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Editorial
Muzeul Municipiului București și-a propus să recupereze spații de istorie
urbană pe care să le circumscrie editorial în teme adecvate preocupărilor prezente
dar și unei posibile prognoze.
Dosarul tematic al numărului XXXI al revistei București. Materiale de
Istorie și Muzeografie este dedicat unei teme care analizează legătura permanentă
dintre medical și social, zonă aproape insesizabilă dintre ceea ce este pe cale să se
nască și cealaltă parte, care definește acest potențial de schimbare socială. Diagnostic
și societate în România modernă se referă la teme de preocupare prezentă, privind
tarele unei societăți a cărei schimbare într-o singură viață cunoaște viteze tot mai
accelerate. În mijlocul acestui vârtej sunt vârste care nu se mai pot adapta sau care
își găsesc cu greu orbita profesională. Despre primii pași în direcția diagnosticului
social aflăm în studiile: Medicina legală și începuturile modernității în România (Dr.
Octavian Buda, Dr. Vladimir Beliș) și Necesitatea diagnosticului societal acum și în
anii ce vin – 10 tendințe (Dr. Emilian M. Dobrescu, Dr. Andrei Kozma). Parcursul
acestei preocupări este prezentat în materialul Mediul construit și tuberculoza prin
ochii medicilor din România modern (Arh. Ioana Virginia Craiovan). Sunt câteva
prezentări cazuistice, individualizate de personalitatea unor medici precum: Stoica
Bălănescu – odiseea unui empiric în vremea lui Carol Davila (Dr. Constantin
Bărbulescu) sau De veghe în sistemul sanitar al României moderne: doctorul Ștefan
Capșa (1822-1885) (Dr. Lidia Trăușan-Matu). Interesante sunt și studiile dedicate
legăturii fenomenologice dintre societate și diagnostic precum: Însemnările de război
ale medicilor români – Dr. Vasile Bianu (1858-1927) (Dr. Ligia Livadă-Cadeschi),
Petre Tomescu (1890-1977) și psihiatria bucureșteană până în 1945 (Dr. Octavian
Buda, Sorina Vasile, Dr. Sorin Hostiuc) sau Germanofilia: păcatul de moarte al
primului război mondial – cazul Victor Babeş (Dan Falcan).
În afara dosarului tematic, volumul conține studii valoroase de istorie, artă,
patrimoniu cultural și muzeal, restaurare și marketing muzeal.
Revista București. Materiale de Istorie si Muzeografie și-a diversificat
tematica în ultimii trei ani, valorificând într-un dosar tematic diferit cu fiecare an
studiile susținute în cadrul simpozionului de istorie și patrimoniu. Separat, în interiorul
sumarului său clasic a fost o constantă preocupare a autorilor să ofere publicului o
paletă mai largă de interes specializat privind patrimoniul istoric al orașului București.
Adrian Majuru
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MEDICINA LEGALĂ ŞI ÎNCEPUTURILE MODERNITĂŢII
ÎN ROMÂNIA
Dr. Octavian Buda, Dr. Vladimir Beliș
Abstract: This paper explores the beginnings of forensic medicine in the Romanian
territories since the late Middle Ages. It presents accounts and historical documents that
significantly contributed to the development and evolution of legal medicine as a science in
our country. As pioneers in the development of forensic legislation and practice in Romania,
are to be mentioned: the Voivodes Vasile Lupu and Matei Basarab from the XVIIth century,
as well as doctors and legal experts like Mateo Muriano, Prospero Farinacci, Constantin
Hepites, Carol Davila, Iacob Felix, Alexandru Sutzu, Mina Minovici and others.
Keywords: Legal Medicine, Vasile Lupu and Matei Basarab Customs, Forensic
practice in Romania

Se pare că primul medic care a folosit denumirea de „medicină legală”
a fost italianul Paolo Zacchia, medic al papei Inocenţiu al X-lea, consultant al
tribunalului ecleziastic (Rota Romana) şi savant multilateral de vocaţie renascentistă.
Enciclopedismul acestuia i-a conferit numele de „Omniscius”. În cele 10 volume
ale tratatului Questiones medico-legales apărute în jurul anului 1666, el abordează
capitolele clasice ale medicinei legale la care anexează şi 85 de păreri şi decizii ale
curţii ecleziastice Rota Sacra.
Cristalizarea medicinei legale ca specialitate medicală de sine stătătoare începe
odată cu permanentizarea obiceiului justiţiei de a solicita ajutorul unor persoane
cu experienţă (medici, chirurgi, moaşe) pentru judecarea proceselor privind viaţa,
integritatea corporală şi sănătatea omului, explicarea infracţiunilor. Apelul la aceşti
specialişti, sporadic până în secolul al XV-lea, începe să fie reglementat juridic în
secolul al XVI-lea (1532, Constitutio Criminalis Carolinae) şi secolul al XVII-lea
(1603, Edictul din Nantes; 1656, Praxis Criminalis) pentru ca apoi să fie fundamentat
pe baze ştiinţifice în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, o dată cu integrarea medicinei
legale în învăţământul medical. Din această epocă datează lucrarea lui Fortunato
Fidelis „De Relationibus Medicorum Libri Quator” care poate fi considerată drept
primul tratat de medicină legală (Smith, 1954; Clark, Crawford, 1994).
Până la Revoluţia franceză din anul 1789, cadrul procedural penal nu era favorabil
dezvoltării expertizelor medicale (dezbaterile erau adesea secrete, acuzatul fiind lipsit
de apărare, iar mărturia inculpatului, considerată „regina probelor” era adesea smulsă
prin tortură etc.). În secolul al XIX-lea procedura judiciară încetează să mai fie secretă
şi devine publică, şi de aceea opiniilor experţilor li se solicită o cât mai mare rigoare,
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imparţialitate, cinste şi probitate ştiinţifică. Dezvoltarea unei categorii de specialişti
medicali specializaţi (medicină legală) a exercitat la rândul ei o influenţă reciprocă asupra
dezvoltării concepţiilor de drept şi procedură juridică (spre exemplu, alienatul mintal,
nebunul – scapă de rigorile justiţiei, pruncuciderea ajunge să beneficieze de o pedeapsă mai
blândă decât omorul, anomaliile sexuale beneficiază de o interpretarea mai justă) şi asupra
îmbogăţirii şi diversificării probelor ştiinţifice utilizate în cauze judiciare (de exemplu
în stabilirea cauzei morţii, a identităţii persoanei, a filiaţiei, a elucidării mecanismelor
diverselor vătămări şi crime).
În învăţământul medical, medicina legală apare mai întâi ca o disciplină secundară,
predată în cadrul altor catedre (precum anatomie patologică, igienă, toxicologie, psihiatrie)
şi numeroşi medici, cu alt profil de bază au adus contribuţii esenţiale în dezvoltarea
medicinei legale. Iată câteva exemple: la Paris, Mateo Joseph Orfila (1787-1853), apoi
Alphonse Devergie (1798-1879) au fost concomitent profesori de chimie, respectiv
de dermatologie şi de medicină legală. Auguste Ambroise Tardieu (1818-1879) a fost
patolog, igienist şi medic legist cu preocupări de psihiatrie judiciară. Alexandre Lacassagne
(1843-1924) şi Paul Camille Brouardel (1837-1906) – acesta din urmă fiind mentorul lui
Mina Minovici – s-au ocupat de asemenea şi de probleme de igienă şi de medicină legală.
Astfel, medicul legist ajunge să aibă o vocaţie complexă, îmbrăţişând un fel de enciclopedism
medical, o gândire holistică – unică printre ramurile medicinei (Curran, 1980; Sanbar, 2004).
În ţările germane, pe lângă legăturile medicinei legale cu igiena, se consolidează
orientarea anatomică şi morfopatologică; se editează cărţi de diagnostic pe cadavru – în
anul 1858 de către berlinezul Johann Ludwig Casper (1796-1864) şi cunoscutul atlas de
medicină legală publicat la Viena în 1878 de Eduard von Hofmann (1837-1897). Această
orientare a fost continuată de Albin Haberda (1868-1933) la Viena, de Fritz Strassmann
(1858-1940) la Berlin şi alţii (Buda, Beliş, 389-400).
*
* *
Primele elemente de medicină legală în ţara noastră le găsim în legiuirile lui Matei
Basarab şi Vasile Lupu şi anume în ,,Cartea românească de învăţătură de la pravilele
împărăteşti”, tipărită la Iaşi în anul 1646 şi „Îndreptarea legii” tipărită la Târgovişte în
anul 1652. În aceste legiuiri redactate într-un stil aproape identic, se fac referiri cu privire
la expertiza în cazurile de otrăvire, rănire, nebunie, deflorare, sodomie sau surdo-mutitate.
Sunt indicaţi medicii care puteau să facă astfel de expertize, precum şi modul cum acestea
trebuiau executate. Sunt enumerate o serie de infracţiuni cum ar fi pruncuciderea, atentatele
împotriva moravurilor, incestul, sodomia, violul, sugrumarea, rănirile şi otrăvirile, care fac
parte din preocupările medicinei legale. Din cele două pravile aflăm că situaţia din punct
de vedere sanitar în cele două ţări era precară. Pentru a-şi îngriji sănătatea şi a se vindeca,
oamenii chemau în ajutor vraci (medici) fie doctori în medicină, fie nedoctori, fie bărbieri,
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moaşe şi femei pricepute la moşit, şi descântători (Bologa, Milcu, 1972, 216).
Medicii, puţini la număr, erau aduşi din străinătate şi trăiau mai ales în mediul
curţilor domneşti. Astfel, ştim de prezenţa lui Mateo Muriano – un doctor veneţian de la
curtea lui Ştefan cel Mare. Populaţia nu avea nici cele mai elementare cunoştinţe despre
boli sau tratamentul lor. Pentru vindecare se făcea apel la vrăjitorie, descântece, farmece
dar şi la medicamente – prescrise chiar în accepţiunea modernă a termenului (Samarian,
1932, 5). Printre bolile enumerate de documentele vremii se pomenesc otrăvirea, rănirea,
surzenia, muţenia, sifilisul, nebunia, beţia, blenoragia, litiaza biliară, epilepsia şi unele
boli contagioase ca ciuma, dizenteria, febra tifoidă, variola, erizipelul (Vătămanu, 1966;

Fig. 1 Vasile Lupu (1595-1661) şi Pravila de la 1646

Barbu, 1967). Se discută şi unele simptome ca de exemplu vărsătura şi se face distincţie
între voma alcoolică şi voma care ţine de o altă boală, prevăzându-se în acest sens pedepse
pentru alcoolism. Pravilele sunt practic primele legiuiri care conţin norme cu caracter laic
şi medico-legal (Bologa, Milcu, 1972, 260).
Se cunoaşte astfel existenţa unei pravile, prima apărută în limba românească, care
este de origine bisericească, ce conţine legislaţii canonice (în legătură cu viaţa preoţilor
şi călugărilor) şi care abordează şi reglementări ale responsabilităţii legate de cazurile
de moarte ivite la copii, deci primele elemente de medicină legală în literatura juridică
românească. Această pravilă a fost iniţial dăruită muzeului din Sighetul Marmaţiei de
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către preotul Artemie Anderco din comuna Ieud (de aceea această pravilă se mai numeşte
şi Pravila de la Ieud). Cu ocazia unei expoziţii, pravila va ajunge şi în mâinile lui Andrei
Bârseanu, folclorist român, director al Astrei între anii 1911-1922, apoi vicepreşedinte al
Academiei Române în anul 1922, şi care o va face cunoscută publicului. Mai târziu C.
A. Spulber din Cernăuţi transcrie manuscrisul chirilic şi, studiind mai îndeaproape textul,
ajunge la concluzia că datarea trebuie să fie din 1563 (în fapt, redactarea pravilei este mai
veche, de pe la 1500-1507, ea fiind alcătuită după Nomokanon-ul grecesc al lui Joannes
Nesteutes).

Fig. 2 Matei Basarab (1580-1654) şi Pravila de la 1652

De o importanţă covârşitoare pentru istoria medicinei legale sunt însă pravilele lui
Vasile Lupu şi respectiv Matei Basarab. Pravila moldovenească a lui Lupu sau „Cartea
Românească de Învăţătură de la Pravile Împărăteşti” a fost tipărită la anul 1646, la
Iaşi, în tipografia Mănăstirii Trei Ierarhi, sub supravegherea mitropolitului Varlaam. Nu
este o lucrare originală (având ca izvoare legea agrară bizantină de la sfârşitul sec. VII
şi începutul sec. VIII) ci reprezintă o traducere în limba română efectuată de logofătul
Eustratie după un text din limba greacă, care mai prelucrează şi opera juristului italian
Prospero Farinacci sau Farinaccius (1544-1618) „Praxis et Theoricae criminalis” scrisă în
limba latină şi tipărită în mai multe ediţii la Veneţia între 1609-1614, apoi la Lyon în 1616
şi ulterior la Anvers în 1620. Pravila cuprinde două părţi:
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- prima parte, împărțită pe pricini (capitole), având 252 articole;
- a doua, în care materialul este împărţit în „glave” (capitole), având 1002 articole.
Se pune problema dacă textul tradus s-a raportat la situaţia social-economică
a Moldovei din sec. XVIII. În această privinţă, Ştefan Longinescu opina că logofătul
Eustratie ar fi adus o slabă contribuţie personală, rolul acestuia rezumându-se mai mult la
acela de traducător.
Iatroistoricul clujean Valeriu Bologa a susţinut în schimb, că „pravila n-a fost doar
o simplă copie după textul lui Farinacci, ci conţine unele schimbări dictate de condiţiile
istorico-sociale din acel timp”. La aceasta adăugăm şi observaţia lui Dimitrie Cantemir
care în „Descriptio Moldavie” scria că „Vasile Lupu a luat această legiuire la care a
adăugat şi din obiceiul pământului”. Pravila lui Vasile Lupu va rămâne în vigoare cel
puţin un secol şi jumătate, adică până la apariţia Regulamentului Organic din 1831-1832
al autorităţilor ruseşti.
,,Îndreptarea legii” sau ,,Pravila cea Mare” (numită astfel spre a fi deosebită de
,,Pravila Mică” – cea cu conţinut religios scoasă la Govora, 1640) a fost tipărită în anul
1652, după Nomokanon-ul lui Mihail Malaxos, la Târgovişte, în epoca lui Matei Basarab,
la îndemnul mitropolitului Teofil. Pravila muntenească este aproape identică, sub aspectul
stilului, cu cea moldovenească. Ea reprezintă o traducere din limba elenă făcută de Daniil
Panoneanul cu ajutorul grecilor Ignatie Petritis şi Pantelimon Ligaridis din Chios. Şi totuşi,
această pravilă are un conţinut mai larg, ceva mai variat decât pravila moldovenească. Ea
are o parte canonico-civilă, o parte penală şi conţine o serie de elemente medicale, mai
ales în prima parte, partea penală fiind asemănătoare cu pravila lui Vasile Lupu, care a fost
chiar izvorul de inspiraţie pentru legiuitorul muntean. Putem considera aceste pravile drept
coduri de drept privat şi penal, valabile practic pentru acea epocă. În afară de legiuirile pe
care le prevedeau – derivate din cele antice, romane – ele conţin şi elemente de medicină
legală care se întrepătrund condiţiilor şi împrejurărilor sociale din ţările române din epoca
sec. XVII (Beliş, 1995).
Deşi Pravilele lui Matei Basarab şi Vasile Lupu prevăd chemarea medicului în
moartea violentă, în realitate acesta nu era întrebat de autorităţi nici măcar în cazuri de
răniri, loviri sau alte accidente.
După Pravile
Prima autopsie cunoscută la noi se pare că a fost cea efectuată prinţului Duca Vodă
la Lwov în anul 1685 şi este descrisă cu amănunte de către cronicarul Nicolae Costin.
În această perioadă apare ,,Engrafonul” care constituie primul şi cel mai simplu
act cu caracter medico-legal. El certifică boala şi îşi are originea odată cu înfiinţarea
unei societăţi numită „Cutia milosteniei”, care din fondurile ei distribuia ajutoare celor
nevoiaşi. Această operaţie se făcea numai pe bază de anaforale, adică rapoarte controlate
de domnitori, în care se notează cu mare grijă şi răspundere motivele pentru care cineva
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are drept la ajutor. Printre aceste motive, cele de ordin medical sunt cele mai numeroase.
Se poate trage concluzia că în multe cazuri se invoca boala sau sfatul medicilor pentru
obţinerea unor avantaje, dar niciodată nu se aduce în acest sens vreun act scris, chiar şi de
către doctorii care să întărească afirmaţiile respective.
Până la începutul sec. al XIX-lea nu se întâlnesc acte sau dovezi juridice în care
cuvântul unui medic specialist să fi fost ascultat, chiar şi atunci când justiţia avea directă
nevoie. În justiţia vremurilor sec. XVII-XVIII probele se administrau direct prin acte,
cercetări la faţa locului, dar şi cu mărturii, iar cele mai importante probe erau cele obţinute
pe baza jurământului sub incidenţa cărţii de blesteme (Gomoiu, 1923).
Medicina legală în perioada modernă
În primăvara anului 1812 se îmbolnăveşte un doctor, Valentin Onufrie, care vroia
să meargă la tratament „înăuntru”, adică în Austria. Pentru a obţine permisiunea de a trece
graniţa se adresează Divanului şi ca să se dovedească că este bolnav, el aduce mărturia
scrisă a trei medici – dintre cei mai de seamă din Bucureşti. Această mărturie scrisă are
valoare de certificat şi este poate primul care se întâlneşte la noi. S-a născut aşadar dintr-o
necesitate juridică şi purta numele mai sus-amintit de Engrafon sau Atestat.
O autopsie timpurie cu caracter medico-legal pe care o întâlnim la noi s-a făcut
la 6 februarie 1832. În noaptea de 27 ianuarie a murit subit un anume Anastase Bekeri.
Moartea lui fiind considerată suspectă s-a ordonat efectuarea autopsiei – ce s-a făcut la 6
februarie 1832. Cu acest prilej s-a încheiat următorul proces verbal:
„Subsemnaţii doctori în medicină, membri ai Comitetului Medical din Bucureşti, în
urma avizului colegului nostru dr. H. Gusi, însărcinat de Serviciul arondismentului culorii
albastre, am fost aduşi în mahalaua Doamna Bălaşa nr. 2.398, însoţiţi de comisarul
cartierului şi de pitarul Ioniţă, delegat al Comitetului Carantinelor, pentru a efectua
autopsia cadavrului dl. Anastase Bekeri, mort subit la 27 ianuarie 1832 la prima oră a
dimineţii. Autopsia ne-a dat următoarele:
I. Examen exterior: vârstă aproximativ 50 ani, talie mijlocie, bine făcut, temperament
bilio-sanguin; braţul stâng prezintă o mică cicatrice fără importanţă.
II. Examenul intern: la deschiderea craniului, toate venele meningelui erau pline
de sânge, între duramater şi arahnoidă existau aderenţe importante şi o mare cantitate
de limfă coagulată. Arterele de la baza craniului erau calcificate. Ventriculele creierului
erau umplute cu o serozitate sanguină şi plexul coroid prezenta acelaşi stadiu. Şi cerebelul
era înconjurat de serozitate. Substanţa cerebrală era de o consistenţă naturală, numai că
vasele erau pline cu sânge. Pieptul lat, pleurele puternic aderente la pulmonii umpluţi cu
un sânge puţin spumos. Pericardul conţine aproximativ 300 ml. de lichid. Crosa aortică
este calcificată, inima foarte dezvoltată în comparaţie cu talia. Auriculele drepte pline de
sânge negru ca şi cele două ventricule. Consistenţa organului era moale şi în totalitate
era hipertrofiat. Abdomenul: meteorizat, stomacul umflat şi de culoare cenuşie. În timpul

Dosar tematic: Diagnostic și societate în România modernă

15

examinării splinei, stomacul s-a rupt spontan, eliminând în cavitatea abdominală întregul
său conţinut. Acesta nu suferise încă nicio transformare pe când structura viscerelor şi
mai ales a membranei musculare erau distruse. Aşa se prezenta şi duodenul şi întreg
tractul intestinal. Splina, cu un aspect cenuşiu-rugos, în totalitate moale.
În mijlocul acestui dezastru general, ficatul, organ important, nu prezintă nicio
alterare importantă în substanţa sa. Frapaţi de toate aceste fenomene noi ne-am grăbit
să culegem conţinutul gastric pentru a face un examen special. În consecinţă, la 24 al
aceleaşi luni ne-am dus la dl. dr. farmacist al oraşului pentru a face o analiză al acestui
conţinut. După ce timp îndelungat l-am macerat în apă distilată pentru decolorare l-am
trecut prin cărbune pulverizat.
După aceea noi am acţionat cu mijloacele următoare în supoziţia că conţinutul
gastric ar conţine sublimat coroziv:
1. cu soluţii de potasiu,
2. cu amoniac lichid,
3. cu prusiatul de potasiu şi fier,
4. cu nitrat de argint.
Primii patru reactivi nu au dat niciun rezultat dar soluţia de nitrat de argint a
produs o certă precipitaţie în lichid, ceea ce ne-a condus către unele supoziţii şi de aceea
am mai reluat analizele ulterior, data următoare fiind încredinţate farmacistului. La
următoarea întâlnire noi am reluat munca noastră în maniera următoare:
1. Am vărsat o parte din lichid într-un pahar şi după ce l-am încălzit am pus o lamă
de cupru purificat. Niciun rezultat.
2. Foiţe de aur au fost puse într-altă parte, în acelaşi lichid, dar şi acest metal a
rămas intact.
3. O altă parte din acest lichid a fost amestecată cu eter sulfuric şi a fost decantat,
s-a vărsat apoi o mică cantitate de nitrat de argint fără a se obţine niciun rezultat.
În sfârşit, acţionând comparativ asupra unei soluţii de sublimat coroziv făcută
special cu toţi reactivii mai sus relataţi, noi am obţinut constant acelaşi rezultat, ştiind
că mercurul este parte constituantă a sublimatului coroziv. Mijloacele analoage au fost
puse în folosinţă pentru a descoperi existenţa altor otrăvuri presupuse şi în mod special a
arsenicului, dar toate au rămas fără rezultat.
După toate acestea se poate spune că dl. Anastase Bekeri a murit printr-un atac de
apoplexie, nefiind vorba de o moarte violentă. Astfel pe de o parte calcificarea importantă
a mai multor vase sanguine, afecţiunea cronică nu mai puţin importantă a pleurei,
a tractului digestiv şi pe de altă parte congestia activă recentă a creierului, reprezintă
rezultatul autopsiei noastre”.
Această primă autopsie cu caracter medico-legal făcută la noi, cu toate
inadvertenţele metodologice şi de concepţie, este exhaustivă, cercetările pe cadavru
fiind completate cu cercetări de laborator, pentru ca să dispară orice bănuială de moarte
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violentă prin otrăvire (Beliş, 1995).
La 26 ianuarie 1834 găsim relatarea unei alte autopsii medico-legale făcute în
incinta bisericii Sărindari. De asemenea, o întâmplare petrecută la 3 noiembrie 1834 atrage
atenţia în mod deosebit. Pe atunci domnitorul Alexandru Ghika porunceşte ca dl. Estioti
– mai marele doctor al Principatului şi medicul şef al carantinelor, împreună cu domnii
Gheorghe Popa, Dimitrie Paciurea, Vasile Formian şi Spor, medici ai oraşului Bucureşti
să fie cu toţi destituiţi din slujbele lor pe motiv că au efectuat o autopsie înainte ca să
se împlinească 24 de ore de la moarte. Decedata era fata căminarului Iorgu Văcărescu
în vârstă de 17 ani, care a murit datorită unei afecţiuni peritoneale şi căreia i s-a făcut
autopsia înainte de 24 de ore de la moarte. Căminarul Văcărescu s-a plâns domnitorului,
care în consecinţă a dat ordin Sfatului Administrativ să-i destituie pe cei care efectuaseră
aparent prematur autopsia respectivă.
Sfatul Administrativ efectuează o anchetă şi cere lămuriri asupra acestei împrejurări
unor doctori care nu erau implicaţi în acest caz. Aceştia trimit un raport scris în greceşte
în care explică împrejurările morţii, siguranţa diagnosticului şi necesitatea absolută de a
se fi îngropat cât mai repede cadavrul, care era plin de puroi. Pentru a întări cât mai mult
spusele lor ei trimit şi copia actului medico-legal încheiat de către cei cinci medici care au
efectuat şi asistat autopsia:
„Vârsta 17 ani: Statura mijlocie, temperament limfatic, culoare cadaverică,
marginile abdomenului sunt sonore cu pete vineţi către mijlocul abdomenului. În
dreapta o cicatrice din care se scurge mai mult de trei ocale de puroi şi sânge murdar.
La deschiderea abdomenului se scurge foarte mult puroi din dreptul cicatricei exterioare,
amestecat cu sânge şi gaze puturoase. Stomahul putrezit. Splina mare: în dreptul ei o altă
cicatrice cât un icoşar de argint. Se mai văd şi două fistule cu tract din afară înăuntru de
dată veche. Inima şi rinichii normali. Cauza morţii se datoreşte ruperii stomahului”. Pe
baza acestor explicaţii domnitorul a renunţat la destituire şi a consfinţit medicii împricinaţi
pe posturile lor.
Printre documentele trecutului găsim şi o primă părere sau expertiză medicală
autorizată. Ea datează din anul 1803 şi este semnată de un „tirah” adică un chirurg. Atunci
a fost prins un hoţ şi, pentru ca să-i divulge pe tovarăşii săi complici, un zapciu l-a ars „pre
pântece şi pre pept” aşa de tare că a fost nevoie să fie internat în spitalul Colţea. Auzind
domnitorul Constantin Ipsilanti această întâmplare, el cere informaţii de la chirurgul care-l
îngrijea. Acesta a comunicat în scris „că l-am găsit ars dedesuptul buricului, lângă deşert,
cât o faţă de taler, asemenea şi deasupra ţâţelor cum şi la picior” după care spune că
„de rănile arsurilor s-a silit de l-a vindecat dar acum se află pătimind de lungoare”. Iată
aşadar, datele unui prim act care schiţează expertiza medicală modernă.
În anul 1833 are loc o cercetare cu caracter medico-legal făcută de doi doctori, o
cercetare cu caracter de improvizaţie: un negustor din Zimnicea, Tănase Grecu ar fi dat
o palmă unui băiat de prăvălie care a murit. Doctorul carantinei din Zimnicea, Daniel
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Homor a comunicat subcârmuitorului plăşii (regiunii) Marginea că „m-am dus la acel
copil ce au murit şi vizitarisindu-l am cunoscut că moartea îi este din palma ce i-au dat
găsindu-i urechile amândouă vinete; şi se vede că dintr-aceasta speriindu-se copilul l-au
găsit epilepsia din care s-au pricinuit şi-a lui moarte, iar vreo altă lipicioasă boală nu s-a
ivit”. Ultima formulare dovedeşte că cercetarea s-a făcut în speţă pentru a stabili dacă nu
cumva moartea s-ar datora vreunei boli cu caracter contagios. Această întâmplare a fost
apoi adusă la cunoştinţa Procurorului Curţii criminale care prin mijlocirea Divanului la
12 iunie 1833 cere avizul Comitetului Carantinelor, adică celei mai superioare autorităţi
sanitare din acea vreme, asupra concluziilor doctorului Homor:
„ ... a face judecată asupra raportului ce poate Divanul, să orânduiască cu nume
de ucigaş pe acel Tănase Neguţătorul, ce zice doctorul că dintr-o palmă a lui l-au găsit
epilepsia pe acel copil şi a murit, când Tănase o tăgăduieşte aceasta. Şi doctorul nu să
vede să fi avut nicăieri vreo încredinţare că pârâtul a dat palma copilului şi directi aceea
a murit, mai ales că numai dintr-o palmă nu putea învineţi urechile copilului şi pentru
chibzuinţa ce se va face să fiu cinstit cu răspuns”. Comitetul carantinelor a însărcinat pe
Daniel Homor din Zimnicea şi pe dr. Henec, doctor numit la Turnu, să cerceteze împreună
cauza morţii.
Cele dintâi analize chimice cu caracter medico-legal le întâlnim începând cu anul
1833. În data de 10 aprilie 1833 doctorul carantinei Ibrăila, Constantin Hepites face
un raport către Comitetul carantinelor în care denunţă cazurile de otrăviri constatate şi
analizate de el însuşi (Beliş, 1995).
Începuturile medicinei legale academice de la noi
În anul 1856, Carol Davila înfiinţează Şcoala de chirurgie care va lua ulterior
numele de Şcoala Naţională de medicină şi farmacie. Aici s-a predat şi medicină legală.
Pentru organizarea învăţământului şi a practicii medico-legale, pentru conducerea şi
coordonarea muncii şi activităţii medicului legist, s-a apelat la instrucţiuni (legiuiri) care
cuprindeau toate îndatoririle ce le reveneau acestora (Brătescu, 1983).
Astfel, în anul 1862 ele sunt publicate în Monitorul Medical, sub forma unor
„Instrucţiuni pentru medicul legistu al capitalei Bucureşti”. Această „lege” semnată de
„Inspectoru generalu Davila” cuprindea 18 articole.
Conform articolului 3, medicul legist al Capitalei „este totdeodată Membru al
Consiliului Medicalu Superioru şi profesor de medicină legală la Şcoala Naţională de
Medicină”, iar „missia Medicului legist al Capitalei d’a dirija lucrările medico-legale în
Raionul Capitalei şi d’a refera Consiliului Medicalu Superioru asupra lucrărilor medicolegale care se revizuesc de către Consiliul Medicalu Superioru” o găsim la articolul 4 al
legii respective (Beliş, 1995).
De asemenea, medicul legist era obligat să „întrebuinţeze mijloacele materiale
care îi oferă postulu său pentru învăţătura practică a elevilor în lucrările medico-legale”.
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Fig. 3 Carol Davila (1828-1884)

Totodată, medicul legist avea obligaţia de a face cercetări medico-legale în caz de răniri
periculoase, otrăviri, asupra cadavrelor, violurilor, avorturilor, sarcinii, naşterii, facultăţilor
mintale, asupra „putinţilor ori neputinţilor sexuale”.
Legistul va trebui să studieze toate actele medico-legale şi să trimită un referat Consiliului
medical superior. În aceste instrucţiuni sunt stabilite o serie de reguli privind şi desfăşurarea
învăţământului practic al medicinei legale de către studenţi. Astfel, în articolul 13, este stabilit ca
„toate cercetările medico-legale din raionul Capitalei care se fac subt direcţia Medicului legist”
să se desfăşoare la o oră fixă pentru a permite participarea integrală a „elevilor clasei superioare
a Şcolii de medicină desemnaţi de către director să asiste la cercetări”.
La fiecare cercetare un alt elev va îndeplini funcţia de secretar al Comisiei medicolegale (articolul 14), iar articolul 15 prevedea că toate „autopsiile legale se vor face cu
ajutorul elevilor”. În ceea ce priveşte evidenţa cazurilor cercetate, articolul 16 prevedea ca
acestea să fie înregistrate în două registre care cuprindeau:
- Numele medicului ori medicilor care au semnat actul medico-legal;
- Numele şi adresa individului asupra căruia s-a făcut „cercetarea”;
- Rezultatul cercetării pe scurt;
- „Părerea Consiliului Medical Superior”.
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În nr. 27 al Monitorului Medical din acelaşi an sunt redactate „Instrucţiuni pentru
Medicii primari ai Districtelor”. Se prevedea explicit că medicul districtului trebuie să fie
medic legist. În atribuţiile sale intră cercetările medico-legale asupra cadavrelor, rănirilor,
violurilor, otrăvurilor, sarcinii, naşterii, avortului, facultăţilor mintale, potenţei sexuale
(Buda, Beliş, 2011).
Un punct important al acestei legi şi anume cel în care se specifică că Medicul legist
al Capitalei trebuie să fie totodată şi „Profesor de medicină legală la Şcoala Naţională de
Medicină” nu a fost respectat decât până în anul 1865, atunci când postul de medic legist
al Capitalei (ocupat şi de igienistul Iacob Felix) a fost suprimat astfel că învăţământul
medicinei legale nu s-a mai făcut şi cu aplicare practică, aşa cum prevedeau instrucţiunile
menţionate. Această situaţie dificilă va fi moştenită de Alexandru Sutzu (1837-1919),
doctor în medicină al facultăţilor din Atena şi Paris, şi profesor de medicină legală şi
psihiatrie din anul 1879 la Facultatea de medicină din Bucureşti. Schimbarea radicală
începe însă odată cu Mina Minovici (1857-1933), creatorul şcolii româneşti moderne de
medicină legală (Majuru, 2005), prin scindarea catedrei universitare în două discipline
autonome, medicina legală şi psihiatria şi, mai ales, odată cu inaugurarea, în anul 1892, a
modernului Institut Medico-Legal, Morga oraşului Bucureşti de pe strada Căuzaşi.
N.B. Textul a apărut într-o formă iniţială în Noema, vol. X, 2011, 389-400.
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STOICA BĂLĂNESCU – ODISEEA UNUI EMPIRIC
ÎN VREMEA LUI CAROL DAVILA
Dr. Constantin Bărbulescu
Abstract: The present research follows the story of an empiricist physician in
Bucharest by the middle of 19th century. More precisely, his fight against the sanitary
administration of the Romanian Principalities, for the recognition of free practice right. His
petitioning fight develops between 1860 and 1866, that is exactly the period when Doctor
Carol Davila was trying to reorganize and implicitely modernize the sanitary system of the
United Principalities of Romania, after 1862. This battle he would loose, as did all unlicensed
healers of his time.
Keywords: history of medicine, 19th century, empirical medicine

Cu Stoica Bălănescu m-am întâlnit într-o zi a anului 2005 în dosarele prăfuite ale
Fondului Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar. Se făcea că era în 29 iunie 1860, când,
un funcţionar al Ministerului de interne transmitea la Direcţie, copia unei petiţii adresate
Ministrului prin care un anume Stoica Bălănescu „din mahalaua Broştenilor, Colorea de
albastru” declara că „a descoperit leacul cele(i) mai cumplite bole, numită Epilepsie”
(S.A.N.I.C., 1860, dosar 8, 41r). Avem de-a face, după terminologia folosită de medicii
epocii, cu un „empiric”, adică cu un personaj fără studii medicale, care pretinde că vindecă
diverse boli, dacă nu chiar pe toate laolaltă. Asemenea personaje sunt destul de numeroase
la mijlocul secolului al XIX-lea, mai precis împânzesc satele şi oraşele Principatelor
Române şi fac o concurenţă serioasă medicilor integraţi în modestul sistem sanitar al
statului român. De cele mai multe ori, că sunt rurali ori urbani, ei nu fac multă zarvă,
practică în linişte şi ies la iveală doar atunci când, într-un fel sau altul, sunt descoperiţi de
autorităţi. Care nu sunt întotdeauna şi la toate nivelurile neîncrezătoare în capacităţile lor de
vindecare, dimpotrivă. Aşa sunt Marin Vărzaru din districtul Vlaşca, care vindecă turbarea
sau Stoian Buruiană din districtul Romanaţi, care vindecă nebunia, de ale căror cazuri
ne-am ocupat cu o altă ocazie (Bărbulescu, 2015, 300-328). Ei bine, Stoica Bălănescu
este un personaj aparte, el apare în luminile istoriei din proprie iniţiativă, se pare, atunci
când adresează mai sus amintita petiţie Ministrului de Interne. El iese la lumina zilei de
bună voie pentru a i se recunoaşte de către Consiliul Medical, în frunte cu Carol Davila,
capacitatea de a vindeca epilepsia. Şi astfel începe saga lui Stoica Bălănescu care va agasa
Consiliul Medical o bună perioadă de timp, până pe la începutul anului 1866.
Dar în fapt, ce doreşte acest Stoica Bălănescu? Planul său este simplu. El cere
Ministrului de Interne să dispună Consiliului Medical să îi încredinţeze doi bolnavi
de epilepsie pe care el să îi vindece şi astfel „să se încredinţeze de adevăr atât corpul
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Doftoricesc cum şi Onor. Minister” (S.A.N.I.C., 1860, dosar 8, 42r); şi are grijă să adauge
că el se exonerează de orice cheltuieli: plata tratamentului va fi achitată chiar de bolnavi
sau de către stat. La modul ideal, el ar dori să i se livreze doi bolnavi de epilepsie, pe
care să îi returneze sistemului însănătoşiţi, nimic mai mult. Ori lucrurile nu sunt chiar aşa
de simple. Consiliul Medical este de acord cu cererea sa, dar cu condiţia să dovedească
mai întâi capacităţile curative asupra a trei bolnavi de la Institutul Mărcuţa. Iar din acest
moment între empiric şi Consiliul Medical începe un adevărat joc de-a şoarecele şi pisica,
în care devine tot mai evident că Bălănescu vrea să vindece în condiţiile impuse de el,
adică fără nici o legătură cu instituţiile sistemului sanitar, iar Consiliul Medical încearcă
să impună o supraveghere strictă a întregului proces de vindecare, în unul dintre spitalele
bucureştene: cei trei bolnavi de epilepsie sunt aduşi de la Mărcuţa la Spitalul Colţea, dar
Bălănescu nu binevoieşte să apară spre a-i „curarisi” pretinzând că el a vorbit deja la
Spitalul Brâncovenesc spre a i se asigura o cameră specială pentru bolnavi, cameră ce
se dovedeşte fictivă şi pe care de fapt Spitalul Brâncovenesc nu i-o va pune la dispoziţie.
Probabil bolnavii se reîntorc la Mărcuţa şi Bălănescu, de data aceasta asociat cu un alt
empriric – Nicolae Apoloni, doresc şi cer ca vindecarea demonstrativă să se efectueze
în casele proprii. Ceea ce Consiliul Medical nu poate aproba pentru simplul motiv că
întregul proces de vindecare nu ar putea fi supravegheat de către un medic. Ambele părţi
îşi prezintă condiţiile şi nu se ajunge la niciun compromis chiar dacă doctorul Carol Davila
este chemat la ordine de către Ministrul de Interne, care, îi cere în scris, în iunie 1861, o
întrevedere personală pentru a-i oferi „oarecare explicaţiuni” (S.A.N.I.C., 1860, dosar
8, 84r-v). Nu ştim ce explicaţiuni i-a putut oferi doctorul Davila ministrului, ştim însă
că poziţia Consiliului Medical este acum chiar mai tranşantă decât înainte pentru că, în
jurnalul întâlnirii din 11 octombrie, aflăm că „la o ştiinţă sistematică a D-lor petiţionari,
nu se aşteaptă consiliul niciodată” (S.A.N.I.C., 1860, dosar 8, 88r) şi în consecinţă sunt
invitaţi să se supună cererilor Consiliului, în mod contrar fiind ameninţaţi a se considera ca
„amăgitori în privinţa sănătăţii publice” (S.A.N.I.C., 1860, dosar 8, 88v).
Ce se va întâmpla mai departe nu ştim, dar un lucru este cert: nici una dintre părţi
nu cedează. În faţa evidenței şi îndârjitei rezistenţe pe care i-o opun Carol Davila şi colegii
săi medici din Consiliul Medical, Stoica Bălănescu schimbă strategia şi îşi va diversifica
ofensiva petiţionară. De data aceasta ţinteşte mai sus: ni s-a păstrat un memoriu personal
către Camera Deputaţilor şi un altul către Primul Ministru care, toate, se reîntorc spre
avizare şi o poziţie oficială, la Direcţia Generală a Serviciului Sanitar, adică în cele din
urmă tot la doctorul Davila. Situaţia trebuie să îl fi exasperat pe empiric. Inclusiv strategia
discursivă, în aceste memorii este diferită. În cel către Camera Deputaţilor conflictul său
cu doctorul Davila este prezent, empiricul nostru travestindu-se într-un providenţial bun
român sărăcit în serviciul conaţionalilor suferinzi pe când doctorul Davila pare să fie,
punct cu punct, opusul său. Dar mai bine să îl ascultăm:
„De la creaţia lumii şi până astăzi toate academiile medicale şi-au pus toate forţele
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spre a descoperi medicamentile care să poată remedia radical epilepsia, dar nici una nu
a putut reuşi.
Onorabl. Domnilor Deputaţi, poate că Creatorul m-au decis să fiu eu inventatorul
acestui tezaur al lumii suferinzilor, pentru adevăr probând eu cu anexatile copii, după
dovezile ce am luat numai de la unii pătimaşi ce i-am remediat, şi între care essistă chiar
dovezi medicale.
Am anunţat această operă a mea, prin petiţiune, Onorabl. Minister de Interne,
pentru care s-au ţinut o întinsă corespondenţă cu Comitetul Medical, dar nici un rezultat.
Domnul Prim Doctor Davila, în convorbirile ce am avut mi-au spus că numai
Franţa şi Englitera pot recompensa ştiinţa inventată de mine. Sunt Român D-lor Deputaţi
doresc a se glorifia patria mea că un Român a fost inventatorul remediului unei asemenea
teribile boli. Nu cer dară recompensă streinului, ci a Patrii mele, căci din om cu avere, din
cauza aceştii teribile boli, de care am suferit în cursu de nouă ani şi pe care am remediat-o
singur, am devenit sărac.
Domnul Prim Doctor Davila, mi-a promis că mă va ataşa la oricare din spitale.
Am refuzat căci pătimaşul de asemenea boală are necesitate de aer şi umblet, iar nu
patul şi aerul infectat al camerii. Am refuzat pentru că nu doresc ca străinul să ia meritul
ce merită această invenţiune, căci medicamentile mele sunt nişte simple erburi după
pământul Românii ...” (S.A.N.I.C., 1863, dosar 118, 2r).
Iar din memoriul trimis Primului Ministru aflăm că propusese într-un memoriu
anterior (care nu s-a păstrat) înfiinţarea unui spital public dedicat bolnavilor de epilepsie
unde, generos, îşi oferă servicile terapeutice. Dar în acelaşi timp, ca un empiric demn
şi onorabil, se delimitează la rândul lui de corpul medical declarând în faţa Primului
Ministru că „niciodată nu voi putea primi a face parte din corpul medical, nici a avea
amestec Onorab. Direcţiune a serviciului Sanitar [în spitalul preconizat], decât aceea de
a inspecta la timp pe bolnavi” (S.A.N.I.C., 1863, dosar 118, 13r).
Alături de diversificarea ofensivei petiţionare, observăm căutarea disperată a unor
aliaţi. Aliaţii săi sunt bolnavii vindecaţi care dau declaraţii de vindecare pe care Bălănescu
le anexează fiecăreia dintre petiţiile sale sau care sunt publicate în presa vremii. Astfel, în
anul 1862 şi 1863, ziarul „Românul” publică mulţumirile-reclamă ale câtorva „pătimaşi”
vindecaţi aproape miraculos de Stoica Bălănescu (Românul, 1862, 659). Şi acelaşi grup
de bolnavi vindecaţi la nevoie se constituie într-un grup de presiune publică a cauzei sale
redactând şi ei un memoriu către Camera Deputaţilor.
După câte observăm, Stoica Bălănescu şi asociaţii orchestrează o adevărată
campanie mediatică ce vizează manipularea opiniei publice și a autorităţilor statului prin
mai multe canale în favoarea cauzei proprii. Ne putem întreba: ce se află în spatele acestei
campanii? Cine o conduce şi de ce? După cum deja bănuim, miza acestei „afaceri” sunt
banii, banii ce se pot obţine de la suferinzii de epilepsie vindecaţi prin miraculoasa metodă
Bălănescu!
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Stoica Bălănescu este un personaj prea mic pentru a duce vindecarea epilepsiei
la un alt nivel. Şi atunci apar asociaţii: doctorul Drasch şi Marin Sergiescu. În aprilie
1861, deci nu la mult timp după declanşarea întregii afaceri şi mult înainte ca doctorul
Davila să fi opus dreptul său de veto profesional care se va dovedi a avea atâta greutate,
găsim contractul încheiat între cele trei părţi: pe de o parte deţinătorii secretului vindecării
epilepsiei în persoanele lui Stoica Bălănescu şi Nicolae Apoloni, pe de alta popularizatorul
remediului în străinătate reprezentat prin doctorul Drasch şi în sfârşit a treia reprezentată
finanţatorul demersurilor care asigură cheltuielile de pornire deloc neglijabile (200
galbeni) şi care în plus trebuia să obţină de la Consiliul Medical dreptul de practică al celor
doi empirici – Marin Sergiescu. Ştim deja că partea a treia nu a reuşit să-şi îndeplinească
obligaţiile contractuale. Miza contractului este suma pe care asociaţii speră să o obţină din
vânzarea secretului vindecării epilepsiei în străinătate şi care trebuia să fie nu mai mică de
1.200.000 lei. Nu ştim dacă doctorul Drasch a ajuns în străinătate spre a populariza metoda
Bălănescu, dar avem motive întemeiate să credem că întreaga combinaţie a fost un frumos vis
de îmbogăţire şi nimic mai mult, deoarece îl vom regăsi pe Stoica Bălănescu la sfărşitul anului
1865 taxat drept „băcan” şi nicidecum mai bogat decât fusese cu patru ani mai înainte. Ştim
însă cu certitudine că Stoica Bălănescu şi Nicolae Apoloni nu vor obţine dreptul de a vindeca
bolnavii de epilepsie în Principatele Unite. Este primul eşec. Urmează la sfârşitul anului 1863
şi reclamaţia la Serviciul sanitar a unui bolnav, şi nevindecat, şi cu banii luaţi:
„ Domnule Inspector,
Aflându-mă izbit de boala Epilepsii ma’m adresat la D-nu Stoica Bălănescu, care
pretinde de a cunoste leacul acestei bolale Dnia sa n-a vrut să întrebuinţeză tratarea me
până nu i-am înnumărta 25 #1 pentru care am primit adeverinţă prin care se legă că denu
mă va vindeca îmi va înapoea acia sumă. Apoi încredinţîndu-mă că cu tratamentu la
care m-a fost supus mă va vindeca negreşit mi-a cerut şi a primit încă 25 # şi tot deodată
m-a obligat ca să public în jurnalu românu în mai multe rânduri un articol de mulţumire
pentru vindecare ce aşteptam.
Dupe un tratament de şase luni ne vazând nici un folos ba încă de atunci şi pănă
acuma deja un an şi jumătate înteţindu-mă bola şi mai rău în zadar am reclamat acei 50 #
carei dedesem şi fiindcă acuma am auzit că un număr de locuitori din capitală amăginduse prin publicaţia ce făcusem se lase să se esploteze de către susnumitul, ba încă au
adresat şi o petiţie în favorea lui către onor. Adunarea Natională. Vin cu tot respectul D-le
Inspector a declara printr’aciasta, în interesul adevărului, că departe de a fi / vindecat de
epilepsie după un tratament de şase luni la care m-a supus, mă aflu astăzi mult mai rău
precum se poate constata de ori cine şi vă rog tot deodată să binevoiţi a lua dispoziţiile
ce veţi socoti de cuviinţă spre a se îndatora acel medic ăpracticand am înapoia suma de
bani ce-mi reţine pe nedrept.
1. Semnul # este folosit în epocă drept un simbol pentru galbeni.
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Niculae Radu măcelaru 30 decemvrie 1863” (S.A.N.I.C., 1863, dosar 118, 44r-v).
Dar, în sfârşit, doctorul Carol Davila este înlăturat din Consiliul Medical şi atunci
Stoica Bălănescu, de data aceasta împreună cu nepotul său Panait Stoenescu, îndrăzneşte
să-şi reîntoarcă privirile către Consiliu, şi evident petiţionează: în mai 1865 trimite o
petiţie în care se prezintă drept vindecător a nu mai puţin de 11 boli pe care le amintim
chiar cu cuvintele lui: „1. epilepsie, 2. friguri epileptice, 3. Reumatismul, 4. Brânca, 5.
Sugiu sub unghie care strică unghiile, sau se numeşte fistula, 6. Trânji, 7. Imoragjie, 8.
piciore frânte sau ose zdrobite din întâmplare. 9. gălbinare negră, 10. turbare, 11. pentru
care nu-şi poate ţine udul de ore ce treptă” (S.A.N.I.C., 1863, dosar 118, 47r) şi din nou
cere un local unde să-şi poată dovedi abilităţile curative sub o supraveghere medicală
limitată, într-o formulare care trebuie să fi impresionat negativ pe membrii Consiliului: „şi
tot deodată niseva întocmi o comisie de trei Domni Doctori, care vor fi însărcinaţi numai
cu privegherea asupra pătimaşilor, iar în Medicamentele nostre să nu se amestece, nici
să fie slobozi de a da vreun fel de doctori vreunui dintr-aceşti pătimaşi ca sa nu se poată
face vreo greşală”. Trebuie să recunoaştem că Stoica Bălănescu ori este un impertinent
notoriu, ori încercă cu tot dinadinsul să îşi ridice tot corpul medical în cap. Ceea ce şi
reuşeşte. Şi totuşi, Consiliul Medical îi mai dă o şansă în august 1865 când hotărăşte că,
dintre toate bolile pe care pretinde că le vindecă, medicina modernă este interesată doar
de turbare şi de epilepsie pe care ea încă nu le vindecă, şi îl invită la Spitalul Colţea, sub
strictă supraveghere medicală, să trateze, după metoda proprie, pacienţi bolnavi de aceste
două boli. Bineînţeles că empiricul nu dă curs invitaţiei şi atunci în februarie 1866 sentinţa
este pronunţată: „cererea domnilor Bălănescu şi Stoenescu este respinsă ca neîntemeiată
şi […] d-lor ca nişte persoane fără drept de a exersa arta medicală, pe de o parte să se
proprească pe viitor de un asemenea abuz, iar de alta să se dea în judecată criminală
pentru trecut, despăgubiind pe toţi acei a căror credulitate a fost exploatată de către
domnii Bălănescu şi Stoenescu” (Monitorul Medical, 1866, 44).
Întrebarea pe care ne-o punem este dacă empiricul şi-a continuat practica? Cu
alte cuvinte: cât de tare a fost deranjat de hotărârile înaltului for medical? Nu ştim toată
povestea, dar ceea ce ştim pare suficient: Consiliul Medical îl însărcinează pe medicul șef
al Capitalei, adică pe doctorul Iacob Felix, cu îndeplinirea hotărârii din februarie 1866, sau
cel puţin aşa înţelege el. Iar din răspunsul pe care îl adresează cu promptitudine Consiliului
aflăm că:
„Având în vedere că după legile în fiinţă, partea vătămată este singura în drept a
intenta acţia civile;
Având în vedere lipsa unei legi assupra esserciţiului medicinei în virtutea quăria
s-ar putea da în judecată penală DD Bălănescu şi Stoicescu;
Având în vedere lipsa mijloacelor spre a popri pe DD Bălănescu şi Stoicescu de a
mai essercita medicina,
A decis:
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1. Quă medicii în serviţiul communei nu pot adduce la îndeplinire dispoziţiunile
Jurnalului No. 84 din 9 Februarie 1866 al Onor. Conssiliu Medical superior.
2. Qua să se roge Onor. Consilliu Medical superior, qua să faccă demarşurile
necesarie, spre a se forma şi promulga uă lege assupra esserciţiului medicinei quare să
apere publicul în contra şarlatanismului medical” (S.A.N.I.C., 1863, dosar 118, 107r-v).
Dar se pare că doctorul Felix nu a înţeles ce i se cerea şi din răspunsul Consiliului
Medical aflăm că pur şi simplu i se cerea să înştiinţeze Procuratura – „singura competinte
în assemenea cauze” – despre situaţia celor doi empirici şi nimic mai mult. Şi cred că aici
se opreşte totul.
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DE VEGHE ÎN SISTEMUL SANITAR
AL ROMÂNIEI MODERNE:
DOCTORUL ȘTEFAN CAPȘA (1822-1885)
Dr. Lidia Trăușan-Matu
Abstract: In order to understand how Romania was medicalized in the nineteenth
century, it is advisable to talk not only about the laws, institutions and medical policies,
but also about the people who conceived and created them. Who were they? What studies
and experiences they had in the background? How did they manage to lead the health
administration? What did they leave behind? At a certain time, one of the leaders of the
modern Romanian health system was Dr. Ștefan Capșa. In this study, we will be talking about
his work at the head of Romania’s health administration. This will not be a report, I will not
do a bookkeeping of his successes and failures, as is often usual. I shall point to specific facts
and circumstances, to a few friends and medical figures of his entourage, to the extent at wich
they marked his life and assured his posterity.
Keywords: modernization, medicalization, health legislation, health policies

De origine macedoneană, dar bucureştean din tată-n fiu, Ştefan Capşa s-a născut
la 20 septembrie 1822, la Braşov, în casa familiei Ştefan Cernovodeanu, nașul de botez
și unchiul său pe linie paternă, fiind, în ordine cronologică, al doilea din cei nouă copii
supravieţuitori ai lui Constantin şi Ana Capşa (Rosetti, 1898, 44; Gomoiu, 1938, 61;
Angelescu, 1940, 3; Potra, 1990, 401). La venirea sa în lume, în Valahia tocmai se petrecuse
revoluţia lui Tudor Vladimirescu, iar Grigore Dimitrie Ghica (1822-1828), numit domn de
Sublima Poartă, îşi începuse domnia.
Pe seama monografiei realizată de Maria-Magdalena Ioniţă, despre „casa și familia
Capșa”, putem astăzi elabora genealogia familiei Capşa până la întemeietorul ramurii
valahe, Dumitru Capşa, bunicul dinspre tată al doctorului (Ioniță, 2000). Dumitru Capşa
era originar din Moscopole și imigrase la Braşov, în Transilvania, pe vremea domniei lui
Iosif al II-lea (1780-1790). Aici s-a căsătorit cu Zamfira Cernovodaly (Cernovodeanu),
fiica unui prosper şi distins negustor ungur, și a avut patru copii (Ioniță, 2000, 61). Câţiva
ani mai târziu, Dumitru Capşa se mută la Bucureşti. Pentru început „pune pe picioare” o
tăbăcărie în piața Sfântul Anton, în apropierea Hanului lui Manuc (S.A.N.I.C., Colecţia
Documente munteneşti, pachetul CLXXIX/3). În anii 1820 afacerea prosperă, negoţul
cu piei şi blănuri „argăsite” îi aduce sume semnificative. Capitalul adunat îl investeşte
în deschiderea unui atelier de tăbăcărie specializat în confecționarea de articole destul
de variate, de la căciuli şi cojoace de blană până la brâie şi curele (S.A.N.I.C., Colecţia
Documente munteneşti pachetul CLXXIX/3 și 7).
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Ștefan Capșa (1822-1885)
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Dintre cei patru fii ai tăbăcarului Dumitru Capșa, doar Constantin Capşa (17901841), tatăl lui Ştefan Capşa, va ajunge cojocar de profesie. Erijându-se în păstrătorul
tradiţiei, Constantin şi-a petrecut anii de tinereţe în tăbăcăria tatălui său. În anul 1818 s-a
căsătorit cu Ana (1801-1875), născută Vasiliu, fiica unui negustor înstărit din Ploieşti. La
vârsta de patruzeci de ani, Constantin Capşa era un blănar respectat în breaslă cu nouă copii
de crescut şi educat. Pe la anul 1830, consideră că a sosit vremea să-și extindă afacerea
și cumpără un „local de prăvălie” de la Elenca Capşa, nepoata din partea fratelui mai
mare, pe nume Cristache, stabilită la Ploieşti (Ioniță, 2000, 62). Prăvălia, deschisă în zona
„Hanul lui Zamfir” din Bucureşti, va fi destinată comercializării mărfurilor de tăbăcărie
finită. Ea îl va ajuta să se integreze mai bine în comerţul intern şi extern cu produse din
piele şi blană. Orgolios, drămuind fiecare bănuţ, spera să asigure copiilor un viitor prosper.
N-a fost să-i vadă pe toţi „aşezaţi”, întrucât trece în lumea celor drepți la numai cincizeci
şi unu de ani, lăsând în urmă o mică avere, pe care Ştefan şi fraţii săi aveau să o împartă
„voluntar” în anul 1875, după moartea Anei Capşa (Ioniță, 2000, 63).
Cât despre urmaşii „blănarului”, patru din cei opt băieţi Capşa vor absolvi şcoli
înalte în străinătate: Nicolae avea să studieze matematica la Paris, devenind, potrivit lui
George Potra, întâiul valah cu doctorat în matematică; Dumitru a luat drumul Franţei
pentru a studia teologia. Ion obţine diploma de inginer la Viena, iar Ştefan pe cea de
„doctor în medicină şi chirurgie”, tot la Viena. Ceilalţi patru: Constantin, Anton, Vasile şi
Grigore preferă comerţul cu „cofeturi”. Împreună vor întemeia cofetăria şi „Casa Capşa”.
În sfârşit, Sofia, unica fiică a soţilor Capşa, s-a căsătorit cu Petre Davidel, funcţionar de
rang superior în Ministerul de Externe şi a avut o existenţă confortabilă (Potra, 1990, 401).
La moartea tatălui, Ştefan Capşa avea nouăsprezece ani. Absolvise gimnaziul şi
manifesta o înclinaţie pentru profesia de doctor. Încurajat de mamă şi sprijinit financiar
de unchiul Ştefan Cernovodeanu, se înscrie şi urmează cursurile Facultăţii de Medicină
de la Viena. În paranteză fie spus, cursurile universitare erau, peste tot în Occident, contra
cost. Pentru un student, frecventarea cursurilor presupunea mai întâi achitarea unor sume
considerabile. Titlul de „doctor în medicină şi chirurgie” avea să-l ia Ștefan Capșa în anul
1850, în urma susţinerii tezei de doctorat; subiectul tratat ţinea de specializarea chirurgie
obstetrică (Gomoiu, 1938, 61).
Cu diploma de doctor în buzunar, Ştefan Capșa se întoarce la Bucureşti. În iulie
1851 obţine dreptul de „liberă practică” şi începe să profeseze în sectorul privat (Buletinul
Oficial al Prinţipatului Ţării Româneşti, nr. 58, 6 iulie 1851, 229). Doi ani mai târziu, în
aprilie 1853, domnul Barbu Ştirbei (1849-1853, 1854-1856), care avea în desfășurare un
proiect de modernizare medicală a Valahiei, îl numeşte „vremelniceşte”, în locul chirurgului
Grigore Singros, „doctor secundar” la Spitalul Colţea (Buletinul Oficial al Prinţipatului
Ţării Româneşti, nr. 19, 13 aprilie 1853, 74). Recomandarea pentru numirea în funcţie
venise din partea doctorului Apostol Arsaki, pe atunci inspector al Eforiei spitalelor.
Amintesc că în anul 1853 Spitalul Colțea se afla în administrația Eforiei spitalelor,
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iar aceasta din urmă sub controlul domnitorului. Responsabil de această situație era
fostul domn regulamentar Gheorghe Bibescu (1842-1848). Invocând netransparența în
luarea deciziilor și risipa de capital, în anul 1847 a hotărât să desființeze Eforia spitalelor
pământenești cu consiliile ei de epitropi și să pună în loc o „casă pentru spitale” cu o
„singură epitropie sau direcție”, pe care o va numi în actele publice de mai târziu Eforia
spitalelor. Ținta domnului a fost „bugetul veniturilor și cheltuielilor” de care dispuneau
fundațiile Colțea, Filantropia și Sfântul Pantelimon. Printr-un „ofis domnesc” puterea de
decizie asupra „actelor milostive” pe care le făcea Eforia a fost transferată de la epitropi
la domn. În felul acesta, autonomia instituției a fost anulată. Din acest moment, domnul
va fi cel care aprobă bugetul instituției, indică unde să se îndrepte banii și ce sumă anume,
verifică circulația capitalului și are ultimul cuvânt în numirea epitropilor.
Și totuși, din rațiuni ce țin de voința testamentară, Bibescu a ales să-i numească
epitropi pe fondatorii așezămintelor caritabile sau – în cazul în care nu mai existau –
pe rude ale acestora: „orânduim Efori pe Domnul logofătul Mihail Racoviță, logofătul
Constantin Herescu și logofătul beizadea Scarlat Ghica” (Gălășescu, 1906, 417-418;
Bercuș, 1979, 72-86)1. În plus, inspirat de formatul vechii Eforii, Bibescu mai numește „pe
lângă” noua Eforie „un doctor, însărcinat cu speciala îngrijire doctoricească a acestor
spitale”. Acestora le va trasa domnul sarcina de a elabora un regulament, pe seama căruia
să funcționeze Eforia și să se desfășoare serviciul medical în spitalele ei. Cererea s-a
materializat până să se sfârșească anul 1847 și a luat forma Regulamentului „pentru Eforie
și spitaluri” (Gălășescu, 1906, 417-418).
La Spitalul Colțea a stat Ștefan Capșa un an de zile. Funcția presupunea în principal
competențe și servicii de chirurgie. În grija lui erau plasați „cei răniți”, adică „pătimașii”
spitalizați care aveau nevoi de natură chirurgicală, acestora trebuia să le dea „toate
ajutoarele câte spânzură de meșteșugul său”, pe ei îi „va vizita”, eventual însoțit de o
grupă de elevi de la Școala de mică chirurgie, dimineața la „8 ceasuri” și după amiază „la
4 ceasuri”, lor le va scrie rețete, îi va convinge să urmeze tratamentul și le va rândui dieta
„dupe starea lor”, aceasta din urmă însemnând cantitatea de „pâine și vin” pentru unii,
iar pentru alții „porția jimblei și a cărnei” (Gălășescu, 1906, 425-426). De administrarea
medicației la fiecare bolnav spitalizat se ocupau infirmieri, acei „rândașii de prin sălile
bolnavilor”; pe ei trebuia doctorii spitalului să-i instruiască, ca „doctoriile cele orânduite
și hrana cea trebuincioasă să li se dea la vreme” pacienților (Gălășescu, 1906, 425-426).
Alte îndatoriri erau de natură administrativă și le împărțea cu „căpetenia de clinică”, adică
cu „doctorul primar”. Amândoi „vor lua seama tuturor bolnavilor” internați, iar în caz
de „obștescul sfârșit”, vor încuviința reținerea și supravegherea cadavrelor pentru „48 de
ceasuri în vreme de iarnă și 24 ceasuri în vreme de vară”, după care le vor îndrepta către
1.Mulțumesc profesorului Nicolae Marcu pentru semnalarea volumului lui Constantin I. Bercuș și
precizările pe acest subiect.
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„școala doctoricească și hirurgicească, afară numai dacă trupurile morților se va cere
de către al lor părinți sau rude”. Nu în ultimul rând, cei doi doctori vor face „poliție în
lăuntru odăilor, spre a se păzi curățenia și buna orânduială, aducând la cunoștință, pe
toți acei ce se vor depărta de ale lor datorii și la întâmplare de nesupunere să-i arate
economului ca să-i pedepsească” (Gălășescu, 1906, 425-426).
Pe toate acestea avea să le îndeplinească Ștefan Capșa cu dăruire şi „onestitate”,
pentru că, scrie doctorul Alexandru Sutzu, era în firea lui să fie un „medic sclav al datoriei
sale, sclav al datoriei către omenirea suferindă, sclav al datoriei către ţară” (Annalele
Medicale Române, nr. 8, 1 februarie 1885, 281-282). În „Raportul statistic pe anul
1853”, adresat Comitetului carantinelor, doctorul Capşa identifica neajunsurile spitalului:
paturi insuficiente, bolnavi internaţi de-a valma, „şi cei cu boale cronice şi cei cu boale
hirurgicale”, tehnică medicală depăşită, practici învechite (S.A.N.I.C, Fond Comitetul
Carantinelor, dosar 1.070, 1854, f. 591). În mod inevitabil, toate acestea se reflectau în
„mortalitatea mare a spitalului”. Are şi câteva sugestii pentru „dregerea şi ameliorarea
spitalului ca să dea ajutorul într-un chip firescu”: „să se crească numărul de paturi”,
„neapărat să se sporească grijitori de bolnavi în spital, pe lângă bucătar şi spălătorese”,
„o mai mare curăţenie a odăilor şi curtei spitalului ar fi doritoare” şi, în sfârşit, să se
„oblige ca lista de bolire şi mortalitate, cum şi foaia de observaţie a pătimaşului” să
fie zilnic completată, aşa cum se procedează „în toate spitalele din Austria şi Europa”
(S.A.N.I.C, Fond Comitetul Carantinelor, dosar 3, 1851, f. 14).
La acea vreme, buna funcţionare a spitalelor Eforiei depindea de două lucruri,
în egală măsură importante: de fondurile alocate şi de dăruirea directorului spitalului
şi a echipei sale. În chestiunea fişelor individuale de observaţie clinică, decizia de
implementare și modul de completare au aparţinut în totalitate „conducerii” spitalelor.
Capşa va lua notă de această posibilitate în anul 1854, atunci când, ajungând „doctor
primar la Institutul de Naşteri”, impune practica completării zilnice a „foilor” pentru toate
„pătimașele Institutului” (S.A.N.I.C, Fond Comitetul Carantinelor, dosar 3, 1854: f. 14, 15
și 16)2. 1854 este şi anul când Ştefan Capşa debutează în învăţământul medical. Vreme de
treizeci și unu de ani, între 1854 şi 1885, va preda „Cursul de moşit” la „Şcoala de moaşe”
de la Institutul Maternitatea, din Bucureşti.
„Institutul de nașteri” (denumit ulterior Maternitatea) a fost spitalul de suflet al
doctorului Capșa. O dovedesc anii petrecuți aici, din 1854 până la sfârșitul vieții. Istoria
spitalului începea în 1839, când banul Mihail Ghica (1794-1850), fratele mai mare al lui
Vodă Alexandru Ghica, ctitor și efor al spitalului Pantelimon, înființa „așezământul” cu
gândul să „primească femei sărace, la vremea facerei și a leuziei lor” și să „slujească
drept școală pentru învățătura acelora care vor voi să urmeze meșteșugul moșitului”
2. Mulțumesc chirurgului Mihai Popa-Teodosie (de la Institutul Oncologic Fundeni) pentru expertiza
dată asupra importanței foilor de observație clinică.
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(Gălășescu, 1906, 704). Sec spus, spitalul era menit să asigure asistență la naștere femeilor
nevoiașe și să producă specialiști „în meșteșugul moșirii”.
Pentru înființarea institutului, Mihail Ghica cumpărase, încă din septembrie 1837,
de la „serdarul Ion Jianu și Evdochia Jianu”, casa „din mahalaua Radu Vodă, vopseaua de
Albastru” (Gălășescu, 1906, 703-704). În una din cele două camere ale casei, în așteptarea
„femeilor sărace care vor veni să se ușureze”, s-au amenajat 12 paturi. Instituția odată
înființată a fost trecută în custodia Eforiei spitalelor pământenești și finanțată din „veniturile
spitalului Sfântul Pantelimon” (Gălășescu, 1906, 718). „Proiectul pentru organisația din
lăuntru a spitalului precum și a școalei pentru învățătura moșitului” a intrat în vigoare la
10 iulie 1839; autorii săi, Mihail Ghica, Mihail Racoviță și Alexandru Ghica, mari boieri,
ctitori și epitropi ai Eforiei, au sugerat ca „pe lângă acest institut” să fie organizat și un
muzeu, în care să se conserve „monstruozitățile umane”. În anul 1851, Eforia a decis
să sporească numărul paturilor spitalului la 24, iar patru ani mai târziu, în 1855, tot ea
a „chibzuit ca învățătura meșteșugului moșitului să se facă atât la partea sa teoretică,
cât și la cea practică, după un plan mai dezvoltat decât avea atunci”. Responsabil cu
întocmirea „fără zăbavă” a proiectului de reorganizare a școlii a fost desemnat Ștefan
Capșa, „doctorul primar al Institutului” (Gălășescu, 1906, 719).
Ceea ce Ștefan Capșa a făcut. În iunie 1855, „Proiectul pentru organisația școalei
de învățătură al meșteșugului moșirei în institutul de naștere din capitala Bucuresci” era
promulgat de domnitor și urma să intre în vigoare „la 1 septembrie 1856” (Gălășescu,
1906, 722). Textul proiectului era menit să acopere totul, de la alfabetizare la specializare
medicală. La început sunt precizate câteva chestiuni de ordin administrativ: data deschiderii
școlii sau a „cursului de moșit” (la „1 septembrie a fiecărui an”), numărul elevilor admiși
anual („să nu treacă de 12”) și condițiile de înscriere la școală. Acestea din urmă au fost
stabilite prin articolele 3, 4 și 5; prin urmare, „cursul de moșit” se adresa numai femeilor,
fără „nicio distingere de nație și religie”, cu condiția să fie „măritate sau văduve”, să aibă
„cunoscința limbei române”, vârsta între 20 și 35 de ani și o conduită „moralicește bună”
(Gălășescu, 1906, 720).
Alte capitole privesc programa „cursului”. Planul era construit să se întindă pe o
durată de doi ani și să fie împărțit „în trei părți”: de la 1 septembrie până la sfârșitul lui
decembrie, elevele școlii participau la „cursul pregătitor”, aici învățau deprinderea „citirei
și scrieri în limba română”. Alfabetizarea era urmată de dobândirea cunoștințelor teoretice
de moșit; astfel, din ianuarie până „la sfârșitul lui iunie”, elevele audiau „cursul teoretic”,
pe care, din iulie până la „sfârșitul lui iulie anul următor”, îl completau cu un „curs practic”,
atât de necesar dobândirii abilităților practice în materie de moșit. Școlarizarea se încheia
cu „examenul ce se va face” și cu „slobozirea diplomelor”, în baza cărora absolventele
puteau practica „meșteșugul moșirii” (Gălășescu, 1906, 719-720).
Prin aliniate speciale s-a reglementat locul profesorului, al doctorului și al elevului
în cadrul școlii. Lecțiile de scris și citit reveneau unui „osebit profesor”, care le ținea de „3
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ori pe săptămână”, în ședințe de „2 ore pe zi”. În grija „doctorului primar al spitalului”
intra doar „cursul teoretic”. Pe acesta urma să-l predea doctorul Capșa „de trei ori pe
săptămână: lunea, miercurea și vinerea”, în lecții „de câte o oră pe zi”. La curs trebuia
să fie prezent „totdeauna și doctorul secundar, care o dată pe săptămână, sâmbăta, va
face repetiție” cu elevele „dupe principiile adoptate de doctorul primar”. Cât privește
cursantele, încă de la primele ore de curs erau „îndatorate” a însoți pe doctor la „vizita
zilnică” în spital, „ca să aibă prilej doctorul a face explicațiile practice”, apoi să exerseze
practic cunoștințele dobândite la cursul teoretic, fie ziua, fie noaptea – în timpul „gărzilor”
– după un program „hotărât” și sub supravegherea moașei, până când deprindeau
„meșteșugul” și erau în stare de-a „moși însele femeile” (Gălășescu, 1906, 720-722)3. Pe
scurt, „cursul de moșit” a fost conceput pentru a produce moașe profesioniste.
Cum stăteau lucrurile la trei ani după aplicarea proiectului ne spune fără echivoc
doctorul Gredianu, în raportul către Eforia spitalelor, din 17 iunie 18594. Potrivit raportului
său, toate lăsau de dorit la „spitalul Maternității”. De la „doctorul primar” până la
„impiegații” spitalului – care lăsau să intre în spital „de dimineață și până seara târziu” pe
vizitatorii pacientelor – nimeni nu-și făcea treaba cum scria în regulamentul spitalului din
anul 1839 sau în cel al școlii din 1855. Vinovat de această stare era chiar Ștefan Capșa. Nu
avea calități de organizator și era prea puțin interesat de ceea ce se întâmpla în subordinea
sa. În plus, ocupa „pe lângă altele, și două posturi de spital, unul aici”, la Maternitate, „și
altul la spitalul Brâncovenesc, de vreo șase sau opt luni, deși sub titlul de provisoriu”.
Ceea ce, continuă inspectorul Gredianu, nu era tocmai în regulă: „în toate țările lumei, un
doctor poate ocupa douăzeci de funcții în același timp, dar niciodată două serviciuri de
spital, nici chiar sub același acoperământ, decum despărțite”. Pe lângă blamul aruncat
asupra funcționarilor spitalului, Gredianu invocă și risipa banilor Eforiei. Aceasta cheltuia
sume importante cu plata personalului (doctorul primea „1.000 lei pe lună”, „ajutorul” de
chirurg „500 lei pe lună”, iar moașa „750 lei pe lună”), cu întreținerea școlii și a celor „24
de paturi” în schimbul unor servicii mediocre (S.A.N.I.C, Fond Eforia spitalelor civile,
dosar. 58, 1859, f. 31-37; raportul este publicat de Gălășescu, 1906, 454-455).
Nici „Școala de învățătura moșitului” nu arăta bine. Dimpotrivă, inspectorul
Gredianu o găsește într-o „stare deplorabilă”, și o compară cu „starea unei cancelarii
3. Despre avatarele învățământului din Valahia, trimitem la cartea lui Alex Drace-Francis, Geneza
culturii române moderne. Instituțiile scrisului și dezvoltarea identității naționale 1700-1900, Polirom,
Iași, 2016; o seamă de documente privitoare la școală și elevi au fost publicate de Ramona Caramelea,
„În etatea critică a amorului”. Copilărie, adolescență, sexualitate și educație publică (deceniile
șase-opt ale secolului al XIX-lea), în Sexualitate și discurs politico-religios în societatea românească
premodernă (ed. Constanța Vintilă-Ghițulescu), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași,
2016, 299-341.
4. V. Gredianu, recent întors de la studii în Occident, fusese numit inspector al Eforiei spitalelor în
aprilie 1859, în locul doctorului Apostol Arsaki.
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de zapciu, de dinaintea regulamentului, când dosarele se păstrau în desagii carului și
când administrația se făcea dupe istoricul Lude” (Gălășescu, 1906, 454-455). Multe i se
reproșează doctorului Capșa: „N-am găsit aici nici registru, nici catalog de numărul și
notele școlărițelor; am văzut pe școlărițe de un an neștiind încă să citească și pe profesorul
de limba română transformat în acușor, făcând lecție de acușamente; n-am găsit măcar
cinci foi de text, dupe care să se facă lecția și dupe care să învețe școlărițele. Profesorul
doctor vine și șade când și cât-l iartă timpul, iar nu cât îi cere trebuința și cât îi impune
instituțiile școalei” (Gălășescu, 1906, 456). O atare stare de fapt are consecințe lesne de
intuit asupra viitorului societății – scrie inspectorul –, iar Eforia, în necunoștință de cauză,
este și ea „părtașă”, fiindcă eliberează „pe fiecare an un număr oarecare de certificate de
moașe, autorizându-le a aduce drept merit ignoranței lor, la patul bolnavelor în durerea
nașterei”. Mâhnit de cele văzute, inspectorul Gredianu recomandă închiderea școlii: „s-ar
face mult mai bine omenirei, închizându-se, decât lăsându-se într-o astfel de stare”; sau
măcar să fie obligat doctorul Capșa să renunțe la unul din „serviciile de spital” și „până la
1 octombrie viitor” să întocmească „un text de acușament”, pe care să-l pună la îndemâna
cursantelor (Gălășescu, 1906, 456).
Până la sfârșitul anului 1859, Ștefan Capșa traduce din germană – la cererea
expresă a Eforiei spitalelor – volumul Arta moşitului. Manual pentru învăţătura moaşelor.
În prefața volumului, doctorul Capşa descrie o altă față a instituției pe care o diriguia. Mai
întâi, subliniază raţiunea pentru care „şcoala de moașe” funcţionează pe lângă „Institutul
de Naşteri”: „dă posibilitatea elevelor de a observa şi a practica cele învăţate în teorie”
(Capșa, 1859, III). Aşa cum se prezenta Institutul în anul 1859 părea să-l mulţumească: „s-a
dat o întindere mai mare acestei instituţii, prin reclădirea din nou a localului şi îndoirea
numărului paturilor, crescând astfel numărul lehuselor şi prin urmare şi materialul pentru
observarea şi practica elevelor” (Capșa, 1859, IV). Mulţumitoare îi pare şi „programa”
de învăţământ (pe care, la cerea Eforiei spitalelor, chiar el o concepuse), deoarece
„corespunde cerinţelor şi obligă pe eleve la un curs de doi ani” (Capșa, 1859, IV). În ce
priveşte manualul de studiu şi cunoştinţele transmise elevelor, Ştefan Capşa afirma: „la
intrarea în serviciu am găsit un manual pentru moaşe făcut de antecesorul doctor Sporer,
însă prefer a urma sistema şi metoda lui Naegele” (Capșa, 1859, V). Se poate deduce de
aici că exista o diferenţă de viziune și cultură medicală între cele două manuale, iar Capşa
a optat pentru modelul vienez, pe care, până la urmă, a reuşit să-l impună și la Şcoala de
chirurgie de la Mihai Vodă. La sfârşitul prefeţei, în cuvinte simple, îşi exprima regretul că
nu a reuşit să traducă „mai din vreme” cartea celebrului profesor vienez. Amânarea are o
cauză obiectivă: „fatalitatea unei boli destul de chinuitoare”, care-l „prigoneşte de un timp
mai îndelungat” și-l obligă la „multe întreruperi regretabile” (Capșa, 1859, V).
Provocat de raportul Gredianu, doctorul Carol Davila, numit de domnitorul
Alexandru I. Cuza (1859-1866) director al Serviciului medical, inspectează „spitalul
de nașteri”, în decembrie 1859. Ce găsește este de natură să-i dea dreptate raportorului
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Gredianu: „umezeala sta pe ziduri”, iar „încăperile erau în așa deplorabilă și vătămătoare
stare, încât nu puteau servi nicidecum pentru un spital”. Davila însă pune starea proastă
a spitalului pe seama amplasării nefericite a localului și nu pe calitățile de manager ale
doctorului Capșa. Remediul găsit este radical: „construcția altui local” (Gălășescu,
1906, 722-723); iar Davila îl face cunoscut Eforiei în mai multe rapoarte și cereri. Până
la urmă, în anul 1881, Eforia a renunțat la clădire, scoțând-o la vânzare. A cumpărat-o
primăria Bucureștiului și a transformat-o în școală. Pentru Institutul Maternitatea, Eforia a
închiriat o casă în strada Mântuleasa, „despărțitura de negru”. Aici a funcționat institutul
până în 1883, când a fost mutat în clădirea „cea nouă din curtea spitalului Filantropia”
(Gălășescu, 1906, 722-723).
Hotărât lucru, doctorul Capșa n-avea spirit de organizare, însă trăia în ambianţa
proiectelor medicale şi participa la întocmirea şi implementarea lor. În anul 1856 a făcut
parte din comisia care a gândit şi redactat proiectul de înfiinţare, organizare şi funcţionare
a Şcolii de chirurgie de la Spitalul Mihai Vodă. Proiectul, conceput după modelul şcolilor
secundare de medicină din Franţa, prevedea expres fuziunea celor două şcoli de felceri
(a spitalelor civile şi a spitalelor ostăşeşti) într-o „Şcoală superioară de chirurgie”, cu
durata studiilor de patru ani. La 6 martie 1856, după ce fusese înaintat primului-ministru,
pentru a fi adus la cunoştinţa guvernului şi Adunării, proiectul a primit acceptul domnului
(Buletinul Oficial al Ţării Româneşti, nr. 21, 12 martie 1856, 81; Ghelerter, Duțescu,
1963, 14). Conform regulamentului de funcţionare, după patru ani de studiu (petrecuți în
regim de cazarmă), absolvenţii şcolii primeau diploma de „magistru în chirurgie” şi erau
angajaţi în „serviciul oştirii”. Studenţii „mai silitori” aveau posibilitatea, în urma unui
concurs de burse, să-şi întregească studiile în străinătate şi să obţină titlul de „doctor în
medicină”. La Şcoala de chirurgie, timp de doi ani, a ţinut Ştefan Capşa „Cursu teoretic
de moşitu obstetricu” (Monitorul Medical al României, nr. 10, 15 aprilie 1862, 74). I-au
fost alături, în calitate de colegi, Carol Davila – profesor şi director al şcolii, Iuliu Barasch,
Nicolae Turnescu şi Petre Protici.
Despre Ştefan Capşa profesor la Şcoala de chirurgie avem un comentariu, lăsat de
doctorul C. D. Severeanu, fost student al școlii pe vremea lui Capşa, menit să-i asigure
postumitatea. În Amintirile sale, Severeanu reţine – cu mult umor – exigența profesorului
la examinare, tonul aspru și limbajul ironic, pe alocuri prea liber: „Profesorul Capşa avea
şi el damblale lui, mai cu seamă cu moaşele. Pe atunci se primeau eleve femei cu totul fără
nicio învăţătură. Capşa le pretindea să ştie cât el. Când punea pe o elevă să examineze o
gravidă, eleva se fâstâcea de frică şi spunea alte bazaconii, iar el începea: aşa soro, nda,
aşa, este, nu este, nu ştii nimic surioară, nu, nda, nu ştii; la bidinea, nu la moşit, că nu
ştii nimic, nimic” (Severeanu, 1929, 147). Mustrarea elevelor era de fapt tactica didactică
prin care înțelegea Capșa să-și responsabilizeze studenții față de viitoarea lor profesie.
Severeanu îşi aminteşte câte ceva şi despre „firea” profesorului. Avea un temperament
nestatornic şi o dispoziţie care se întuneca la fel de repede şi de des pe cât se însenina,

36

M uzeul M unicipiului B ucureşti - XXXI

aceasta din urmă se întâmpla mai cu seamă „când îi spunea cineva de o afacere din care
avea să câştige ceva” (Severeanu, 1929, 147).
Între anii 1858 și 1869, când Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie se
organizează în Facultatea de Medicină, Ştefan Capşa ține cursul de „Obstretică” în clinica
spitalului Maternitatea (Monitorul. Ziarul Oficial al Ţării Româneşti, nr. 274, 19 noiembrie
1860, 1316). În același timp, îl întâlnim în calitate de expert la tot felul de comisii de
examinare sau de jurizare, în vederea acordării titlului de „ofiţer de sănătate” sau de
„maestru în farmacie”. De pildă, în anul 1860, este cooptat în „juriul” pentru concursul „de
externat şi internat în spitalele civile”. Pe seama concursului, primul de acest fel organizat
de Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie, doisprezece „studenţi meritoşi” au fost
selectaţi „interni ai spitalelor Colţea, Filantropia, Maternităţii şi Spitalul de copii”, iar alţi
patru au fost trimişi ca bursieri ai statului să studieze în Occident: Constantin Chercea și
Nichita Andrițoi la Paris „pentru medicină”, iar Constantin Conțescu și Mihail Popescu la
„Școala de la Altort”, pentru a se specializa „în arta veterinară” (Monitorul. Ziarul Oficial
al Ţării Româneşti, nr. 193, 13 august 1860, 889 și Siupiur, 2004, discută despre tinerii
plecați la studii în Occident). Din comisie au mai făcut parte doctorii Gheorghe Polysu,
Nicolae Turnescu, Iuliu Barasch şi Petre Protici. Doi ani mai târziu, în 1862, îl întâlnim,
alături de Nicolae Turnescu şi Ludovic Fialla, la comisia de acordare a titlului de „ofiţer
de sănătate”. Candidaţii au fost trei: Ion Nicolescu din Bucureşti – Ilfov, Alphons Lebíez
din „oraşul Angers, districtul Menéloire, Franţa” şi Theodor Alexandrescu, din Bucureşti
– Ilfov. Calificativele acordate sunt încurajatoare pentru cariera viitoare a absolvenţilor:
„perfectament” pentru Alphons Lebíez şi „prea bine” pentru ceilalţi doi (Monitorul
Medical al României, nr. 16, iulie 1862, 120-121).
În anul 1865, alte comisii, noi îndatoriri. De pildă, la cererea „Societăţii medicale
ştiinţifice”, Ştefan Capşa acceptă să facă parte din „comisia de cercetare” a lucrării
doctorului Frumuşeanu. Lucrarea, intitulată „Raportul mutual ce există între obstetrică şi
legile conjugale”, a fost apreciată de recenzori, iar autorul, pe seama ei, a fost admis între
membrii societăţii (Gazeta Medicală, nr. 3, 20 martie 1865, 18). Examinator a fost Capşa
şi în comisia prezidată de Iuliu Theodori la Şcoala Naţională de Medicină și Farmacie.
Rezultatul: candidaţii Dimitri Nicolaide şi Ion Niculescu reuşesc „trecerea celui de-al
cincilea examen de licenţiatu în medicină şi chirurgie” (Monitorul Medical al României,
nr. 6, 18 februarie 1865, 43). Aceste exemple nu sunt singulare, iar prezenţa lui Capşa
în calitate de examinator la comisiile de evaluare o punem pe seama deţinerii titlului de
profesor și conducător de „clinică obstetrică la Spitalul Maternităţii”, calitatea i-a fost
reconfirmată de domnitorul Cuza prin „înaltul ordin din 17 martie 1862” (Monitorul
Medical al României, nr. 8, 27 martie 1862, 57).
Cariera universitară a lui Ştefan Capşa avea să înceapă în anul 1869, odată cu
înfiinţarea Facultăţii de Medicină din Bucureşti. La început a fost profesor suplinitor de
„istorie naturală”, iar din 1872 „profesor definitiv” la „catedra de obstetrică theoretică şi
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practică” (Monitorul Oficial al României, nr. 276, joi 14/26 decembrie 1872, 1487). În
ce priveşte opera ştiinţifică, după o nouă editare a Artei moşitului, în 1866, Ştefan Capşa
refuză să mai traducă alte manuale sau să scrie cărţi originale de medicină. Nu preferă
nici articolul de gazetă. O singură excepţie: în ianuarie 1867, publică articolul „Amputaţia
colului uterin” (Monitorul Medical al României, nr. 1, ianuarie 1867, 4). Studiul seamănă,
în stil, cu prelegerea de la catedră asupra unui caz clinic: cu interogaţii asupra diagnosticului
(„ce poate fi dacă la examenul extern al regiunii hipogastrice, ‹pacienta› nu acuză durere,
nu se găsea tumore şi glandulele inghinale neinfiltrate?), cu răspunsuri şi explicaţii clare
(Monitorul Medical al României, nr. 1, ianuarie 1867, 5).
Ștefan Capșa a predat la Facultatea de Medicină vreme de aproape șaisprezece
ani, din 1869 până în ianuarie 1885. Despre acest timp își amintesc cu nostalgie câțiva
foști studenți. La fiecare oră de curs s-a străduit, potrivit necrologului semnat de studenții
facultății, „să-și îndeplinească cu sfințenie și abnegație datoria sa”. Ca profesor era
deopotrivă punctual, generos, sever, exigent. „Mai niciodată nu lipsea de la curs și
totdeauna prelungea ora sa regulamentară nevoind să țină seama de alt program decât
de acel pe care i-l dicta dorința călduroasă de a instrui” (Spitalul. Revista Medicală,
anul V, nr. 1, ianuarie 1885, 2). În pofida personalității sale impulsive și exigente, „toți
studenții au iubit pe doctorul Capșa” și „nimeni nu cârtea împotriva asprimii lui, căci
n-o întrebuința decât spre binele și folosul elevilor săi, și niciodată cu pasiune”. Sub
masca rece a profesorului, studenții au văzut „nu numai pe profesorul pătruns de nobila
sa chemare, dar încă pe povățuitorul binevoitor, care cu aceeași dragoste și devotament
ne iniția și în practica grelei sale arte și căuta prin sfaturile-i părintești să ne înnobileze
și inimile, ca să fim odată în societate adevărați apostoli ai binefacerii” (Spitalul. Revista
Medicală, anul V, nr. 1, ianuarie 1885, 2). Modestia și măsura sunt cele două valori pe
care, de la catedră, a încercat Ștefan Capșa să le insufle tinerilor studenți: „Fiți modești, ne
zicea adesea, și feriți-vă de ostentațiune, dacă voiți să fiți respectați și demni de numele de
medic” (Spitalul. Revista Medicală, anul V, nr. 1, ianuarie 1885, 2).
Chiar dacă obligațiile de la spital şi facultate era destul de solicitante, Ştefan Capşa
a reuşit să-şi facă timp pentru familie. Era căsătorit cu Maria Mummiali (1836-1881), fiica
unui negustor grec, despre care se cunosc surprinzător de puţine lucruri. Soţii Capşa erau
discreţi în toate, cu atât mai mult în privinţa vieţii de familie. Din cei şapte copii numai trei
fete au supravieţuit: Elena, Aretia şi Sofia. În casa doctorului Capşa a locuit un timp şi Ana
Capşa, mama doctorului, venită anume să-l ajute la creşterea copiilor (Ioniță, 2000, 64).
Timp și-a găsit doctorul Capșa și pentru prieteni. Faţă de o anumită familie simţea
o simpatie profundă şi o îndrăgea în mod deosebit. Este vorba de familia Davila. În Arhiva
Bibliotecii Academiei Române se află o telegramă a soţilor Capşa către Carol Davila, care
emoţionează şi tulbură. Telegrama e din 22 mai 1865 şi e prilejuită de botezul celui de-al
doilea copil al Anicăi și Carol Davila: Elena (1865-1954, căsătorită cu Ioan Perticari, ofiţer
în armata română). Dincolo de cuvintele uzuale – „felicitările noastre sincere” –, folosite în
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astfel de cazuri, telegrama dă seama de comuniunea sufletească pe care era clădită prietenia
celor doi (B.A.R., Fond Davila Carol, ms. S11/XCIV, 1). Aşa cum mai târziu, la 14 ianuarie
1874, Ştefan Capşa avea să împărtăşească durerea prietenului său prilejuită de moartea
Anicăi. Mai mult încă, Ştefan Capşa a făcut parte din comisia de investigare a morţii soţiei
lui Davila. Verdictul comisiei a fost limpede: Anica Davila a murit în urma unui accident
farmaceutic de neiertat. În loc de „chinină”, cum ceruse doamna Davila, farmacistul
spitalului Colţea i-a dat „stricnină muriatică”! Bineînţeles, nu cu intenţie. Dintr-o neglijență
crasă, farmacistul care se ocupa de aprovizionarea farmaciei etichetase greșit conținutul
flaconului (Gazeta medico-chirurgicală a Spitalelor, nr. 1, 20 ianuarie 1874, 14-15).
Carol Davila nu a fost singurul prieten al lui Ştefan Capşa. O strânsă prietenie a legat
cu doctorul Alexandru Sutzu (multă vreme directorul Spitalului Mărcuţa din Bucureşti). Şi
ce dovadă mai bună putem invoca decât „ultima salutare” pe care Sutzu o face la moartea
„amicului”, pentru a-şi exprima durerea (Annalele Medicale Române, nr. 8, 1 februarie
1885, 281-282). Printre „regretele profunde”, Alexandru Sutzu strecoară amintiri legate
de modul cum înţelegea Capşa să-şi îndeplinească „misia de medic”: „Cine nu l-a văzut
bolnav şi suferind, sculându-se de la masă, părăsind patul său de odihnă, zi şi noapte,
în timp de viscol, în timp de iarnă, pe jos sau în trăsură, cu răsplată sau fără răsplată,
şi alergând să-şi dea ajutorul său medical vreunei femei nenorocite în dureri de facere,
vreunui bolnav ce aştepta o mângâiere, vreunui copil care ţipa în suferinţă” (Annalele
Medicale Române, nr. 8, 1 februarie 1885, 282). Plecarea definitivă a lui Capşa i-a afectat
nespus şi pe membrii familiei Hasdeu. Cele două familii se aflau în relații amicale şi se
vizitau regulat. Adeseori doamnele îşi făceau diverse servicii pentru care îşi mulţumeau
reciproc. Aşa va proceda Iulia Hasdeu în 1872, într-o telegramă, scrisă în franceză, către
„madame Capşa”, unde îi mulţumeşte „cu gratitudine” pentru „amabilitate” și ajutor
(B.A.R., Fond Bogdan P. Hasdeu, ms. S3/LXXIII, 1).
Evenimentele din februarie 1866, care au avut drept scop detronarea domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, îl găsesc pe Ştefan Capşa la Ministerul de Interne, în funcţia de
Director general al Serviciului sanitar al României. Fusese numit de Cuza, în ianuarie
1866, în locul doctorului Teofil Glück (Monitorul Medical al României, nr. 6, 17 martie
1866, 41). La conducerea Serviciului sanitar a stat Ștefan Capșa vreme de optsprezece
ani, din ianuarie 1866 până în ianuarie 1885. În tot acest interval, cancerul la stomac i-a
pricinuit mari neplăceri, silindu-l la dese întreruperi (ca în lunile mai şi iunie 1866, când
îi ţine locul doctorul Polysu (Monitorul Medical al României, nr. 10, 5 mai 1866, 77), sau
în lunile ianuarie, aprilie şi august 1879 – de data aceasta interimatul a fost asigurat de
doctorul Fotino (Progresul Medical Român, nr. 3, 20 ianuarie 1879, 18). De asemenea,
în timpul războiului de independență, conducerea Serviciului sanitar a fost preluată de
Carol Davila, șeful „Serviciului oștirii”). Prin anul 1872 se gândea să renunţe la şefia
administrației sanitare. Pesemne spera că eliberat de constrângerile funcţiei o să-şi
îngrijească mai bine sănătatea.
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Din cei optsprezece ani cât a diriguit administrația sanitară, vreme de opt ani, între
1866 și 1874, Ştefan Capşa a deţinut şi funcţia de preşedinte al Consiliului medical superior.
Cumularea celor două funcţii nu era negociabilă. Un articol de lege din anul 1865 privind
funcţionarea Consiliului menţiona limpede: „Directorul general al serviciului sanitar este
Preşedinte de drept al Consiliului medical superior” (Monitorul Medical al României, nr.
7, 25 februarie 1865, 50). Conducerea unică a fost gândită atunci pentru a preveni, fie prin
indicaţii sau decizii contradictorii, fie prin „delimitări de responsabilitate”, funcţionarea
defectuoasă a sistemului medical. De altfel, cele două instituţii aveau aceeași „cancelarie”
și funcţionau sub autoritatea Ministerului de Interne (Monitorul Medical al României, nr.
7, 25 februarie 1865, 49).
Separarea celor două funcții avea să o anunțe Legea de organizare a serviciului
sanitar, în anul 1874. Esența legii consta în desăvârșirea centralizării serviciului sanitar al
României. De veghe în sistemul sanitar au fost autorizate să stea două instituții: „Direcția
generala a sistemului sanitar” – organizată sub forma unui departament special în interiorul
Ministerului de Interne – și Consiliul medical superior, căruia legea îi dă un nou rol și o
nouă înfățișare. La conducerea „direcțiunii” a fost așezat „directorul general” – numit de
domnitorul țării „dintre doctorii în medicină cei mai experimentați”. Directorul serviciului
deținea în Ministerul de Interne poziția de vice-ministru și „depindea direct de ministru”,
care, la rândul lui, putea să-i delege „parte din atribuțiunile sale” (Şuta, Tămaş, Ciupală,
Bărbulescu, Popovici, 2009, 49). Altfel spus, rostul „direcțiunei” (alcătuită la început
din 17 membri) era de a veghea la sănătatea și igiena publică, la practica medicală, la
personalul medical și farmaceutic. Nu singură, ci împreună cu Consiliul medical superior.
Mai exact, „direcțiunea” punea în practică ceea ce consiliul preconiza.
Legat de Consiliul medical superior, legea din anul 1874 i-a retras competența de
a acorda dreptul de liberă practică și l-a gândit drept „laboratorul” administrației sanitare.
Aici se strângeau informațiile referitoare la „starea și necesitățile serviciului medical”,
aici se preconizau „măsurile de ameliorare a sănătății publice” și tot aici se întocmeau
proiecte, „instrucțiuni și regulamente” cu caracter medico-igienic (Şuta, Tămaş, Ciupală,
Bărbulescu, Popovici, 2009, 49-50). Totuși, pentru ca deciziile consiliului să capete
întrupare în societate, era obligatoriu ca ele să fie „aprobate de ministrul de interne”. În ce
privește diriguirea consiliului, s-a hotărât că „Ministrul de interne este de drept președintele
consiliului medical superior” și numai în lipsa acestuia „va fi prezidat de către directorul
general al serviciului sanitar”. În mod obișnuit, legea rezerva „directorului general al
serviciului sanitar” numai calitatea de „membru” al Consiliului; altfel spus, devenea unul
din cei „nouă membrii doctori în medicină” ai consiliului. Toți erau „numiţi de Domnitor”
la „recomandarea Ministrului de Interne, dintre medicii cei mai distinși prin știință și prin
experiența lor” (Şuta, Tămaş, Ciupală, Bărbulescu, Popovici, 2009, 49-50).
O altă prerogativă importantă a consiliului ținea de supravegherea specialiștilor și
a practicii medicale și farmaceutice. Iată ce era trecut în agenda consiliului: „cercetează și
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clasifică meritele medicilor și a altor agenți sanitari”, le „apreciază aptitudinea în serviciul
sanitar”, iar în caz de greşeli „comise în exercițiul artei medicale și farmaceutice” propune
„suspendarea sau destituirea din posturi sanitare”. De asemenea, consiliul este cel care
„inspectează stabilimentele publice şi private sanitare”, se pronunță „asupra tuturor
chestiunilor ştiinţifice medicale care i se prezintă de diferitele ministere”, „priveghează
exercițiul farmaciei și preface la necesitate farmacopeea şi taxa farmaceutică” (Şuta,
Tămaş, Ciupală, Bărbulescu, Popovici, 2009, 50). Cu alte cuvinte, Consiliul medical
superior controlează piața serviciilor medicale. Ochiul consiliului este atent atât la felul
cum scriu doctorii rețete, cât și la modul cum spițerul prepară medicamente. El controlează
şi amendează personalul medical şi practica medicală.
E limpede, funcția de director general al Serviciului sanitar și cea de președinte
al Consiliului medical superior comportau mari răspunderi. Însă doar directorul general
mobiliza și făcea sistemul sanitar să funcționeze. Rostul lui era nu numai să pună în
practică ofisuri şi regulamente cu conţinut medical (emanate de Ministerul de Interne, de
instanţele judecătoreşti sau de Consiliul medical superior), ci trebuia să vegheze şi la buna
lor funcţionare, la corectitudinea şi eficienţa lor. În același timp, funcția conferea „capului”
ei prestigiu, influență și chiar mari venituri. Din surse aflăm că deţinătorul celor două
funcţii (de preşedinte al Consiliului medical superior şi de director general al Serviciului
sanitar) primea în anul 1862 un onorariu de 24.000 lei pe an (Monitorul. Jurnalul Oficial
al Principatelor Unite, nr. 205, 18 septembrie 1862, 857), iar în 1881, nu mai puțin de
17.000 lei anual (Şuta, Tămaş, Ciupală, Bărbulescu, Popovici, 2009, 72).
Din capul administrației sanitare, Ștefan Capșa va semna şi va da publicității mai
multe rapoarte, instrucţiuni, protocoale şi anunţuri, ce dădeau seama asupra problemelor
din sistemul medical. Cum ar fi, bunăoară, starea epidemiilor (Monitorul Medical al
României, nr. 4, 17 februarie 1866, 26) şi epizootiilor (Monitorul Medical al României,
nr. 6, 17 martie 1866, 42) din ţară și din afara ei, bolile cele mai frecvente ale populației,
posturile vacante din instituţiile medicale (Monitorul Medical al României, nr. 8, 17
aprilie 1866, 49), numirile în funcţii (Monitorul Oficial al României, nr. 133, 19 iunie, 3
iulie 1871, 715) sau actualizarea listelor de doctori cu „drept de a exercita arta medicală
în toată întinderea Principatelor Unite Române” (Monitorul Medical al României, nr. 9,
27 aprilie 1866, 66; Monitorul Oficial al României, nr. 149, 9/21 iulie 1871, 812).
Multe erau bolile de care sufereau și mureau oamenii din România în a doua jumătate
a veacului al XIX-lea. Se murea mai cu seamă de holeră și malarie, de variolă, gripă,
scarlatină și rujeolă, de pelagră (Bărbulescu, 2015, 186-211) și alte afecțiuni combinate ale
stomacului, de tifos și tuberculoză etc. Din acest punct de vedere, în răstimpul cât a condus
administrația sanitară, patru au fost prioritățile lui Ștefan Capșa: imunizarea variolică,
stoparea epidemiilor de holeră și tifos, medicalizarea venericilor și stoparea epizootiilor.
Din rațiuni ce țin de economia spațiului, vom discuta aici doar despre procesul de
variolizare și despre epizootii. Din ordinul lui Capşa, îngrijorat de posibilitatea apariției unor
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epidemii de variolă în ţară, va fi publicat, în iunie 1871, regulamentul intitulat „Instrucţiuni
asupra executării măsurilor profilactice în contra variolei maligne” (Monitorul Oficial
al României, nr. 118, 2/14 iunie 1871, 633). Regulamentul fusese întocmit de Consiliul
medical superior încă din mai 1871, pentru a ţine sub control epidemia de variolă din
judeţul Brăila. Se ştia că boala, denumită popular „spuzeală”, izbucnea mai cu seamă
în locurile aglomerate, iar prin simptomele ei (puzderia de băşici usturătoare ce invada
corpul) imobiliza victimele la pat (Hale-White, 1935, 11-13). În cele mai multe cazuri,
variola era necruţătoare, iar cei care îi supravieţuiau rămâneau cu semne supărătoare pe
faţă şi corp. Iată de ce autorităţile încercau să prevină o astfel de epidemie. „Instrucţiunile”
îi vizau pe medici, pe „prefecţi, sub-prefecţi, poliţai şi primari” în egală măsură. În esenţă,
autorităţile cereau „medicilor de judeţ, medicilor de urbe şi medicilor de plăşi” să aibă
la îndemână „o cantitate suficientă de vaccină” și să imunizeze „îndată”, atât „copiii
nevaccinaţi de la etatea de şase săptămâni în sus”, cât şi pe „toţi ceilalţi locuitori de
la şapte ani în sus”. Aceştia din urmă erau imunizaţi într-o ordine strictă: primii pe listă
erau „elevii de ambele sexe din toate şcolile”, apoi „dorobanţii judeţelor” şi „arestaţii din
închisori”. După rezolvarea „urgenţelor” se trecea la „revaccinarea tuturor bolnavilor din
spitale” (Monitorul Oficial al României, nr. 118, 2/14 iunie 1871, 633-634).
Variola a bântuit aproape anual satele şi oraşele României. Prin anul 1880, Ştefan
Capşa făcea apel la „elevii Facultăţii de Medicină din cursurile superioare” să se ofere
voluntari în procesul de „revaccinare a populaţiei rurale de prin mai multe judeţe”
(Progresul Medical Român, nr. 25, 28 iunie 1880, 188). Cum adeseori operația de
variolizare nu avea rezultatele așteptate, instrucțiunile erau însoțite de „poveţe atingătoare”
de igienă personală şi publică necesare „tuturor lăcuitorilor”. Prin ele, puterea încerca să-i
convingă pe oameni să respecte o serie de norme igienice şi comportamentale. De pildă,
oamenii erau sfătuiți de importanța spălării „cu apă fierbinte şi cu leşie” a „veşmintele,
pânzeturile şi aşternuturilor care au servit la bolnavul de variolă ” sau de „arderea” celor
ieftine; de dezinfecţia cu „gaz de chlor” a „camerei în care a zăcut bolnavul sau s-a ţinut
cadavrul”. Populaţia, în ansamblu, era sfătuită să evite „contactul cu bolnavi de variolă,
cu cadavrul şi obiectele de care s-au servit” (Progresul Medical Român, nr. 25, 28 iunie
1880, 188). Dacă se ținea cont de aceste norme este greu de știut, însă ele se integrează în
procesul general de modernizare a societății românești. Ramură a medicinei, igiena este
invocată de autorități pentru a învinge boala, mizeria, inerțiile.
De epizootiile ce se declanşau în ţară cu o frecvenţă aproape regulată, doctorul Capşa
a fost preocupat în mod particular. Era conştient că moartea animalelor, mari sau mici,
provoca suferinţă, foamete şi mai ales sărăcie în gospodăria ţăranului. Care să fie soluţia
pentru stoparea sau diminuarea lor? Reacţia lui Capşa a fost publicarea „Regulamentului
de poliţie sanitară atingătoare de epizootii contagioase ale vitelor cornute” (Monitorul
Medical al României, nr. 30, 25 noiembrie 1866, 232). Prin el, sunt făcute publice o seamă
de reguli sanitare menite, în viziunea autorităţilor, să „poprească boala” sau să „apere de
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molipsire comunele învecinate” (Monitorul Medical al României, nr. 30, 25 noiembrie
1866, 232). Altfel spus, sunt invocate măsuri de suprimare a epidemiei acolo unde apare
şi măsuri de prevenţie.
„Măsurile de suprimare”, luate în ansamblu, formează un pachet de reguli
simple, testate de multă vreme prin intermediul carantinei, care se aplicau într-o ordine
anume: izolarea zonei afectate, declararea „boalei” ca periculoasă, plasarea perimetrului
sub supravegherea unei persoane autorizate, controlul periodic al stării de sănătate al
animalelor şi, în fine, înregistrarea şi îndepărtarea vitelor moarte (Monitorul Medical al
României, nr. 30, 25 noiembrie 1866, 232). Toate aceste norme aveau ca efect stoparea
răspândirii bolii, nu vindecarea ei.
Cât priveşte măsurile preventive, se recomanda „înfiinţarea cordoanelor sanitare”
şi „interzicerea comerţului cu vite şi piei”. O menţiune specială se referea la vitele moarte:
era obligatoriu să fie transportate, „la un loc determinat şi depărtat de la bariera satului cel
puţin 300 de stânjeni”, „numai în căruţă cu cai” (Monitorul Medical al României, nr. 30,
25 noiembrie 1866, 234). Aşadar, exceptând ultima măsură care ţinteşte la igiena publică,
„măsurile sanitare” invocate au un obiectiv limitat: împiedică, în limita posibilului, doar
răspândirea bolii, nu şi apariţia ei. Aceasta era însă posibilitatea medicală a timpului. În
fine, pentru a da mai multă greutate regulamentului, autorităţile, prevăzătoare, l-au însoţit
cu o seamă de „penalităţii”. Ele sunt, deopotrivă, o formă de pedeapsă şi o măsură de
conştientizare şi disciplinare a norodului. De pildă, proprietarul care nu declara „vitele
bănuite de infecţie” risca „închisoare de şase zile până la două luni” şi „amendă de 300
până la 400 lei”, iar „posesori de vite ori măcelarii, care ar tăia vite bănuite de infecţie”,
erau pasibili la o „amendă de 300 lei” şi „confiscarea vitelor” (Monitorul Medical al
României, nr. 30, 25 noiembrie 1866, 235).
În acelaşi timp, Ştefan Capşa s-a străduit să impună disciplină, ordine şi ierarhie
în sistemul medical. Între altele a semnat rezoluţia prin care li s-a interzis „bărbierilor”
să mai presteze servicii ce intră în „funcţiunea subchirurgilor”, iar „subchirurgilor” li
s-a reamintit că „nu se pot confunda cu patronii în chirurgie” (Monitorul Medical al
României, nr. 9, 27 aprilie 1866, 66). Rezoluţia nu era o noutate. Încă din februarie 1854,
fostul protomedic Nicolae Gussi și „Departamentul Dinăuntru” – condus de D. Ioanid
– atrăgeau atenţia asupra „neexperienţei bărbierilor la aplicarea de ventuze, lipitori şi
luare de sânge” şi îi invitau la un stagiu de calificare la „Colegiul Naţional, unde s-a
deschis într-adins curs de mică chirurgie” (Buletinul Oficial al Ţării Româneşti, nr. 9, 1
februarie 1854, 33). O altă tentativă de normalizare o înregistrăm în februarie 1861, când
Administraţia Serviciului sanitar (condusă de Carol Davila) anunța, printr-o „circulară”,
că va face o reală şi corectă distincţie între diversele titluri medicale (Monitorul. Jurnalul
Oficial al Principatelor Unite, nr. 28, 7 februarie 1861, 110-112). S-a avut în vedere
pedepsirea uzurpării titlurilor profesionale şi a practicilor medicale neautorizate. Zis și
făcut. La 6 octombrie 1862, Consiliul medical adoptă un „instructaj” de ierarhizare a

Dosar tematic: Diagnostic și societate în România modernă

43

principalelor categorii de practicanţi în „arta medicală” (Monitorul. Jurnalul Oficial al
Principatelor Unite, nr. 221, 6 octombrie 1862, 921). Fiecare categorie cu atribuţiile şi
constrângerile ei. Un scop similar urmăreşte şi „Circulara către domnii medici primari
din judeţe” din anul 1866 (Monitorul Medical al României, nr. 33, 25 decembrie 1866,
225). Publicarea şi republicarea acestor „circulare”, protocoale sau „instructaje” ne
îndeamnă să presupunem că ele erau ignorate de „practicanți”, iar puterea, în dorinţa de a
împinge lucrurile înainte, nu obosea să le tot facă cunoscute. În fine, legea de organizare
a serviciului sanitar, din iunie 1874, avea să aducă mai multă rigoare în sistemul medical.
Cum? Prin precizarea clară a tuturor titlurilor şi funcţiilor medicale, deopotrivă cu fixarea
indemnizaţiilor pentru fiecare grup medical (medici, farmacişti, veterinari, moaşe etc.),
prin menţionarea explicită a obligativităţii exercitării practicii medicale doar de specialişti
cu diplome universitare sau profesionale şi prin stabilirea de norme şi protocoale de
securitate sanitară (Şuta, Tămaş, Ciupală, Bărbulescu, Popovici, 2009, 45-67).
Despre Ștefan Capșa „înalt funcţionar al Statului” ne lasă câteva rânduri doctorul
Alexandru Sutzu: „Cine dintre noi nu l-a văzut stând ore întregi, concentrat în sine,
cugetând, analizând şi disecând o cestiune gravă şi delicată şi până la fine găsindu-i
soluţiunea nimerită, favorabilă şi conformă binelui şi interesului public” (Analele
Medicale Române, nr. 8, 1 februarie 1885, 282). Se pare că era tenace din fire și dăruit cu
reale calități umane acest doctor Capșa, zugrăvit de alții ca ursuz și „întunecat la chip”,
însă bun profesionist, mereu chemat „pentru dame bolnave” (Ghimpele, nr. 5, 12 mai
1868, 3)5. Ele îl determină pe Sutzu să-l recomande drept model pentru tinerii medici:
„Facă ca viaţa dr. Capşa să fie un învăţământ pentru generaţiile viitoare de medici, facă
ca junii noștri medici să înțeleagă că un medic, fără a face politică militantă, dar fiind
numai însufleţit de dorul către ţară şi către sciinţă, va putea da mari şi reale servicii
patriei sale” (Annalele Medicale Române, nr. 8, 1 februarie 1885, 282-283).
Deşi doctorul Capşa era un bărbat bolnăvicios, suferind de cancer la stomac,
n-a ştiut (sau n-a dorit) să spună nu ofertelor şi invitaţiilor de tot felul. Aşa se face că la
începutul anului 1873 acceptă să fie numit director al Eforiei spitalelor civile, iar spre
sfârşitul anului să participe (împreună cu doctorul Alexandru S. Marcovici) la lucrările
Congresul internaţional de medicină de la Viena (Gazeta medico-chirurgicală a Spitalelor,
nr. 14, 26 august 1873, 222). La Viena avea să se reîntoarcă în 1879, pentru a participa
la „conferinţele ad-hoc”, prilejuite de izbucnirea epidemiei de ciumă din Rusia. Întors
în ţară, va fi decorat de domnitorul Carol I cu ordinul „Coroana Prusiei, clasa a II-a”
(Progresul Medical Român, nr. 4, 27 ianuarie 1879, 32).
5. Iată cum era portretizat doctorul Ștefan Capșa în Ghimpele, nr. 5, 12 mai 1868, 3: „Chemat iar pentru
dame bolnave. Dar ce diferință! Când intră undeva trebuie să-ți ascunzi copii de țâță dacă vrei să nu-i
înțerci. Figură așa de cruntă și sanchie că pe bietul bolnav îl ia fiorile, crede că i-a venit ceasul morții
de este așa de întunecat chipul doftorului”.
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De fapt, Capşa avea acea fire neliniştită tipică oamenilor de acţiune. Nu i-a plăcut
să scrie la gazetă, însă a fost un vrednic animator al vieţii medicale din Vechiul Regat. Este
fondatorul a două reviste de specialitate cu rol în difuzarea ştiinţei medicale. În anul 1875, a
întemeiat, împreună cu „un număr de medici” – Athanasovici, Alexianu, Iatropolu, Polizu,
Theodori, Fotino – revista România Medicală. Raţionamentele ce justificau apariţia
revistei urmăreau obiective idealiste: „cultivarea diferitelor ramuri ale ştiinţei medicale”,
„urmărirea progreselor ei în ţară şi străinătate”, „studierea tuturor chestiunilor de interes
profesional” (România medicală, nr. 1, 1 februarie 1875, 1). Iniţiatorii au reuşit să adune
în jurul revistei colaboratori vestiţi pentru profesionalismul lor: Constantin C. Hepites,
Zaharia Petrescu, Gheorghe Polizu, Florea Theodorescu, de pildă. Revista a apărut de
două ori pe lună, pe parcursul a doi ani.
A doua revistă, Annalele Medicale Române, a fost fondată în anul 1881. Două
au fost ţelurile urmărite. Mai întâi, publicarea în revistă a lucrărilor și „dezbaterilor
societăţilor savante” din Europa deopotrivă cu „observaţiile culese în spitalele noastre”.
Apoi, atenţionarea guvernanţilor asupra „reformelor ce reclamă administraţia sanitară,
asistenţa publică şi învăţământul oficial al medicinei”. Cu alte cuvinte, ambele reviste
reflectau o stare de spirit (integrarea europeană), o preocupare pentru știința medicală şi un
tip de atitudine (activă), din care erau excluse „orice polemică, orice chestiune personală,
orice încercare de a diminua prestigiul corpului medical” (Annalele Medicale Române,
nr. 1, mai 1881, 1).
Cu aceeaşi energie şi entuziasm s-a implicat în fondarea „Societăţii ştiinţelor
medicale”. Întemeiată la București în februarie 1877, societatea avea în general preocupări
științifice. În primii ani de existenţă a fost reprezentată de doctorul Alexandru S. Marcovici
(România medicală, nr. 4, 25 februarie 1877, 61). Regulat, membrii societăţii se întâlneau
și discutau despre inovațiile medicale ale timpului, despre știință, medicină și societate.
Doctorul Ștefan Capșa nu a fost interesat de politică sau alte funcţii ministeriale.
În timpul războiului de independenţă (1877-1878) a continuat să facă ce ştia mai bine:
să înlesnească venirea în lume a copiilor. Ultimii şapte ani i-a trăit intens (a condus
administrația sanitară, a oferit servicii de obstretică și a predat până în ultima clipă).
Îndeosebi, numele lui nu poate fi disociat de legea sanitară din anul 1874, la a cărei
concepere și implementare a lucrat multă vreme. Când a murit, la 14 ianuarie 1885,
avea şaizeci şi trei de ani. Necrologul apărut în Annalele Medicale Române semnala
dispariţia unui doctor dedicat: „corpul medical românesc pierde încă unul din cei mai
valoroşi membri ai săi. Venerabilul dr. Ştefan Capşa, unul din stâlpii cei mai puternici
ai învăţământului medical şi medic dintre cei mai distinşi, încetă de-a mai fi între noi”
(Annalele Medicale Române, nr. 8, 1 februarie 1885, 281). A fost îngropat la cimitirul
Bellu din Bucureşti. De notat şi faptul că o stradă din Bucureşti, localizată în cartierul
Cotroceni, poartă astăzi numele doctorului Ştefan Capşa.
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MEDIUL CONSTRUIT ȘI TUBERCULOZA
PRIN OCHII MEDICILOR DIN ROMÂNIA MODERNĂ
Arh. Ioana Virginia Craiovan
Abstract: The topic of the present article stems from a larger study, dealing with the imprints
of tuberculosis on the built environment, attained by impacting decisions on spatial configurations both
at the scale of buildings and that of human settlements, on building materials, on architectural elements
and on construction details. The association of tuberculosis with the built environment comes from
the latter being perceived, by society in general and medical realm professionals in particular, as both
a major vulnerability, allowing the wide spread of this disease, and as an instrument or adjuvant in the
healing process.
Examining the writings of architects in modern Romania, the abundance of debates
regarding style, identity or, generally, cultural input, together with the display of significant
buildings to be taken as a reference, creates the picture of a remarkable architectural
environment, yet in most instances we can find there no information on its amount. At the
other extreme, there are various literary depictions of squalid, nightmarish architectural
surroundings. Whereas the descriptions made by physicians offer balance plus clear details
and data: a raw image of the built environment of the time, analyzed beyond propaganda or
showcases of outstanding achievements representative only for a small segment of society.
The epoch we are looking at here, was shaped by major medical discoveries and
progress, that led to lifestyle changes and, as a result, altered the perception on the existing
built environment. It was the time when initially utilitarian elements, demanded by the
medical practice, became elements of style in architecture, used by architects who wanted to
show their adhesion to the modern lifestyle. The medical knowledge destined to inform the
built environment professionals, takes today the shape of legal regulations yet, paradoxically,
the influence channel that once naturally connected architecture and medical knowledge is
not in operation anymore, making necessary a new reading, in parallel, of architecture and
urbanism writings on the one side and of medical writings on the other side, in order to
properly comprehend the built environment of the modern age.
The matter of tuberculosis in relation to the built environment was noticed and
investigated by a large series of Romanian physicians, either regarding the efforts to
configure an anti-tubercular equipment up to the modern standards, with all its built
components, or regarding the physical state of modern Romanian rural and urban settlements
and its effects on the health of their inhabitants. An analysis of these writings introduces a
better understanding, followed by a refining of the knowledge on modern Romanian built
environment and, in the same time, it calls for bringing the valuable lessons resulted from
the fight against tuberculosis, back in the minds of professionals that configure today’s built
environment.
Keywords: tuberculosis, built environment, architecture, urbanism, public health,
dwelling, housing, sanatorium
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Dezvoltat în cadrul unui studiu mai amplu, tratând urmele pe care tuberculoza le-a
imprimat mediului construit – prin influențarea configurațiilor de plan sau volumetrice, a
alegerii materialelor ori detaliilor de construcție și prin popularizarea anumitor elemente
arhitecturale – articolul de față își propune să expună principalele componente ale
interacțiunii maladiei cu arhitectura și urbanismul României moderne. Relația specială
dintre tuberculoză și mediul construit s-a menținut strânsă un timp îndelungat, alimentată
de o succesiune de ipoteze și teorii privind etiologia maladiei ori tratamentul de urmat,
stingându-se apoi treptat începând cu jumătatea secolului trecut. Ipostazele mediului
construit au fost, în această relație, cea de responsabil pentru ravagiile tuberculozei, cea de
refugiu, cea de instrument al vindecării sau cea de adjuvant în procesul terapeutic.
Perioada pusă aici sub lupă a stat sub semnul unor descoperiri și progrese majore în
medicină în general. În ceea ce privește maladia aflată în centrul prezentului articol, după
zeci de ani de controverse privind etiologia, respectiv tratamentul acesteia, descoperirea
de către Koch a bacilului tuberculozei a adus după ea o serie de clarificări, dezvăluind în
același timp, odată cu recunoașterea generală a caracterului său contagios, dimensiunile
riscurilor la care erau supuse societățile atinse, provocând cel mai adesea și reacții pe
măsură. Cunoașterea mecanismelor prin care calitatea mediului construit se răsfrângea
asupra sănătății utilizatorilor săi a putut fi rafinată și detaliată. În legătură cu tuberculoza,
grila pe care un medic sau un igienist o aplica mediului construit a căpătat precizie și s-a
dezvoltat în jurul a trei puncte de plecare: aerul, soarele și curățenia. Sub semnul acestei
grile, elemente inițial de factură utilitară cerute de practica medicală, au evoluat până la
a se transforma în elemente de stil puse în operă de arhitecți care doreau să arate că au
aderat la modul de viață modern, anume configurații care permiteau o mai bună ventilare
și însorire, terase și balcoane, vitraje de mari dimensiuni, materiale și detalii de finisaj care
înlesneau curățarea și dezinfecția.
Problema tuberculozei în raport cu mediul construit a fost atinsă și tratată de o serie
lungă de medici români. Se remarca încă de la început – lucru adesea indicat explicit în
texte – decalajul puternic între, pe de-o parte, cunoștințele și deprinderile profesionale
ale acestora, în linie cu cele mai evoluate ale momentului, și pe de altă parte realitățile și
posibilitățile României de atunci. Trei subiecte erau atinse în mod constant în discuțiile
despre tuberculoză din epocă: mediul construit rural, cel urban și componenta construită
a așa-numitului armament antituberculos. Tema locuințelor le domina pe primele două,
fiind reluată în numeroase scrieri ale medicilor. „S’a spus cu drept cuvânt că problema
tuberculozei e în mare parte problema locuințelor”, afirma în anul 1929 Ștefan Irimescu,
medic implicat în lupta cu maladia pe termen lung și inclusiv dincolo de câmpul
procedurilor medicale propriu-zise (Irimescu, 1929, 42).
Într-o încercare de a înțelege astăzi mediul construit rural al României moderne,
principalele surse utilizate, inclusiv în învățământul de arhitectură, sunt muzee ale satului și
scrieri în esență descriptive, punând accentul pe tipologii caracteristice diverselor regiuni,
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extrăgând așadar arhetipuri de arhitectură rurală. De cele mai multe ori acest prim pas
nu este urmat de completări privind contextul evoluției lor care, în consecință, primește
interpretări provenite strict din gândirea contemporană.
Mult discutatul și disputatul bordei apare, astfel, ca un strămoș neînțeles și nedreptățit
al locuințelor bioclimatice semi-îngropate de astăzi. Aici discursul igienist pare să fie opus
celui identitar, dominant, lucru remarcat de altfel de către Iuliu Hațieganu (1885-1959)
într-o lucrare tratând chestiunea tuberculozei și profilaxiei sale: „Deși constatăm faptele
în toate conferințele și discuțiile noastre, nu se inițiază o luptă serioasă care trebuie să fie
bazată nu pe sentimentalism și declarații, ci pe principiile igienei și pe contribuția statului
și societății” (Hațieganu, 1926, 37). Marius Nasta și Mihai Ciucă ofereau la o distanță de
câțiva ani, scriind despre problema tuberculozei în mediul rural din România, o explicație
pentru aceeași constatare: „acea poetică înfrumusețare a vieții rustice cântată de poeții de
cele mai multe ori părtași la mesele împăraților și regilor, nesocotind trista realitate care
este că munca ogorului este cea mai grea din câte sunt” (Ciucă și Nasta, 1939, 6).
Analizat de medici, bordeiul apărea ca fiind locul ideal al infecției tuberculoase:
aglomerat, cu o ventilare defectuoasă, nepermițând pătrunderea razelor de soare prin ferestrele
puține, mici, fixe, și adesea vopsite pentru a conserva intimitatea celor care îl locuiau, predispus
la acumularea de praf prin configurația sa și prin materialele de finisaj. Interzis la sfârșitul
secolului al XIX-lea, el nu a dispărut în răstimpul scontat, dar ponderea sa a scăzut.
Anchetele medico-sociale în mediul rural din anii 1930 zugrăveau sec și riguros
imaginea satului, fișele sanitare individuale conținând, pe lângă constatările de ordin
medical, date amănunțite despre situația igienică a locuințelor. Progresul era exasperant de
lent aici, iar multe case, deși ridicate deasupra pământului, păstrau din defectele bordeielor
de altădată. Procentul caselor cu ferestre care se puteau deschide era în continuare mic,
suprafața ferestrelor continua să fie insuficientă iar acestea continuau să fie obturate cu
diverse obiecte ori astupate cu ţiplă și hârtie. Pardoselile continuau să fie preponderent din
pământ bătut. Școlile din mediul rural împărtășeau mare parte din defectele locuințelor,
fiind adăpostite deseori în același tip de construcții. Leon Daniello împreună cu P. Chiper
și N. Bumbăcescu au efectuat anchete sanitare în școlile rurale cu învățători tuberculoși,
recomandând în final șase măsuri care să prevină tuberculizarea masivă a școlarilor. Dintre
acestea, două se refereau la mediul construit: una la cel existent – ameliorarea condițiilor
igienice ale localurilor școlare rurale, cealaltă la cel necesar – înființarea unui sanatoriu pentru
membrii corpului didactic primar (Daniello, Chiper și Bumbăcescu, 1940, 215 și 216).
Pe fundalul dezolant al unui fond construit în mare proporție impropriu la privirea
prin grila ftiziologului și a igienistului, medicii înregistrau însă la sfârșitul anilor 1930,
cu optimism, o atitudine pozitivă a săteanului. „Săteanul sceptic la început dacă capătă
convingerea că un lucru este făcut cu bună intenție, spre folosul lui, acceptă cu bunăvoință
măsurile impuse și colaborează activ în vederea lor. Când va vedea că vine ’motorul cu
raze’ la el în sat și nu va mai fi nevoit să se ducă la oraș și să plătească scump, când va
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vedea că un consătean a fost trimis la sanatoriu sau izolatoriu fiindcă ’ oftica se ia ’ nu
va pune piedici acestei opere” afirmau doi medici într-o comunicare dedicată profilaxiei
tuberculozei în mediul rural (Daniil și Pasternac, 1940, 221). Experiența medicilor de
la sanatoriul Bârnova confirma, într-un studiu întins pe 15 ani, schimbarea de atitudine:
dacă la deschiderea sanatoriului pacienții din mediul rural trebuiau „prinşi cu arcanul”,
fugind din sala de consultații când li se propunea internarea (Gancevici și Grecu, 1940,
230), acum veneau de bunăvoie pentru diagnostic și dacă acesta era de tuberculoză atunci
insistau să fie internați, „declarând că sunt gata să-și vândă și pământul numai ca să-i
primim în locurile cu plată cel puţin” (Gancevici și Grecu, 1940, 231).
Judecând după o serie de clădiri bucureștene reprezentative, păstrate de la sfârșitul
secolului al XIX-lea, și după reglementările urbanistice ale vremii, ne putem forma o
imagine pozitivă a orașului de atunci, dar la o citire a discursurilor medicilor ies la iveală
și aspecte mai sumbre. Într-o conferință desfășurată în anul 1885 la Ateneul Român,
cunoscutul medic și igienist Iacob Felix, vorbind despre progresele igienei, atingea
subiectul respectării reglementărilor din construcții, exprimându-și regretul pentru
distanțarea orașului real de cel proiectat: „Streinii competinți, care nu sciu și care nu
trebue să scie că acel regulament frumos nu se execută ast-fel precum este scris pe hârtie,
’l numeră între prescripțiunile cele mai corecte relativ la igiena orașelor și publicațiunile
cele mai autorisate în această materie, Analele francese de igienă din anul 1883 și
Analele germane de igienă din anul 1884 fac Primăriei capitalei noastre nisce laude,
care ar trebui să o îndemne la aplicarea seriosă a regulamentului pentru salubritatea
construcțiunilor” (Felix, 1885, 279).
După 50 de ani, medicul Romulus Mangiurea relua chestiunea, semn că problema
a persistat. El înregistra anomalii ale mediului construit care creșteau vulnerabilitatea la
tuberculoză a locuitorilor din mediul urban – dezvoltarea dezorganizată a orașelor, o piață
a chiriilor distorsionată de stat, o amplă acțiune de renovare a localurilor de spectacole
realizată fără a le prevedea cu o ventilație modernă, toate izvorâte din una și aceeași
problemă majoră, anume neconformarea la reglementările din construcții: „Dacă nu
putem cere Statului să facă sacrificiile pe care alte state le-au făcut ajutând în mod efectiv
pe cei cari construesc, totuși putem cere oficialilor dela comună, ca atunci când dau
autorizaţiuni, fie de construcții noui, fie de renovări, să impună ca regulile higienice să fie
respectate”, solicita el (Mangiurea, 1934, 14).
Chestiunea locuințelor în mediul urban pentru funcționarii mărunți și pentru
muncitori s-a menținut problematică pe parcursul perioadei studiate aici. Au existat
eforturi și încercări de a o rezolva, dar inconstanța și lipsa lor de consistență s-au tradus
prin realizări mici în raport cu așteptările și nevoile, recunoscute de altfel în mod oficial. În
expunerea de motive la proiectul de buget 1933-1934 al Ministerului Muncii și Ocrotirilor
Sociale apărea un scurt istoric al chestiunii și se afirma că, deși eforturile în această
direcție datau din perioada antebelică, ele se aflau încă într-un stadiu incipient: „Suntem
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încă la început. Sperăm să putem înfăptui ceva în această direcție prin anexarea Casei
construcțiilor la Casa Centrală a asigurărilor sociale, care va face un bun plasament
al fondurilor sale de rezervă în construcții pentru lucrători. Un fond minimal de 100
milioane lei din partea statului ar fi putut facilita sarcina acestor instituții. Cu regret
sunt însă nevoit să relev că bugetul nu prevede nici o sumă pentru acest scop. Și totuși,
politica locuințelor muncitorești, sprijinită larg de Stat și de autoritățile locale, trebuie
să constituie unul din punctele de program esențiale ale politicei sociale româneşti”
(Ministerul Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale, 1933-1934, 17). În același an George
Banu, medic și deputat, ataca problema într-o discuție în Adunarea Deputaților, cu privire
la legea pentru crearea „Ligii naționale contra tuberculozei”, printr-o comparație cu
soluțiile radicale adoptate în alte țări europene: „organizaţia urbană de care vă vorbesc
relativ la alte state, care a făcut să scadă tuberculoza, a început, ca primă activitate, cu
locuințele. În Italia s’au ars cartiere; în Franța, după cum știe și dl. ministru, s’au distrus
cartiere în întregime; la Viena, cartierele muncitorești s-au transformat în ceea ce știți și
dv.” (Banu, 1934, 15).
O astfel de privire la scara oraşului nu era străină medicilor care activau în România.
Charles Laugier, căruia i se datorează existența sanatoriului de la Leamna, descria în anul
1926, utilizând hărți epidemiologice, o evoluție în paralel a dezvoltării orașului Craiova
și a statisticilor locale privind tuberculoza, ajungând la concluzia că maladia era direct
legată de starea locuințelor. Câțiva ani mai târziu, remarcabilul urbanist Cincinat Sfinţescu
recurgea la aceeași interdependență cu scopul de a găsi un criteriu pentru clasarea
cartierelor bucureștene din punctul de vedere al salubrității, repartizarea mortalității din
tuberculoză fiind indiciul preferat de el.
Așa-numitul „armament antituberculos” necesita o importantă componentă
construită, anume o rețea națională de dispensare, preventorii, școli în aer liber, sanatorii,
secții dedicate în spitale, colonii pentru foștii pacienți ai sanatoriilor și altele. Dacă în ceea
ce privește configurarea precisă a acestei rețele existau diferențe în discursurile medicilor,
referitoare la numărul de paturi necesar și modul de amplasare în teritoriu, în privința
necesității ei toți se pronunțau pe aceeași voce. Decalajul față de statele europene, inclusiv
față de cele din jur, era considerat de către cei mai mulți dintre medici, din acest punct de
vedere, de ordinul zecilor de ani. Eforturile statului erau minore, instituțiile dedicate tratării
și izolării tuberculoșilor existau în număr infim în raport cu nevoile, iar indiferența generală
era probată, în discursul lui Iuliu Hațieganu din anul 1926, inclusiv prin pierderea unor
oportunități majore: „Problema sanatoriilor s-ar fi putut rezolva foarte bine în legătură cu
reforma agrară. Multe moșioare cu edificii potrivite, din regiuni climatice, ar fi putut să fie
destinate acestui scop, și n’ar fi costat așa de mult întreținerea acestor sanatorii, pentru că
s’ar fi putut susține din moșioarele lor proprii” (Hațieganu, 1926, 50). În anii 1930 apărea
totuși o schimbare și începea să se construiască o rețea sanatorială având componente în linie
cu gândirea medicală a timpului și, totodată, niște creații de arhitectură remarcabile, dintre
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care merită amintite aici sanatoriile de la Toria, Moroeni, Marila, Dobrița, Valea Iașului și
Bugaz. Din acel moment, numărul de paturi menite rezolvării problemei tuberculozei a
crescut constant, atingând valoarea maximă în anii 1960.
Pentru o corectă și completă înțelegere a mediului construit al României moderne,
comentariile medicilor din epocă sunt o lectură necesară, pe de-o parte pentru că dezvoltări
semnificative în materie de arhitectură și urbanism ale timpului au stat sub semnul
descoperirilor medicale, pe de altă parte deoarece ne oferă un diagnostic cuprinzător,
precis și lucid, în măsură să dezvăluie fațetele ce lipsesc uneori din discursul oficial al
arhitecților.
În încheiere, se impune reamintit faptul că mediul construit se configurează lent și
ne însoțește vreme de generații, punându-și amprenta asupra unui număr mare de oameni,
inclusiv prin influențarea stării lor de sănătate. Cunoașterea medicală destinată informării
profesioniștilor mediului construit s-a dezvoltat astăzi sub forma reglementărilor legale,
dar codificarea presupusă de această impunere generală a prescripțiilor igieniste, de altfel
cu un impact pozitiv major incontestabil, a avut un efect secundar neprevăzut: canalul
de influență ce lega firesc arhitectura de cunoașterea medicală nu mai funcționează în
mod direct, făcând necesară o nouă lectură a scrierilor despre arhitectură și urbanism în
paralel cu cele medicale, pentru a putea înțelege cu adevărat mizele mediului construit al
perioadei moderne.
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PETRE TOMESCU (1890-1977)
ŞI PSIHIATRIA BUCUREŞTEANĂ PÂNĂ ÎN 1945
Dr. Octavian Buda, Sorina Vasile, Dr. Sorin Hostiuc
Abstract: Petre Tomescu was born on November 4, 1890, in Vălenii de Munte, in
the county of Ploiesti, Romania. After he received his MD from the Faculty of Medicine
of the University of Bucharest and completed his internship, Tomescu became Lecturer in
Alexandru Obregia’s Department of Neurology and Psychiatry at his Alma Mater. In 1929,
after Karl Beringer noted that harmine may have a place in the treatment of Parkinsonism
and in 1930, Tomescu reported improvement in muscle rigidity in three catatonic patients
with harmine that was reversed after discontinuation of the substance. In 1934, Tomescu
succeeded Alexandru Obregia as Professor of Neurology and Psychiatry at the University;
in 1940, he was appointed Dean of the Faculty of Medicine and in 1941, he moved to the
Ministry of Health in the government lead by Gen. Ion Antonescu. He was arrested by the
Communist Regime in 1945, and sentenced to 15 years of forced labor. He was imprisoned
at Jilava and Aiud, two of the most severe imprisonments camps for political detainees in
Romania. Petre Tomescu died in 1977. He was 87 years old.
Keywords: Petre Tomescu, Psychiatry in interwar Romania, Faculty of Medicine,
1940, Ministry of Health, 1941

I. Introducere
Petre Tomescu s-a născut pe 4 noiembrie 1890 în comuna Vălenii de Munte,
raionul Ploieşti. Este fiul Vasilichiei și a lui Stelian Tomescu, de profesie avocat. S-a
căsătorit cu Lucia Bădescu şi nu a avut copii (Penitenciarul Aiud, Dosarul nr. 7834/46,
Fișa Matricolă, 3 iunie 1955).
În anul 1909, Petre Tomescu a intrat la Facultatea de Medicină din Bucureşti
(Tomescu, 1934, 282); doi ani mai târziu, în 1911 a efectuat stagiul militar la direcţia
sanitară (Penitenciarul Aiud, Dosarul nr. 7834/46, Fișa Matricolă, 5 iunie 1946).
A participat la primul război mondial, iar apoi „[Î]ntors din războiu, a fost ales
preşedinte al societăţei studenţilor în medicină, căreia i-a dat un nou impuls de viaţă știinţifică
românească, redând conducerea revistei Spitalul studenţilor” (Tomescu, 1940, 53).
Despre acest moment, Petre Tomescu îşi amintește în anul 1940, când scrie un
articol-omagiu dedicat aniversării de 60 de ani a revistei Spitalul: „În cursul anilor de
restrişte, de luptă şi de speranţă ai războiului nostru – în 1917 şi în 1918 – în Moldova,
un grup de absolvenţi ai Facultăţei din Bucureşti am hotărât reorganizarea revistei
«Spitalul», îndată după încetarea ostilităților. Cel mai aprig susținător al acestei idei era
dl. Dr. Victor Gomoiu, care ne-a dat un sprijin hotărâtor în lupta noastră de reînnoire a
revistei Spitalul”.
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Fig. 1 Petre Tomescu (1890-1977)

Pe 1 ianuarie 1919, Spitalul a reapărut cu o conducere nouă formată doar din
studenții cei mai buni. În timpul studenţiei, Tomescu a fost extern la clinica profesorului
Constantin Angelescu din Spitalul Colţea. Constantin Angelescu (1869-1948) a fost una
din personalităţile emblematice ale medicinei şi societăţii româneşti interbelice, ministru
al Instrucţiunii Publice, membru fondator şi primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe
Medicale în anul 1935.
Internatul l-a făcut la spitalul Colțea, tot la clinica lui Constantin Angelescu, dar și
la clinica profesorului Ion Nanu-Muscel, despre care spune că îi datorează învățătura de „a
privi bolnavii cu simpatie și dragoste deosebită [şi] să ne aplecăm asupra suferinței lor,
cu toată atenţiunea şi delicatețea cuvenită” (Tomescu, 1934, 284).
Tomescu a mai fost intern la clinica profesorului Gheorghe Marinescu și, sub
îndrumarea profesorului Alexandru Obregia, la ospiciul Mărcuța (Tomescu, 1934, 284).
Ospiciul Mărcuța era cel mai mare spital de alienați din secolul al XIX-lea. Al. Gălășescu
scrie că îngrijirea smintiților a fost pusă pe seama Departamentului credinței din 1845, iar de
atunci, neputincioșii şi alienaţii au fost așezați într-o clădire veche lângă Mănăstirea Mărcuța
– edificiul este în picioare și în prezent și se află pe Str. Biserica Mărcuța nr. 8, în apropierea
Spitalului Sf. Pantelimon (Bercuş, 1976, 233-236). De altfel, până la venirea lui Alexandru
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Obregia la catedra de psihiatrie din București, bolnavii mintali erau închiși în mănăstiri „în
grija mai mult sau mai puțin competentă a unor medici” (Tomescu, 1934, 287).
II. Cariera academică şi munca de organizator
Cariera universitară a început-o la catedra de patologie chirurgicală, fiind numit
preparator universitar de către prof. Constantin Daniel.
După ce Alexandru Obregia îi devine mentor, Tomescu își dedică cariera psihiatriei.
Astfel, în anul 1923 este șef de lucrări la clinica lui Alexandru Obregia din Spitalul pentru
Boli Mintale și Nervoase (pus în funcțiune tot în 1923, după aproape 14 ani de așteptare).
Este numit conferenţiar suplinitor la 1 ianuarie 1927 și agregat onorific începând cu iunie
1932 (Anuarul Universităţii Bucureşti 1931-1932, 160).
În anul 1934, după retragerea profesorului Obregia, Tomescu îl urmează la
catedră, votul ca acesta să fie desemnat profesor fiind „aproape în unanimitate” (Anuarul
Universităţii Bucureşti 1931-1932, 160). Iată ce spunea prof. Obregia despre Petre
Tomescu la lecția inaugurală a acestuia, ținută în amfiteatrul Facultății de Medicină în
octombrie 1934: „De la început, elev distins, conştiincios, am avut plăcerea să-l cunosc
ca intern excelent în spitalul Mărcuţa, unde am muncit împreună cu dânsul şi unde am
suferit mult, căci acel spital ne prezenta un adevărat infern din punctul de vedere al
clădirii și al instalaţiunilor, care mai bine nu existau. Tocmai în acele împrejurări grele
am cunoscut valoarea lui Tomescu. Medic secundar, la 1923, am avut plăcerea să-l am
alături ca colaborator, la inaugurarea spitalului nou, pe care am reuşit să-l văd înfăptuit”
(Tomescu, 1934, 1).
În 1929-᾽30, Petre Tomescu publică, în calitate de conferenţiar universitar, o serie de
studii originale de psihiatrie, studii clinice şi experimentale care îl relevă ca un cercetător
inspirat, conectat la achiziţiile cele mai recente din psihiatria mondială (Tomescu, 1929).
Pe linia psihiatrului austriac, laureat Nobel, Wagner-Jauregg, Tomescu publică în anul
1930 un studiu remarcabil consacrat unui alcaloid: Cercetări experimentale referitoare la
acţiunea terapeutică a harminei asupra sindromului catatonic (Tomescu, Russu, 1930).
Autorul afirma că: „sindromul de mare catatonie aşa de complex în simptomatologia
lui şi aşa de nelămurit, din punct de vedere al patogeniei, nu are decât o terapeutică
simptomatică destul de săracă, întrucât dispune de mijloace foarte modeste. Văzând
lucrările recente asupra unor medicamente noi – Banisterina şi Harmina – care dau
rezultate interesante în tratamentul akineziei parkinsoniene, ne-am gândit să experimentăm
aceste substanţe în tratamentul sindromului catatonic.
Ceia ce ne-a determinat să facem aceste încercări au fost următoarele două
argumente:
1. În urma lucrărilor lui Lewin, Beringer şi Schuster, – s’a dovedit că Harmina
are efecte bune asupra rigidităţii musculare parkinsoniene, bolnavii fiind amelioraţi
atât subiectiv cât şi din punct de vedere al mişcărilor care devin libere şi suple, chiar în
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grupele musculare absolut rigide, înainte de tratament. În sindromul de mare catatonie,
rigiditatea musculară constituie unul din simptomele cele mai importante şi pentru a-l
trata, am găsit nimerit a utiliza Harmina.
2. În Parkinsonismul encefalitic, leziunile anatomo-patologice importante care
explică, în mare parte, simptomatologia clinică ” (Hostiuc, Buda, Ion, 2014).
La începutul carierei sale, Tomescu împreună cu alți colegi înființează revista
România Medicală. Odată cu apariția publicației, Tomescu și comitetul de redacție încep
să apere cauza Asociației Generale a Medicilor (înființată în anul 1897), care „nu-și

Fig. 2 Tomescu prezidând Congresul Asociației Generale a Medicilor din 18-19 iunie 1937
Biroul Congresului – de la stânga la dreapta, în rândul din faţă: Mircea Botez, Titu Gane,
Petre Tomescu, Nicolae Minovici, Petre Topa (România Medicală, anul XV, nr. 13-14,
1-15 iulie 1937, 193).

îndeplinește nici unul din scopurile pe care ar trebui să le aibă în vedere” („Asociația
Medicilor, ce este și ce ar trebui să fie”, România Medicală, anul II, nr. 6, 1 iunie 1924,
11). Redacția România Medicală condamnă faptul că Asociața Generală a Medicilor are
o activitate profesională redusă realizând doar un congres anual: „[s]-ar crede că medicii
sunt cei mai fericiți oameni pentru că nu simt încă, nevoia unei grupări strânse în jurul
intereselor lor morale și materiale. Desigur că această impresie este foarte departe
de realitate” („Asociația Medicilor, ce este și ce ar trebui să fie”, România Medicală,
1924, anul II, nr. 6, 1 iunie, 11). Abia în 1926, la 1 iunie, după trei ani de insistențe,
președintele Asociației, prof. Alexandru Slătineanu, își dă demisia motivând că a „fost
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suferind mult timp” („Al XXXI-lea Congres al Asociației Generale a Medicilor din țară”,
România Medicală, 1926, anul IV, nr. 11, 1 iunie, 2-14). În locul său este numit dr. Nicolae
Gheorghiu. De-a lungul anilor, urmează la președinția asociației Marius Georgescu, un
apropiat al lui Petre Tomescu, și, în anul 1934, prof. Daniel Danielopolu. În anul 1935,
prof. Tomescu devine conducătorul asociației și prezidează congresul Asociației Generale
a Medicilor din 26 mai 1935. În 1939 este schimbat din funcție și înlocuit cu dr. Coriolan
Tătaru, rezidentul regal al ținutului Someş („Adunarea generală a Asociației Medicilor din
România”, România Medicală, 1939, anul XVII, nr. 12, 15 iunie, 183).
III. Decan al Facultății de Medicină (octombrie 1940-februarie 1941)
În octombrie 1940 este numit decan al Facultății de Medicină de către ministrul
Educației din guvernul Antonescu II, Traian Brăileanu. Acest fapt va reprezenta un
argument pentru acuzarea sa în procesul din anul 1946 (Ciucă, Drăgan, 1998, 159-160)1.
Acuzatorii săi au încercat să dovedească că Tomescu a fost ales decan în urma unei scrisori
adresate ministrului Brăileanu pe 6 septembrie 1940 în care Tomescu „se arată de acord
cu crearea Statului Național Legionar și se declară dispus să acorde sprijinul său pentru
ca Facultatea de Medicină din București să poată fi integrată în regimul legionar” (Ciucă,
Drăgan, 1998, 159-160).
Iată ce spune Tomescu la deschiderea anului universitar din 1940: „Biruința politică
a legiunei trebue urmată de biruința socială și de cea națională”. Decanul se adresează
apoi studenților: „[i]nstinctele voastre naționale și educația voastră legionară fac din voi
buni români. Noi vom face din voi medici buni, bizuindu-ne pe puterea voastră de muncă și
pe devotamentul vostru necondiționat pentru școală și știință” („Deschiderea cursurilor la
Facultatea de Medicină din București, Cuvântarea d-lui Profesor Dr. P. Tomescu, Decanul
Facultăței de Medicină”, România Medicală, nr. 22, 15 noiembrie 1940, 252). Mandatul
său durează doar până în februarie 1941, când în locul său este numit Prof. Dr. Vintilă
Ciocâlteu („Noul Decan al Facultăței de Medicină din București”, România Medicală, nr.
4, 15 februarie 1941, 47).
IV. Tomescu şi România Medicală
Primul număr din România Medicală apare în anul 1923, pe 15 februarie, și este
– inițial – o publicație lunară prezentată ca „ziar de informații științifice și apărarea
intereselor profesionale”. În primele trei numere, revista apare sub direcția unui „comitet
de medici”, deși ideea și conducerea revistei îi aparțin lui Petre Tomescu (Sava, 1933,
18). În această publicație semnează personalități importante din medicina românească ca
Victor Babeș, Gheorghe Marinescu, Daniel Danielopolu, Constantin I. Parhon, Ion NanuMuscel, Alexandru Obregia, Marius Nasta sau Ştefan Gh. Nicolau.
1. Vezi răspunsul dat la interogatoriul ce i s-a luat la 25 mai 1945, la Cabinetul I, dosar 45/1945.
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Articolul-program al primului număr susține că unul din cele mai mari obiective
ale revistei este ca în fiecare material să se trateze „în mod complet o chestiune în lumina
descoperirilor mai noi, punând marele public românesc în curent cu actualele concepții
asupra celor mai importante chestiuni de medicină, chirurgie și terapeutică” („Către
cititori”, România Medicală, anul I, nr. 1, 1 ianuarie 1923, 1).
O altă temă prezentă în revistă (pe tot parcursul ei, din 1923 până în 1944) este
chestiunea intereselor profesionale: „am crezul folositor, că printr’un ziar ca acel pe care-l
prezentăm astăzi să se discute toate chestiunile de organizare sanitară și profesională, să
se expună toate părerile, cu speranța că încetul cu încetul să se poată stabili adevărate
curente de idei în corpul nostru medical” („Către cititori”, România Medicală, anul I, nr.
1, 1 ianuarie 1923, 1).
Tomescu, în anul 1923 ajuns şef de lucrări la Facultatea de Medicină, devine
redactorul-șef (prim-redactor) al publicației. Din numărul 3, comitetul de medici începe
să se tipărească pe prima pagină în locul ultimei. Tot din numărul 3, apare și numele
secretarului de redacție, dr. Valentin Sava. Sediul redacției, până atunci la Institutul
Tipografic «Cartea Medicală» (din Bulevardul Elisabeta, nr. 5), se mută pe 1 iunie 1923
pe strada Olari, nr. 15, acolo unde locuia P. Tomescu („Ghidul Bucureştilor”, Luna
Bucureștilor, 2 mai-9 iunie 1935, 34).
Din anul 1927, P. Tomescu devine directorul și finanțatorul revistei, iar secretarul
de redacție este numit prim-redactor. România Medicală devine în scurt timp una din cele
mai citite reviste medicale ale vremii.
În primul număr al anului 1926, dr. Tomescu semnează un editorial în care indică că
publicația are „3.000 de abonați și cititori cari urmărind cu o bine-voitoare atenție silințele
noastre, ne-au încurajat să lucrăm pentru a face din «România Medicală» o revistă din ce
în ce mai bună”. Tomescu subliniază că revista sa are un public așa numeros doar pentru
că „medicii simțeau nevoia unei publicații de acest gen și «România Medicală» a reușit
să ocupe un loc important în publicistica medicală numai grație faptului că ea răspundea
unei nevoi reale” (România Medicală, anul IV, nr. 11, 1 iunie 1926, 2-14). Din acest an, și
până la încetarea publicării sale, revista va apare bilunar.
Dr. Valentin Sava își amintește în 1933, la 10 ani de la înființarea revistei, că
România Medicală a fost construită cu gândul la vechea revistă Spitalul, la care (împreună
cu Tomescu și Marius Georgescu) „am infuzat viață nouă, scoțându-l din marasmul în
care ajunsese, adoptându-i formatul și organizația actuală. Mai târziu însă, odată cu
obținerea titlului de doctor, a trebuit să părăsim direcțiunea efectivă a sa, trecând mâna
colegilor mai tineri” (Sava, 1933, 18). Numărul abonaților a crescut și mai mult de-a
lungul vremii, iar Tomescu începe să scrie din ce în ce mai pertinent și mai punctual
articole pe tema politicii sanitare (la fiecare început de an realizează un bilanț al anului
precedent în ceea ce privește lumea politică și cea medicală). Este nemulțumit de salarii,
de lipsa de organizare și de evazivitatea medicilor de a se implica în conducerea statului:
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„[d]e aceea m’am adresat profesorilor Facultăților de Medicină rugându-i să se ocupe
efectiv de întreaga organizație sanitară a Statului (...) Într-o țară nouă, care nu și-a găsit
încă formele definitive de viață organizată, profesorul universitar nu se poate limita la
obligațiile lui didactice și la cercetările lui de știință pură” („Răspunsul d-lui Ministru al
Sănătății”, România Medicală, nr. 21, 1 noiembrie 1943, 293).
De altfel, încă din 1923, Tomescu scria că „întemeierea unei politici medicale
unitare este neapărat necesară și la noi [...]. Pe lângă organizațiile locale ale Asociației
Medicilor cari trebuie să devie, în timpul cel mai scurt, niște organisme viguroase cari
să apere efectiv interesele medicilor din fiecare județ, pe lângă Asociația Generală a
Medicilor cu atribuții așa vaste și poate de aceia așa de puțin realizate în prezent, va trebui
creată în mod legal o reprezentanță reală a medicilor cu atribuțiuni bine determinate”
(„Politica medicală”, România Medicală, anul I, nr. 7-8, 1923, 17-18).
Trebuie însă spus că din ianuarie 1941, revista România Medicală devine aproape
propagandistică în favoarea lui Tomescu. Nu mai sunt publicate articole care să critice
constructiv sistemul sanitar, sunt consemnate multe discursuri și întâlniri pe care ministrul
le are (fapte care nu s-au întâmplat cu predecesorii săi) și sunt prezentate fotografii cu
Tomescu și oameni-cheie din conducerea țării.
După 23 august 1944, în numărul 18-20 din luna septembrie, România Medicală
anunță noul ministru al sănătății: „Prin Înaltul Decret Regal nr. 1.620 din 23 August 1944,
dl. General Dr. Nicolae Marinescu a fost numit ministru secretar de stat, la Departamentul
Muncii, Sănătății și Ocrotirii Sociale” (România Medicală, nr. 18-20, 15 sept.-15 oct.
1944, 200). După acest anunț sec și fără comentarii, revista își încetează apariția.
V. Ministru al Sănătății şi Ocrotirii Sociale (1941-1944)
Petre Tomescu a fost numit Ministru al Sănătății și Ocrotirii Sociale pe 27 ianuarie
1941. În luna februarie a aceluiași an, el deschide numărul din România Medicală cu un
îndemn către medicii români: „Rog pe toți medicii să atragă în lupta pentru sănătate,
publicul și autoritățile locale, pentru a se asigura astfel, un randament sporit tuturor
instituțiilor sanitare ale statului” („Apelul D-lui Profesor Dr. P. Tomescu, Ministrul
Sănătăței Publice, către medicii români”, România Medicală, nr. 3, 1 februarie 1941,
1). Sunt numiți secretari generali ai Ministerului Sănătăţii, doi colegi de la România
Medicală: dr. I. Stoichiță (Inspector general Sanitar pentru medicina preventivă) şi dr. S.
Ţovaru (Docent Universitar pentru medicina curativă).
În timpul regimului Tomescu, în aprilie 1941, se face un recensământ general al
medicilor, din care reies 8.421 de medici, din care 7.009 bărbați și 1.412 femei. Raportat
la etnie, 5.671 de medici s-au declarat atunci români, 2.089 evrei, 490 germani, 71 unguri,
25 armeni, 16 greci și 59 de alte naționalități („Rezultatele generale ale recensământului
medicilor”, România Medicală, 1 mai 1941, nr. 9, 151). Dintre aceștia, doar 1.520 de
medici locuiau în localități rurale, în condițiile în care majoritatea populației locuia la
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Fig. 3 Mihai Antonescu secondat de Petre Tomescu

sat – 2 milioane și jumătate de locuitori urbani și aproape 11 milioane de locuitori rurali
(„Rezultatele generale ale recensământului medicilor”, România Medicală, 1 mai 1941,
nr. 9, 151).
VI. Reformarea practicii medicale în mediul rural și descentralizarea
sistemului sanitar
Din cauza rezultatelor recensământului, o politică importantă în regimul lui
Tomescu va fi „ameliorarea practicei medicale în mediul rural”. Printre măsuri se numără
creșterea salariului, decontarea transportului, înființarea unui laborator de analize și
radiologie în fiecare județ, dar și interzicerea mutării medicilor din localitățile rurale în cele
urbane („Şedinţa Consiliului Superior al Sănătăţei, Organizarea campaniei antimalarice”;
„Ameliorarea practicei medicale în mediul rural”, România Medicală, nr. 10, 15 mai
1941, 163; „Noi norme pentru numirile şi transferurile medicilor”, România Medicală,
anul XIX, nr. 5, 1 martie 1941, 63).
Altă măsură importantă a fost descentralizarea sistemului sanitar. Iată motivația
secretarului de stat de atunci, I. Stoichiță în luarea acestei hotărâri: „[î]ntr-un singur an
au intrat la Minister 201.556 acte și rapoarte și s’au expediat 182.005 hârtii, între care
fiecare cuprinde numeroase referate și rezoluții, rezultat al muncii birocratice depusă
de aproape 700 de funcționari” („Referatul D-lui Dr. I. Stoichiță, Descentralizarea
administrației sanitare, Ședința Consiliului Superior al Sănătăței”, România Medicală, nr.
8, 15 aprilie 1941, 109).
Descentralizarea administrației sanitare, pusă în vigoare în mai 1941, presupunea
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ca 80% dintre chestiunile birocratice să se rezolve de către organele sanitare locale și
numai 20% și „anume cele mai importante, să se înainteze Centrului pentru rezolvare”.
Altă măsură benefică pentru sistemul sanitar a fost înființarea dispensarelor mobile
„polivalente” („Dispensariile mobile”; „Normele de organizare”; „Pregătirea personalului
medical”; „Experimentarea pe teren a dispensarului mobil”, România Medicală, 1-15
iulie 1941, 210).
VII. Legea contra bolilor venerice. Legalizarea şi reglementarea prostituţiei
Cea mai discutată lege în presa vremii dată de ministerul condus de Tomescu a
fost legea prostituției. Pusă în funcțiune la 10 septembrie 1943, aceasta îi obliga pe toți
bolnavii cu afecțiuni venerice să se trateze. În plus, legea adăuga răspundere juridică şi
penală pentru cei care transmiteau bolile venerice – „a fost necesar [...] ca acțiunea ce
înteprindem să se bazeze nu numai pe conștiința individuală care poate fi deficitară,
ci și pe acțiunea represivă a organizației de Stat care trebue să urmărească apărarea
sănătății colective cu toate mijloacele” („Noua lege pentru combaterea boalelor venerice,
Declarațiile domnului Prof. Dr. Tomescu Ministrul Sănătăței și Ocrotirilor Sociale asupra
noii legi”, România Medicală, nr. 18, 15 septembrie 1943, 243).
Legalizarea prostituției s-a făcut atunci obligând prostituatele la un control medical
riguros și restricționând actele sexuale în casele de toleranță sau la domiciliul prostituatei
– iată cum motivează ministrul această dispoziție: „prostituția poate fi ignorată, interzisă
sau reglementată. Atunci când s’a trecut la noi în țară dela reglementarea prostituției la
ignorarea ei, s’a observat o creștere sistematică a cazurilor de sifilis”. Certificatele de
sănătate la căsătorie au devenit, de asemenea, obligatorii. Pentru a se putea aplica legea
în condiții optime, ministerul a construit în București, „pe șoseaua Berceni, un spital cu
400 de paturi pentru îngrijirea prostituatelor” („Noua lege pentru combaterea boalelor
venerice, Declarațiile domnului Prof. Dr. Tomescu Ministrul Sănătăței și Ocrotirilor
Sociale asupra noii legi”, România Medicală, nr. 18, 15 septembrie 1943, 243).
VIII. Legi rasiale
Alte legi pe care ministrul Tomescu a fost acuzat că le-a elaborat (și pentru care a
fost și condamnat în anul 1946) au fost cele împotriva comunității evreiești. Astfel, Legea
324/1941 refuza străinilor de origini evreiești dreptul de a locui în țară și de a avea dreptul de
a exercita o profesie. Legea 864/1941 suspenda concediile prevăzute de legea contractelor
de muncă, iar indemnizația cuvenită funcționarilor evrei nu era plătită, ci donată Casei
Asigurărilor Sociale în folosul Subsecretariatul de Stat al Muncii. De asemenea, Tomescu
a fost acuzat că a contribuit și la următoarele legi: 1.101/1941, 1.103/1942, 7/1942 sau
521/1942 pentru munca obligatorie a evreilor și Legea 598/1943 care crea în cadrul
Subsecretariatului de Stat al Muncii un comisariat pentru problemele evreiești („Norme
pentru primirea studenților evrei în Învățământul superior”, România Medicală, nr. 18,
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15 septembrie 1940, 208; „Interzicerea arendării farmaciilor și drogheriilor la evrei”,
România Medicală, nr. 20, 15 octombrie 1940, 231).
Alt punct de învinuire pentru Petre Tomescu în procesul care-l va condamna în
anul 1946 a fost crezul său în „reîntregire” (unirea României cu Basarabia) și „războiul de
agresiune” pe care l-a dus împotriva U.R.S.S. În august 1941, Tomescu va rosti un discurs
la radio rugându-i pe români să doneze bani în scopul de a strânge „împrumutul pentru
reîntregire” și de a scăpa de „barbaria bolșevică” („Apelul D-lui Ministru al Sănătății
pentru împrumutul reîntregirii; Cuvântare rostită la radio de D-l Profesor Dr. P. Tomescu,
Ministrul Sănătății și Ocrotirii Sociale”, România Medicală, 1 sept. 1941, 244).
IX. Procesul guvernului Antonescu
Între anii 1944 și 1946 are loc procesul intentat guvernului Antonescu, care avea
următoarea motivație: „Guvernul Antonescu își are originea în acțiunea de trădare a
intereselor naționale ale poporului român în folosul Germaniei hitleriste; de aceea, timp
de patru ani, de la 6 septembire 1940 până la 23 august 1944, el nu a fost un guvern al
poporului român, ci un guvern al intereselor germane în România”.
Petre Tomescu a fost acuzat pentru faptele înșirate mai sus (legile contra evreilor,
„războiul” contra U.R.S.S. și dorința unirii cu Basarabia) în baza „art. 2, al. a, b, n, o, spre
a fi sancționat în conformitate cu art. 3 din Legea 312/1945 combinat cu art. 101 Cod
Penal, precum și art. 1, al. b, și art. 2, al. e și m din aceeași lege”.
Ziarele vremii relatează că: „[L]a orele 8:15 sunt introduși acuzații: Ion Antonescu,
Mihai Antonescu, Pantazi, Piki Vasiliu, Titus Dragoș, Dobre se așează în banca întâia a
boxei; în spatele lor: Marinescu, Brăileanu, Dumitru Popescu, Petrovicescu, Bușilă, Mareș;
în ultimul rând, Tomescu, Alexianu, Lecca, Eugen Cristescu” (Ciucă, Drăgan, 1998, 63).
În ceea ce îl privește strict pe dr. Tomescu, Adevărul povestește cum „dl. acuzator
public arată că încă de la 6 Septembrie acesta a adresat o scrisoare ministrului legionar
Brăileanu în care se arată de acord cu creearea statului «național legionar» și oferă
sprijinul ministrului Educației pentru integrarea Facultății de Medicină din București
în regimul «național legionar»” (România Liberă, 8 mai 1946, anul III, nr. 533 C, 1;
România Liberă, joi, 16 Mai 1946, anul III, nr. 359 V, 6). Avocatul Vasilescu-Nottara, citat
de ziaristul nesemnat de la România Liberă, pledează în apărarea acuzatului Petre Tomescu
spune că: „miniștrii acelui regim sunt [...] victime – instrumente ale conducătorului [...].
De pildă, dr. Tomescu «un om naiv», «un biet medic de nebuni» era un «democrat» și n’a
participat la pregătirea războiului. Declarația răsboiului nu era de competența consiliului
de miniștri de atunci întrucât Constituția fusese suspendată, iar generalul Antonescu
învestindu-se cu prerogative regale avea, în calitate de prim-ministru, toată răspunderea
pornirii răsboiului – dar fără a-i solidariza la aceasta pe miniștrii săi”. În ciuda eforturilor
avocatului Vasilescu-Nottara, Tomescu este găsit vinovat pentru toate punctele de acuzare
arătate mai sus, mai puțin cele prevăzute de art. 2, lit. b și c din Legea 312/1945 și, „în
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conformitate cu dispozițiunile art. 101 din Codul Penal”, urmează a executa numai una
din pedepse, cea mai gravă, și anume pedeapsa de 15 ani de „muncă silnică”. În plus,
lui Tomescu i se confiscă toate bunurile în folosul Statului cu titlul de despăgubiri. De
asemenea, dispozițiile condamnării cer și confiscarea bunurilor soției și descendenților
condamnatului, dobândite după 1940 (cu excepția celor dobândite prin succesiune).
Avocatul lui Tomescu face recurs, dar demersul îi este respins (România Liberă, 8 mai
1946, anul III, nr. 533 C, 1; România Liberă, joi, 16 Mai 1946, anul III, nr. 359 V, 6).

Fig. 4 Tomescu, caricaturizat Petre în România Liberă ca „duşman de clasă”.
(România Liberă, luni, 12 Mai 1946, 3)

Este interesant că, pe timpul procesului, Lucia și Petre Tomescu își schimbă
domiciliul pe str. Geneva, nr. 451, acolo unde locuia ing. Ion St. Tomescu (probabil fratele
sau vărul lui P. Tomescu). Lucia Tomescu, soția fostului ministru, vinde apartamentul
de pe str. Olari 15 pe 12 iulie 1948 conform contractului de vânzare cumpărare nr.
9.627/12.07.1948, efectuat între Lucia Tomescu, soția lui P. Tomescu, și Nicolae Popescu.
Apartamentul în care locuia P. Tomescu și în care a funcționat timp de 21 de ani redacția
România Medicală avea patru camere, vestibule, hol, baie, bucătărie, două camere de
serviciu în pod și două boxe în pivniță (Monitorul Oficial, anul CXIV, nr. 230, vineri, 4
octombrie 1946, partea a II-a, 7577).
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X. Închisorile comuniste: De la Aiud la Râmnicu Sărat
Odată cu pronunțarea pedepsei, Petre Tomescu este transferat de la penitenciarul
Văcărești la Aiud. La Aiud, profesorul Tomescu este coleg cu generalul Gheorghe
Manu și cu monseniorul Tertulian Langa. Acesta din urmă își amintește că, ajuns la
Aiud: „[b]ătaia din perete mi l-a identificat prin glas pe profesorul Petre Tomescu,
fostul ministru al sănătății pe vremea lui Antonescu. Principala lui vină era faptul
că a fost ministru pe vremea lui Antonescu şi, că deci era vinovat de dezastrul ţării
pentru că în calitate de ministru al sănătăţii nu se putea să nu fi ucis comunişti, nu se
putea să nu fi ucis sovietici – acesta era raționamentul Securităţii. Profesorul Tomescu
mi-a spus: «Eşti tânăr şi trebuie să supravieţuieşti. Să știi că suntem aici pentru a fi
exterminați. Singurul mod de a lupta împotriva exterminării este plimbarea. Te plimbi
necontenit de dimineaţa până dimineața, cine nu se plimbă, moare. Acesta este planul
Securității şi noi nu putem colabora la planul de ucidere a noastră prin indolenţă, prin
lenea de a ne mişca. Ai resurse şi mişcă-te continuu»” – a se vedea Mărturia dată de
monseniorul Tertulian Langa monahului Moise în iunie 2006 (Jijie, 2010, 332-340).
În mai 1957, peste 700 de persoane întemnițate la Aiud au făcut una din cele
mai mari greve din istoria penitenciarelor – 23 de zile au stat nemâncați nemulțumiți de
condițiile din penitenciar, cereau legături cu familia: scrisori, pachete și medicamente;
pentru a fi convinși să renunțe la răscoală, deținuții au fost bătuți, hrăniți forțat cu furtunul
și au fost interogați de cei din Ministerul de Interne care veneau de la București din două
în două zile (Băurceanu, 2008, 124-128).
După ce greva s-a încheiat, o parte din deținuții de acolo, considerați capii
protestului, au fost mutați la închisoarea din Râmnicu Sărat. Astfel, Cicerone Ionițoiu
scrie că pe 10 August 1957: „s-a format o dubă în care au fost urcaţi: Nicolae Adamescu,
Victor Anca, Mihai Balica, Jenică Arnăutu, Ion Barbuș, Ion-Ovidiu Borcea, Mălin Bosca,
Alexandru Bratu, Ion Diaconescu, Constantin Hagea, Vasilică Munteanu, Ion Puiu,
Octavian Rădulescu, Cornel Velteanu, la care s-au alăturat Cornel Coposu și Augustin
Visa (aduşi de la Gherla) și, separat în celulele dubei, câţiva dintre miniştri: Alexandru
Alexandrini, Alexandru Constant, Gheorghe Dobre, Titus Dragoș, Constantin Pantazi,
Ion Petrovici, Petre Tomescu, Gheorghe Jienescu” (Ionițoiu, 2006, 35).
Despre condițiile de la Râmnicu Sărat, Corneliu Coposu își amintește că: „[f]iecare
deţinut fiind singur în celulă, nu avea deloc lumină naturală [...] ferestruica celulei era în
permanenţă oblonită pe dinafară ca să nu se poată vedea cerul. De altfel, geamul era şi de
neatins la înălţimea la care era situat [...]. În afară de 8 ore destinate somnului, în timpul
zilei trebuia să stai în picioare, sau pe tinetă. Nu aveai dreptul să te aşezi pe pat, nu aveai
cu cine să vorbeşti [...] pentru menţinerea ordinii aplicau ca metodă de disciplină bătaia.
Intrau în celulă cinci-şase gardieni, gealaţi, înalţi, cu bastoane şi băteau toţi deţinuţii pe
rând, fără nici o justificare, până cădeau jos. Toţi deţinuţii, indiferent de vârstă şi starea
sănătăţii, erau bătuţi metodic” (Ionițoiu, 2006, 35).
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De la Râmnicu Sărat nu s-au mai putut găsi mărturii în ce-l privește strict pe Petre
Tomescu. Este eliberat din închisoare pe 19 mai 1960, la vârsta de 69 de ani și 6 luni,
conform ordinului D.G.P. (M. 34 858/60) (Penitenciar Râmnicu Sărat, Fișă matricolă
penală, Tomescu Petre, nr. matricol 82/52, 2).
Petre Tomescu a murit în anul 1977, la vârsta de 87 de ani. În anul 1992, memoria
lui Tomescu este totuşi minim recuperată printr-un text succint apărut în Dicţionarul
enciclopedic de Psihiatrie, vol. IV, sub red. C. Gorgos, volum apărut, din fericire, după
anul 1989:
„Tomescu Petre Ştefan (1890-1977): Psihiatru român, clinician de elită, profesor
de psihiatrie (1934), organizator de excepţie, director al Spitalului Central şi ministru
al sănătăţii (1941). Spre cinstea sa, a organizat manifestările prilejuite de sărbătorirea
«Centenarului Psihiatriei Româneşti» (1938). Sumumul calităţilor sale nu îl va salva de
la plata tributului amestecului politicului în medicină” (Gorgos, 1992, 597). Sic!
N.B. Prezentul articol a mai fost publicat în formă iniţială şi în volumul
Alte capitole de istorie a psihiatriei româneşti,
Editura Universității din Oradea, 2014.
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ÎNSEMNĂRILE DE RĂZBOI ALE MEDICILOR ROMÂNI
- DR. VASILE BIANU (1858-1927)
Dr. Ligia Livadă-Cadeschi
Abstract: Notes from the War for Great Romania, published in 1926 by dr. Vasile
Bianu, are unquestionably the most illustrative sample of historical memoirs ever written by a
member of the Romanian medicine. The main purpose of the Notes combines both moralizing
and national aspects. They express not only an individual or personal outlook of the author,
but also a political logic. Dr. Bianu’s work represents an epical ideological construction,
having as pretext a journal filled up by the author almost daily during the events. In the
work’s economy, the actual notes are quantitatively exceeded by a significant number of
fragments from press articles, speeches, front journals or even whole passages from various
historical/literary works. The Notes do not respond to the logic of a journal of events; they
represent a work of propaganda, in which the national epic prevails on all other possible
interpretations. The Notes can be approached from a double, complementary perspective, of
social representations and memory. The dominant perspective remains national and patriotic,
yet the sensitivity of the author keeps, ultimately, this entire erudite achievement deeply
human.
Keywords: Dr. Vasile Bianu, physician, national front, notes, Romania

În memorialistica extrem de diversă a medicilor români din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi primele decenii ale secolului următor, unde fiecare autor pare să
realizeze un tip diferit de lucrare, să îşi alcătuiască în alt mod scrierea (Bărbulescu, 2015,
55), însemnările de război reprezintă o categorie aparte. Ele se subsumează memorialisticii
istorice, distinctă de memorialistica biografică şi răspund climatului ideologic al epocii
căreia îi aparţin; „ceea ce influenţează cel mai mult scrisul medicilor este fără îndoială
naţionalismul ambiant în care plutesc personajele noastre şi statutul profesiei cu care
se identifică adesea” (Bărbulescu, 2015, 56). „Războiul de Independenţă pare să fie
evenimentul istoric catalizator care îi determină pe medici fie să revină asupra lui decenii
mai târziu, ca doctorul Sabin (Sabin, 1912) sau Ludovic Fialla (Fialla, 1892), fie să îşi
noteze zilnic întâmplările din campanie, cum o face doctorul Zaharia Petrescu (Petrescu,
1977)” (Bărbulescu, 2015, 57). Acestora li se adaugă însemnările din al doilea război
balcanic ale doctorilor N. Burghele (Burghele, 1913) şi Dimitrie Gerota (Gerota, 1913)
sau cele, asupra cărora vom stărui în paginile ce urmează, din Primul Război Mondial, ale
doctorului Vasile Bianu (Bianu, 1926).
Spre deosebire de memorialistica biografică, unde accentul cade pe povestea vieţii
autorului, în memorialistica istorică resortul principal este de ordin istoric (Bărbulescu,
2015, 56). Memoriile istorice sunt instrumente de legitimare a poziţiei sociale a autorilor lor,
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dar statul îşi fortifică ideologia istorică naţională prin publicarea, la ocazii comemorative,
a unor astfel de mărturii (Bărbulescu, 2015, 60). Eveniment mereu unic şi excepţional,
războiul are un imens potenţial simbolic. Adesea el împrumută valenţe de mit întemeietor
pentru marile momente ale istoriei naţionale (obţinerea independenţei sau constituirea
statului naţional unitar român) şi întotdeauna aduce în prim plan sacrificiul soldatului,
figură exemplară a naţiunii, simbol şi garant al coeziunii şi perenităţii ei. Însemnările de
război fac parte din mnemotehnica pedagogiei naţionale. Dr. Sabin îşi publică amintirile
din Războiul de Independenţă pentru a procura suma necesară construirii la Râmnicu
Vâlcea a unui monument comemorativ în onoarea soldaţilor vâlceni morţi pe câmpul
de luptă (Bărbulescu, 2015, 57). Însemnările doctorului Fialla despre acelaşi eveniment,
publicate la 1892, sunt retipărite în anul 1906, cu ocazia Jubileului regal. Dr. Bianu îşi
dedică monumentala lucrare soldatului român, în care vede „reprezentantul gloriei romane”
(Bianu, 1926, I, Dedicaţie), „fiul Romei eterne, transplantat în Răsărit de către divinul
Traian, sentinelă latină de la gurile Dunării” (Bianu, 1926, II, 108), sperând să provoace
cititorului „clipe de mulţumire şi de înălţare sufletească” (Bianu, 1926, I, 10). Ceva mai
aproape de noi, Jurnalul de campanie al dr. Zaharia Petrescu este publicat în anul 1977,
„cu prilejul sărbătoririi centenarului independenţei de stat a României, ca un omagiu adus
medicilor şi sanitarilor români care [...] au depus admirabile eforturi pentru [...] alinarea
suferinţelor şi salvarea vieţii vitejilor noştri luptători” (Albulescu, Brătescu, 1977, 3).
Dincolo de experienţele profund omeneşti pentru care aceste texte stau mărturie sau
de aspectele medico-sanitare concrete pe care le înregistrează, ele trimit la o problematică
a cărei amploare şi complexitate nu poate fi decât sugerată în limitele restrânse ale acestui
studiu. Este vorba despre relaţia dintre medicină şi politică. Mai exact, în contextul care
interesează aici, despre faptul că „mai toţi medicii care scriu memorialistică istorică sunt,
în momentul publicării textelor lor, mai mult decât simplii medici; ei sunt de dată mai
veche sau de curând şi oameni politici” (Bărbulescu, 2015, 59). Împletirea medicinei şi a
politicii în destinul aceloraşi personaje nu este numai rezultatul unei fericite oportunităţi
de carieră individuală, ci, în egală măsură, expresia unei vocaţii de complementaritate,
cu tradiţie seculară, care alăturase deja de multă vreme cele două domenii. În logica,
tipic umanistă, a confluenţei ştiinţelor, „medicii au început, în secolul al XVI-lea, să
se intereseze de politică, urmărind să contribuie, prin arta lor, la vindecarea corpului
politic” (Platon, 2017, 172).
La sfârșitul secolului al XVIII-lea și la începutul secolului următor, o serie de
mutații în ordinea filosofică a înțelegerii lumii, pe cât de profunde, pe atât de complexe
și de dificil de decelat sub toate aspectele lor, au pus medicina într-o poziție prevalentă în
constituirea științelor umane (Foucault, 1998, 250). De acum înainte, ,,spațiul medical
poate să coincidă cu spațiul social, sau mai degrabă să-l traverseze și să-l penetreze pe
de-a-ntregul” (Foucault, 1998, 51). Medicina, garant al normalității sociale, nu doar se
intersectează cu politicul, ci capătă un statut politic. Iar poziția medicului devine cea a
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medicului-magistrat, așa cum e ea formulată de Pierre Jean Georges Cabanis, la 1814;
lui trebuie să-i încredințeze cetatea viața oamenilor, el este cel care trebuie să judece că
viața celui puternic și a celui bogat nu este mai prețioasă decât viața celui slab și a celui
sărac, el este nu doar tehnician al medicinei, ci joacă și un rol economic în repartizarea
ajutoarelor, un rol moral și cvasi-judiciar în atribuirea lor, el devine supraveghetorul
moralei ca și al sănătății publice (Foucault, 1998, 64-65).
Puterile publice au văzut în medici artizanii transformării și gestiunii populațiilor
societăților moderne. Medicii au acceptat repede acest rol, cu atât mai mult cu cât
corespundea metaforei organiciste, conform căreia celor care cunosc și îngrijesc corpul
uman le revine în mod natural și gestiunea organizării sociale, unde problemele sociale
sunt asimilate bolilor. În Franța de exemplu, mesajul lor a fost difuzat, începând din anul
1829, în rândul elitelor intelectuale prin Annales d’hygiène publique et de médecine
légale, care afirmau din chiar momentul lansării lor, ideea legăturilor profunde, intrinseci
(intimes) pe care medicina le are cu organizarea socială (Livadă, 2013, 120).
Paralel cu vocația socială generalizatoare a medicinei, medicii își asumă propriul
rol, la fel de ambițios și de cuprinzător. Finalmente medicul este, nici mai mult nici mai
puțin, decât proteguitorul întregului corp social, garantul fericirii indivizilor și al națiunilor,
aşa cum îl considera la anul 1825, Richard de Nancy în al său Discours sur les études
du médecin et les qualités nécessaires a l’exercice de sa profession: ,,Întreaga societate
are nevoie de voi pentru a dăinui și a se ameliora în același timp. Nu există instituție a
societății unde lumina medicinei să nu fie necesară. Depozitar al autorității, legislatorul
trebuie să se lase ghidat de luminile științei; că reglementează cultura pământului,
lucrările și ajutoarele publice, jocurile, spectacolele, educația, el are nevoie de sfatul
și ajutorul meseriei (art) medicale. Iată-l deci pe medic luând, ca să spunem așa, sub
protecția sa interesele cele mai scumpe ale corpului social. […] Nu ne putem împiedica
[…] să nu arătăm cât de multe sunt punctele de contact între medicină și ocupațiile (les
arts) care au ca obiect fericirea indivizilor și a națiunilor” (Livadă, 2013, 120).
Medicii români se plasează fără rezerve în această logică (Livada, 2013, 121).
Rolul social al medicului vine din știința specială, a vieții, pe care el o deține și care în sine
ar trebui să îi confere o poziție de autoritate (Livadă, 2014, 545): ,,Medicii prin cultura lor
înaltă ar avea putința să devie o adevărată putere în stat” (,,Maxime și cugetări sanitare”,
Călăuza Sanitară şi Igienică, 3/1903). Pentru dr. Al. Tălășescu, șeful serviciului sanitar al
portului Constanța, ,,numai cunoscătorii vieții interne pot ține sceptrul dreptății pe acest
pământ, numai biologiștii sunt chemați să poarte în mâinile lor destinele restului omenirei
[...] chemarea noastră este de a fertilisa munca omenirei”, printr-o „extensiune a rolului
științific biologic și asupra altor ramuri de activitate în relațiunile noastre dintre oameni și
în cele din organismul statului” (Tălăşescu, 1902). Ceea ce medicii sanitari își doresc cu tot
dinadinsul, nu este o simplă consultare. Pârghiile prin care propunerile lor ar fi putut deveni
realitate sunt de resortul politicii. Așa încât, la începutul anilor 1900, medicii decid să intre
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în politică. Dr. C. Vasiliu publica în 1905, în periodicul „Călăuza Sanitară şi Igienică”, sub
titlul Poziția socială a medicului, rezultatele unei cercetări întreprinse de British medical
journal pe această temă, precum și propriile considerente despre situația din România
(Livadă, 2014, 547). Dacă în Spania, Italia, spaţiul german, Anglia europeană (pentru că
în colonii situaţia era diferită) sau Statele-Unite rolul politic al medicilor oscilează între
nul şi modest, „în Francia corpul medical ocupă o situație de invidiat. Sunt mai mult
de 4 miniștri, ce fac parte din profesiunea noastră, există și un mare număr de deputați,
senatori, administratori coloniali etc. Sunt medici prefecți, administratori financiari etc. În
România ca și în Francia nu ne lăsăm mai pe jos. [...] actualminte ca niciodată corpurile
noastre legiuitoare numără un număr destul de mare de medici. Influența medicului e
impunătoare în îndreptarea politică a țărei” (Vasiliu, 1905). Prezența importantă numeric
a medicilor în Parlament este o particularitate franceză; în timpul celei de a treia Republici,
Camera va număra între 44 și 72 de medici, iar Senatul între 15 și 47, în timp ce în Camera
italiană nu sunt decât 23 în 1897, în Reichstag 10 în 1887, 6 în 1893 și în 1902, în Camera
Comunelor 11 și în Senatul american 2 (Murard, Zylberman, 1996, 218).
Prima prezență semnificativă a medicilor în Parlamentul României datează din
anul 1901: ,,Niciodată de când avem corpuri legiuitoare n-au pătruns în ele atâția doctori
în medicină, atât ca număr cât și ca calitate, [...] pentru ca chestiunile sanitare ale țărei
să găsească sprijinitori pe cât de firești, pe atât de puternici și sinceri” (,,Medicii în corpurile noastre legiuitoare”, Călăuza Sanitară şi Igienică, 2/1901). Era vorba de 15 medici
la Senat și de un număr considerat semnificativ, dar neprecizat, la Cameră. În anul 1905,
Călăuza Sanitară şi Igienică publică numele reprezentanților domeniului medical în noile
corpuri legiuitoare (la Senat 5 medici și un farmacist, iar la Cameră 9 medici). În 1907,
medicii pătrund din nou în Parlament, 7 la Senat, respectiv 8 (și un farmacist) la Cameră
(Livadă, 2014, 548).
Dr. Vasile Bianu aparţine acestei generaţii de medici care înţelege să se implice activ
în politică. El îşi semnează memoriile ca medic, dar şi ca senator de Huedin şi le publică
prin sprijinul ministrului Instrucţiunii publice, tot un medic de altminteri, dr. Constantin
Angelescu, către care se îndreaptă adânca recunoştinţă a autorului (Bianu, 1926, I, 10).
Vasile Bianu s-a născut în 1858 la Aiud, judeţul Târnava Mică. După absolvirea
liceului din Blaj, trece în România, luîndu-şi doctoratul în medicină la Bucureşti în anul
1881. A mai avut doi fraţi şi două surori, cei dintâi trecând şi ei, după absolvirea aceluiaşi
liceu, în România. Unul dintre fraţi îl va fi urmat în cariera medicală, în timp ce al treilea
frate a îmbrăţişat cariera militară. În Regat, cei trei fraţi Bianu, ca şi vărul lor Ioan Bianu,
bibliotecar al Academiei Române, profesor universitar la Bucureşti, academician şi
deputat în mai multe rânduri între 1895-1908, vor avea o strălucită activitate profesională
şi patriotică. După o serie de stagii de specializare în chirurgie la Paris (1885) şi Londra
(1886), se stabileşte ca medic la Horezu-Vâlcea (1888-1891), apoi la Buzău (1892-1919)
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(Negru, 1979, 93). A fost mobilizat în august 1916, deservind o serie de spitale din Galaţi,
Buzău, Fălticeni şi Iaşi, unde ajunsese în urma ordinului de evacuare din august 1917. A
fost demobilizat în septembrie 1918, când revine la Buzău. A murit în 1927 la Cluj, unde
se stabilise după război.
Dr. Vasile Bianu este autorul lucrării medicale Doctorul de casă sau dicţionarul
sănătăţii publicată în anul 1910 şi reeditată în 1929, 1942 şi 1946 şi al celei memorialistice
Însemnări din războiul României Mari, publicată la Cluj în 1926. Însemnările sunt probabil
cea mai reprezentativă mostră de memorialistică istorică scrisă vreodată de un reprezentant
al medicinei româneşti. Ele răspund nu doar unei logici individuale, personale, ale celui
care le aşterne pe hârtie, ci mai ales unei logici politice.
Lucrarea doctorului Bianu este o monumentală construcţie ideologică, ce-şi
află pretextul în jurnalul ţinut, pe parcursul evenimentelor, de autorul lor. În economia
lucrării, însemnările propriu-zise sunt însă depăşite cantitativ de un număr impresionant
de fragmente din articole de presă, discursuri, jurnale de front sau chiar pasaje întregi din
diferite opere istorice/literare. Aspectele subiective, individuale, atunci când apar, ţin fie
de profesia de medic, pe care autorul a continuat să o exercite în cadrul armatei române, fie
de puternicul său sentiment patriotic. Însemnările se constituie într-o operă de propagandă,
în care epopeea naţională prevalează asupra tuturor celorlalte lecturi posibile, căpătând
adesea accente mistice şi mesianice. Relaţia fundamentală în înlănţuirea evenimentelor
nu este războiul în sine, ci înfăptuirea idealului naţional al României Mari. Însemnările
nu se încheie odată cu războiul sau cu participarea autorului la acesta, ci cu Încoronarea
regelui Ferdinand la Alba-Iulia, în octombrie 1922, care reprezintă sancţiunea simbolică,
ulterioară sancţiunii juridice a tratatelor de pace, a realizării unităţii naţionale a românilor.
Sub pana doctorului Bianu, idealul naţional devine o adevărată religie laică. Odată cu
„răsboiul sfânt de întregire al neamului”, „România a prins clipa mântuirii” (Bianu, 1926,
I, 10). Însemnările sunt împărţite în două tomuri, Calvarul şi Apoteoza neamului românesc
(Bianu, 1926, I, 8). Despre el însuşi, în momentul în care s-a decretat mobilizarea, autorul
mărturiseşte: ,,eram sub înfiorarea unei emoţiuni puternice şi sfinte” (Bianu, 1926, I, 11).
Accentele mesianice însoţesc în egală măsură evocarea momentelor dramatice pentru
România de pe parcursul războiului. Încheierea păcii brutale de la Bucureşti, în mai 1918,
îl face pe autor să exclame: „Aşteptăm să vie învierea păcii nostre, care a fost în zilele
acestea răstignită!” (Bianu, 1926, I, 389-390). Dr. Bianu îşi încheie întregul demers în
litera şi spiritul manuscriselor religioase, dându-i astfel conotaţii evidente de componentă a
unei liturghii politice: „iar eu smeritul scriitor [...] voi încheia [...] cu cuvintele bătrânului
Simion: Acum slobozeşte pe robul Tău Stăpâne în pace după cuvântul Tău că văzură ochii
mei mântuirea poporului român! Mărire şi laudă lui Dumnezeu, în vecii, vecilor, amin!”
(Bianu, 1926, II, 495).
Revenind la formatul general al lucrării dr. Bianu, cele două volume au dimensiuni
impresionante, 407, respectiv 508 pagini, cuprinzând şi un număr de 43, respectiv 28 de
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ilustraţii. Ilustraţiile, ca şi amplele citate pe care autorul le inserează în text, răspund aceleiaşi
logici de propagandă naţională. Imaginile înfăţişează personalităţi politice, militare şi
culturale ataşate idealului naţional românesc, de la membrii familiei regale, la generali
ai armatei române, scriitori şi înalţi prelaţi, dar şi personaje istorice legate de miturile
fondatoare ale românilor (împăratul Traian, Columna lui Traian, Dragoş şi zimbrul) sau de
rezistenţa lor armată (domnitori ai Ţărilor Române din perioada frontului antiotoman). De
asemenea sunt inserate imagini care trimit la solidaritatea dintre Casa Regală a României
şi ostaşii luptând pentru realizarea idealului naţional (fotografii ale regelui Ferdinand din
timpul vizitelor pe front sau ale reginei Maria în spitalele de campanie şi militare) sau
reproduceri ale unor lucrări artistice care glorifică victoriile soldaţilor români (Atacul
românilor la Mărăşti, al lui Costin Petrescu sau Regimentul 32 Infanterie în cămăşi la
atacul de la Mărăşeşti, al lui Petru Remus Troteanu). Presa românească citită şi citată de
dr. Bianu este proantantistă. Publicaţiile la care face trimiteri constante sunt Dimineaţa,
interzis de cenzura germană între noiembrie 1916-ianuarie 1918 (Hangiu, 1996, 150),
Epoca, ziar proantantist, cu accente de critică socială şi politică, ce a continuat să apară la
Iaşi în timpul ocupaţiei (Hangiu, 1996, 165), Neamul Românesc, sub direcţia istoricului
şi omului politic naţionalist Nicolae Iorga, ziar politic de orientare naţională apărut la Iaşi
în timpul ocupaţiei (Hangiu, 1996, 303), România, cu titlul complet, România. Organ al
apărării naţionale, apărut la Iaşi între februarie 1917-martie 1918 şi la Bucureşti între
ianuarie 1917-iunie 1918, sub direcţia scriitorului Mihail Sadoveanu (Hangiu, 1996, 404),
ale cărui derapaje germanofile nu vor întârzia să fie sancţionate de dr. Bianu şi Universul,
cotidian de informare politică şi culturală, proantantist în perioada neutralităţii şi favorabil
realizării unităţii naţionale, a cărui apariţie la Bucureşti a fost întreruptă între noiembrie
1916-noiembrie 1918 (Hangiu, 1996, 496). Dintre publicaţiile străine citate amintim Le
Temps, Le Figaro, Le Matin, The Times, Daily News, Daily Chronicle, Westminster Gazete,
National Review, Truth, Liverpool Daily Post, Hallifax Evening Courier, Fremdenblatt
sau Neues Wiener Tagblatt.
În afara articolelor de presă favorabile cauzei naţionale româneşti, dr. Bianu
inserează în textul său proclamaţiile regelui Ferdinand către naţiune şi către armată, ordine
de zi ale regelui către armată, mesajele acestuia la deschiderea Corpurilor legiuitoare, note
ale aliaţilor către guvernul României sau mesaje ale lor adresate regelui, parlamentului sau
armatei, Declaraţia de război adresată de România Austro-Ungariei, Proclamaţiile de unire
cu Vechiul Regat ale Adunărilor naţionale din Basarabia, Banat, Bucovina şi Transilvania,
note şi mesaje oficiale ale delegaţiilor diplomatice la Conferinţa de pace de la Paris, textele
tratatelor de pace semnate de România după Primul război mondial. Deşi prezentă şi în
primul volum, această tehnică de colaţionare masivă a diferitelor tipuri de documente,
dă nota caracteristică a celui de al doilea volum, unde practic numai primele cca. 100 de
pagini (aproximativ o cincime din text) se mai referă la război propriu-zis, dar tot cu un
puternic accent pe problematica internaţională. În afară de opţiunea generală a autorului
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pentru inserarea în text a unei lungi serii de mărturii şi documente, structura dominantă
de «culegere de documente» a tomului al doilea din Însemnări, poate fi explicată şi prin
faptul că autorul, demobilizat şi întors în urbea sa de reşedinţă (aflată iniţial sub regim de
ocupaţie), nu mai este un participant direct la evenimetele pe care, pentru a le descrie, este
obligat să apeleze la surse adiacente.
O parte semnificativă din Însemnările dr. Bianu este alcătuită din descrierea, fie a
locurilor pe care autorul însuşi le va fi văzut în deplasările sale legate de însoţirea frontului,
fie a diferitelor evenimente comemorative sau aniversare, dar oricum festive, pentru care
pare să aibă o apetenţă deosebită (cu atât mai mult cu cât se înscriu în impresionanta punere
în scenă a spectacolului desăvârşirii unităţii naţionale româneşti). Descrierile de locuri
trimit la logica topografiilor medicale din secolul precedent, care cu siguranţă nu-i vor fi
fost străine doctorului Bianu, cu atât mai mult, cu cât ea s-a regăsit şi în primele rapoarte
medicale publicate în oficiosul Serviciului sanitar, Monitorul Sanitar, între 1863-1866
(Bărbulescu, 2015, 29). Pentru satele, târgurile sau chiar oraşele, mai mari sau mai mici,
pe care le străbate, dr. Bianu notează numărul caselor şi al locuitorilor, descrie străzile,
felul caselor şi al celor mai importante construcţii (primăria, biserica, şcoala), înregistrează
diferitele exploatări şi ocupaţii ale locuitorilor. Multe informaţii sunt culese de la preoţi şi
de la învăţători. În categoria evenimentelor festive prezentate găsim momente din viaţa
militară (ceremonii de depunere a jurământului de către diverse formaţiuni militare, cu
predilecţie detaşamentele de voluntari ardeleni), servicii religioase, fie la marile sărbători
bisericeşti, fie cu alte diferite ocazii, şedinţe festive ale parlamentului, sosirea şi plecarea
delegaţiilor şi a misiunilor militare străine. De departe, cea mai consistentă descriere de
acest tip priveşte ceremoniile încoronării de la Alba-Iulia, incluzând aici întregul traseu pe
care s-a deplasat familia regală cu ocazia acestui eveniment, a cărui simbolistică se impune
de la sine. Pasajul se întinde pe nu mai puţin de 30 de pagini (Bianu, 1926, II, 463-494).
Mai există în Însemnări o categorie specială de descrieri, confruntările militare
propriu-zise. Detaşat în diverse spitale fixe sau mobile, dr. Bianu le cunoaşte indirect
şi le evaluează după numărul şi gravitatea răniţilor. Şi tot la ei apelează pentru a obţine
descrieri cât mai amănunţite ale faptelor de arme la care aceştia participaseră. Dr. Bianu
îşi menţionează martorii cu datele lor complete de identificare, nume şi prenume, grad şi
unitate militară, adesea şi locul de origine. Povestirile soldaţilor, prea puţini ştiutori de carte
la vremea respectivă, le transpune el însuşi pe hârtie. Subofiţerii şi ofiţerii însă îşi redactau
singuri mărturiile, pe care dr. Bianu le va fi integrat apoi în monumentala sa lucrare. Că
aceste descrieri erau efectiv aşternute pe hârtie de răniţi o dovedeşte însemnarea următoare
despre un ofiţer tratat în spitalul Crucii Roşii: ,,Pentru ca să se vadă cum acest brav ofiţer
s-a purtat în cursul acestor multe şi mari lupte, voi reproduce descrierea luptelor de la
Oituz şi Slănic făcută de dânsul anume pentru aceste Însemnări” (Bianu, 1926, I, 286287). Uneori profesia din viaţa civilă a martorilor garantează şi întăreşte capacitatea lor de
a depune mărturie. Despre alţi cinci răniţi aflaţi în spital, dr. Bianu notează (înainte de a

Dosar tematic: Diagnostic și societate în România modernă

75

reproduce respectivele descrieri): ,,toţi sunt sublocotenenţi şi învăţători în viaţa lor civilă,
luminători ai poporului, cari, precum în timp de pace, aşa şi în timp de răsboi, s-au purtat
bine, desfăşurând multe acte de vitejie. I-am rugat pe aceşti cinci sublocotenenţi ca să-mi
descrie fiecare lupta în care a fost rănit şi toţi au primit cu plăcere” (Bianu, 1926, I, 233).
Întreaga construcţie epică a doctorului Bianu stă sub semnul identităţii naţionale.
Deşi originar din Ardeal, acolo unde identitatea românească incontestabilă era dublată
de îndelungata tradiţie a apartenenţei la spaţiul politic imperial (habsburgic) şi la spaţiul
cultural central-european (Boia, 2009, 78-79), în mintea sa nu există nicio dilemă
identitară, iar opţinea sa naţională nu înregistrează nuanţe legate de cronologia războiului
sau a perioadei de după încheierea acestuia. Pe de o parte, emigrarea sa timpurie în Vechiul
Regat, mai ales într-un context familial care pare să sugereze o strategie de grup, făcea
ca dr. Bianu să fie deja perfect integrat profesional şi social în structurile administrative
(medicale) ale statului român. Pe de altă parte, să nu uităm că Însemnările au fost publicate
după încheierea războiului, atunci când idealul naţional triumfase deja, iar România Mare
devenise o realitate, validând astfel întregul demers ideologic al autorului.
Dr. Bianu rămâne în tot ceea ce scrie un naţionalist profund, a cărui dragoste
autentică pentru poporul său e adesea însoţită de accente xenofobe importante. Identitatea
naţională pe care el o construieşte şi o pune în scenă, pe fondul Primului Război Mondial,
se forjează nu doar prin diferenţele care îi individualizează pe români în marele concern
al neamurilor lumii, ci şi prin aspectele care îi opun propriu-zis celorlalţi, mai ales atunci
când aceştia se situează în imediata lor proximitate (vecini ai statului român sau alogeni
din interiorul acestuia). Radicalismul doctorului Bianu, român originar din Transilvania
până de curând pentru el austro-ungară, poate fi de înţeles în contextul românesc al
Primului Război Mondial. Lucrarea sa însă este publicată în Clujul interbelic cu sprijinul
şi prin urmare cu girul autorităţilor. Ea este în mod evident o operă de propagandă, care cu
certitudine va fi răspuns celor mai multe cerinţe ale canonului oficial.
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GERMANOFILIA:
PĂCATUL DE MOARTE AL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
– CAZUL VICTOR BABEŞ
Dan Falcan
Abstract: Victor Babeș, one of Romania’s greatest scholars, was accused of having
collaborating with the Germans during World War I. These accusations can still be heard
today. The documents found in his house cast a new light on his so-called collaborationism.
Keywords: Victor Babeș, World War One, Germanophile, collaborationism, Ioan
Cantacuzino, Lucian Boia, Petru Calistru, Radu Iftimovici

România a intrat în Primul Război Mondial în august 1916 după doi ani de
neutralitate în care s-au decantat cele două curente majore de opinie din societatea
românească. Majoritari erau cei care susțineau că trebuie să mergem alături de Antanta
(Franţa, Marea Britanie și Rusia) împotriva Puterilor Centrale (Germania și AustroUngaria) în vederea realizării unirii cu Transilvania, Bucovina, Banatul și Crișana, teritorii
aflate în stăpânirea Dublei Monarhii. Era opţiunea care corespundea sentimentului public,
ataşat de Franţa și valorile ei dar și rezonant cu suferinţele românilor din Transilvania
supuşi politicii de deznaționalizare și maghiarizare de către guvernul de la Budapesta. Nu
mai puțin vocală –, dar ocultată ulterior de posteritate –, era tabăra germanofililor sau mai
bine spus a rusofobilor, adică cei care vedeau în victoria Rusiei, sfârşitul României. În
fond ,,germanofilii” nu doreau răul României, ci doar îi vedeau altfel ,,binele”. Alegerea
lor, infirmată de sfârșitul primului război mondial și de făurirea României Mari în anul
1918, avea să fie validată – în perspectiva timpului –, peste 30 de ani, când aceeaşi Rusie,
în forma ei ideologizată, comunistă, va trece peste trupul României și doar înţelegerea
secretă din noaptea de 9/10 octombrie 1944 dintre Stalin și Churchill (prin care Grecia
era atribuită sferei de influenţă occidentală), a făcut ca navele de război sovietice să nu-şi
ia azimutul din porturile Mării Egee. Cei mai reprezentativi lideri ai acestui curent erau
în plan politic P. P. Carp şi Constantin Stere, iar în plan intelectual Ioan Slavici, Tudor
Arghezi, Liviu Rebreanu, Vasile Pârvan, Dimitrie Onciul, Ioan Bogdan etc. Nici unii
dintre reprezentanţii mediului ştiinţific ,,pur”, – ca să spunem aşa, – n-au scăpat de această
infamantă, – în epocă –, acuzaţie. Printre ei bacteriologul Victor Babeş, geologul Ludovic
Mrazek sau naturalistul Grigore Antipa.
Împrejurările vieţii m-au adus în situaţia ca în ultimii 7 ani să mă ocup îndeaproape
de personalitatea și viaţa lui Victor Babeş, probabil cel mai de seamă savant pe care l-au
dat românii omenirii. Fiu al liderului românilor din Transilvania, Vincențiu Babeș, Victor
se şcoleşte la Budapesta și Viena, specializând-se la Berlin în laboratoarele conduse de
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marii savanţi Robert Koch și Rudolf Virchow dar (nota bene!), tipărindu-şi prima și cea
mai importantă lucrare a sa, primul tratat de bacteriologie din lume, la Paris în anul 1885.
Deci un om dedicat știinţei, în care vedea singura sa raţiune de a exista. Nu ezita
însă, în anul 1887, să părăsească o promiţătoare carieră didactică și ștințiifică la Budapesta
pentru a veni la Bucureşti (rugat fiind de D. A. Sturdza, ministrul învățământului) ca să
înfiinţeze primul institut de bacteriologie din România și al doilea din lume, după cel de
la Paris creat de către Louis Pasteur. Severitatea, obsesia pentru muncă și perfecţiune nu
i-au adus prea mulți prieteni lui Babeș într-o ţară în care vorba lui Raymond Poincare
,,totul era tratat cu ușurinţă”. Nici conflictul, – de altfel știinţific –, mascat de politeţea
vremurilor, cu mult mai afabilul și îndrăgitul Ioan Cantacuzino, alt mare savant român,
francofil declarat, nu l-a făcut mai simpatic pe Babeş contemporanilor săi. De aici însă și
până la aprecierea lui Sextil Pușcariu, reluată de către un destul de cunoscut istoric român,
că Babeş în raport cu Cantacuzino ,,îi era desigur superior ca om de știinţă, dar nespus
inferior ca om”, (Boia, 2009, 161) e cale lungă. ,,Nu sunt deloc de neglijat legăturile de
familie ale lui Cantacuzino, care se întindeau ca o rețea puternică înspre guvern, casa
regală și corpul diplomatic acreditat la București. Ce anume din toate acestea era Victor
Babeș? Ce veleități de VIP avea taciturnul, pasionatul de amănunt, omul de laborator
care făcea majoritatea experimentelor cu mâna proprie” (Calistru, Iftimovici, 2007, 141).
Pe 10 septembrie 1914, 58 de profesori titulari ai Universităţii din București în
frunte cu rectorul Thoma Ionescu (fratele lui Take Ionescu), semnează un memoriu
prin care: ,,cer intrarea României în acţiune […] și ocuparea pământului românesc din
monarhia austro-ungară”. Printre semnatari îl regăsim și pe Victor Babeș, fapt ce indica
clar opţiunea savantului. Nici nu ar fi putut avea alta, fiul lui Vincenţiu Babeş și omul care
părăsise o foarte de viitor carieră universitară și știinţifică la Budapesta (plus oferta de a
deveni şeful serviciului epidemiologic din Statele Unite), pentru a veni în România.
Bucureştiul, odată ocupat de trupele germane pe 6 decembrie 1916, Babeş rămâne
în capitală dezlănţuind împotriva sa corul detractorilor de atunci și de acum. I se imputa
o atitudine progermană, de nimic susţinută de fapt.Vizitele la Alexandru Marghiloman,
şeful conservatorilor ce optaseră pentru înțelegerea cu Puterile Centrale, nu sunt un
argument suficient. ,,Asta nu înseamnă că Babeş a rămas de dragul germanilor. A rămas
de dragul Institutului și al propriilor cercetări”, (Boia, 2009, 160) recunoaște chiar Lucian
Boia, unul dintre istoricii pentru care justificările ulterioare ale lui Babeș ,,respiră destulă
nesinceritate” (Boia, 2009, 161). De ce nesinceritate, când însuși istoricul recunoaşte:
,,Victor Babeş este tipul desăvârşit al savantului egocentric care nu vrea decât să fie lăsat
să-şi facă treaba [...]. Pentru el, propriile cercetări însemnau mult mai mult decât tot
războiul mondial” (Boia, 2009, 158).
Or, chiar acesta e adevărul, pentru Victor Babeș, patria nu era nici România,
nici Franţa, nici Germania, era ştiinţa. Suntem încă în epoca ,,romantică” a cercetării
științifice, savanţii își comunicau liber descoperirile, fiecare dintre ei având acces la
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rezultatele celorlalți, suntem încă departe de teroarea secretului atomic. Pentru Babeş
era mai important ca la hiperimunizarea cailor donatori de ser să se folosească toxinele
contrabalansate, o metodă inventată de el, decât rezultatul bătăliilor de la Verdun, Marna
sau Gallipoli. În fond era atitudinea specifică savantului prin excelenţă, comparabilă, –
păstrând proporțiile –, cu cea a marelui învățat Arhimede, care în 212 î. Hr., în momentul
capturării orașului Siracuza, (al cărei cetațean era), de către romani, este ucis în timp ce
studia un cerc desenat pe nisip, iar ultimele sale cuvinte adresate soldatului ucigaş au fost,
potrivit legendei: ,,Nu te atinge de cercurile mele!”.
Babeş nu a fost niciodată omul atitudinilor partizane, în spirit partinic, deşi destui
lideri politici (Marghiloman, Brătianu), l-ar fi dorit înregimentat în rândurile partidelor
pe care le conduceau. Babeș a fost în schimb omul atitudinilor naţionale. A dovedit-o
în anul 1887 când a venit la Bucureşti pentru a crea primul institut de bacteriologie din
România, a dovedit-o în anul 1919 când s-a dus la Cluj pentru a pune umărul la edificarea
universităţii ce-i va purta numele, Babeş-Bolyai. Drept recunoștinţă Babeş s-a ales cu
următoarea apreciere din partea primului rector al universitaţii clujene, filologul Sextil
Pușcariu: ,,Omul acesta (Victor Babeş – n.n.) este cât se poate de dificil și e prea preocupat
de persoana sa” (Boia, 2009, 161). Dur, scurt ca o sentinţă, dar fără nicio explicaţie. Sau
poate explicația este în veşnicul ,,cocoşism” al românilor, cărora nimeni nu trebuie să le
dea lecţii. Ce caută „neamţul” de Babeș să ne spună cum se face cercetare ? şi-or fi spus
mulţi atunci. Nu se găsiseră, oare destui ,,inteligenţi”, inclusiv din mediul universitar, care
să ceară ca Babeş să dea concurs pentru ocuparea catedrei de bacteriologie de la Facultatea
de Medicină din Bucureşti? Asta până când minţi mai puțin înfierbântate au realizat că
în România, pur și simplu, nimeni nu avea competenţele necesare pentru a-l evalua pe
Babeş, egalul lui Pasteur sau Koch în epocă. Dar asta conta prea puţin pentru cei care-l
doreau tras pe Victor Babeş pe linie moartă. ,,În cercurile politice influente, acolo unde
«prinţul» (Ioan Cantacuzino – n.n.) se mișca precum peştele în apă, lui Babeș i se pregătea
festivitatea de retragere. Corifeii acelor sfere politico-sociale uitaseră opţiunea patriotică
a lui Babeș din 1887 [...] partizanii lui Babeş erau și ei sfătuiţi să se astâmpere, deoarece
conducătorii ţării și presa fuseseră destul de mărinimoşi atunci când muşamalizaseră
atitudinea «reprobabilă» de colaboraţionism a lui Babeş cu ocupantul german” (Calistru,
Iftimovici, 2007, 142).
De fapt nu era vorba de nicio muşamalizare, ci doar de restabilirea adevărului istoric.
Iar adevărul era că Victor Babeș rămăsese în București, nu din cauza afinităților sale legate
de Austria sau Germania, ci fiindcă i se ordonase prin adresa Ministerului Instrucţiunii și
Cultelor, nr. 103.442/16 noiembrie 1916 să rămână în capitală pentru ,,a conduce și mai
departe măsurile pentru combaterea epidemiilor ce eventual s-ar ivi” (Memoriu asupra
activității Institutului de Bacteriologie, în timpul ocupațiunii germane (1916-1918), 1919,
7). La cererea lui Babeș, Direcţia de justiție a Ministerului de război concluzionează prin
adresa nr. 15.207/29.08.1918 că, față de acuzaţiile care i se aduc doctorului Victor Babeș,

80

M uzeul M unicipiului B ucureşti - XXXI

s-a ajuns la concluzia că i s-a impus cu ordin să rămână și că activitatea sa în Bucureşti a
fost rodnică și patriotică.
De altfel, despre ce atitudine antipatriotică a lui Babeș să vorbim, când chiar în
primele zile ale războiului, Mircea Babeș, unicul fiu al savantului s-a înrolat ca voluntar în
armata română, declarând la recrutare că avea vârsta necesară, deși nu o avea?
Babeş rămâne prototipul savantului de geniu decuplat de cotidian, oricât de
apăsător ar fi fost acesta, dar din păcate rămâne și prototipul victimei de serviciu a unei
propagande, virulentă acum 100 de ani, dar ale cărei ecouri infestează și azi unele lucrări
de specialitate. Sperăm că prin această modestă contribuție să facem puţină dreptate celui
care n-a avut parte de ea în timpul vieţii și celui care a fost probabil cel mai mare savant
al românilor.
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NECESITATEA DIAGNOSTICULUI SOCIETAL
ACUM ȘI ÎN ANII CE VIN - 10 TENDINȚE
Dr. Emilian M. Dobrescu, Dr. Andrei Kozma
Abstract: The work is a beginning of one research and study of the vast field of the
societal diagnosis, setting out for this purpose 10 trends that are shaping now and in the years
that will come and are supposed to mark the plenary life on Earth. The authors discuss issues
such as: entrepreneurs – great job creators, national wealth of the world’s states, announced
power changes, Era of money and Era of credit.
General themes are discussed in the paper, such as: climate change, demographic
forecasts and the new global order of 2030 together with particular aspects of studies on: the
happiest people in the world, the richest people in the world – are also being analyzed without
omitting in the end a current theme, namely violence and organized crime.
Compared to the social diagnosis, which implies the establishment of the social
development coefficient or social development coefficient, the social diagnosis is not defined
as such; the authors asserting that the two forms of diagnosis are quasi-identical.
Keywords: societal diagnosis, new world order, social development

Dacă diagnosticul social presupune stabilirea gradului sau coeficientului de
dezvoltare socială, de sociabilitate, în vederea elaborării și aplicării strategiilor de integrare
socială și comunitară (Gherguț, 2013, 23), diagnosticul societal nu este definit ca atare.
Noi apreciem că cele două forme de diagnostic sunt cvasi-identice.
Prezentăm mai jos, ca un început al cercetării și studierii domeniului vast al
diagnosticului societal, 10 tendințe care se profilează acum și în anii ce vin și care ne vor
marca plenar existența pe Terra:
1. Antreprenorii - marii creatori de locuri de muncă
Antreprenorii reprezintă principala sursă de noi locuri de muncă, 47% dintre aceștia
planificând creșterea numărului de angajați conform studiului „EY Global job creation
and youth entrepreneurship survey 2015” (Barza, 2015). Studiul a fost realizat online în
martie 2015 pe baza unui eșantion de antreprenori și tineri din 13 țări ale lumii, precum
și prin intermediul informațiilor primite de la 201 antreprenori participanți în competiția
„EY Entrepreneur Of The Year”. Rezultatele se bazează pe răspunsurile oferite de 2.345
de antreprenori și 2.807 de tineri din Germania, China, India, Franța, Brazilia, Japonia,
Australia, Canada, Marea Britanie, Statele Unite, Africa sub-sahariană, Mexic, precum și
țările din Orientul Mijlociu și Africa de Nord (M.E.N.A.).
Studiul analizează impactul pe care antreprenoriatul îl are asupra pieței muncii și
cuprinde răspunsurile a 2.345 de antreprenori privind planurile legate de creșterea forței de
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muncă. În cadrul studiului au fost chestionați și 2.807 de tineri în legătură cu ambițiile lor
antreprenoriale, iar rezultatul arată că 2/3 dintre tineri (65%) doresc să devină antreprenori
pe parcursul carierei.
Din cei 65%, 27% intenționează să facă asta imediat, iar 38% după ce vor lucra
o vreme pentru un angajator. Un tânăr din patru (25%) a început deja să-și schițeze un
plan de afaceri.
Tinerii români reflectă tendința de la nivel global. Astfel, conform studiului
„Barometrul educației și culturii antreprenoriale”, realizat de EY în România la sfârșitul
anului 2014, studenții își doresc într-o proporție majoritară (52%) să înceapă o afacere în
următorii ani. 86% dintre ei sunt dispuși să-și asume riscuri pentru a deveni antreprenori,
iar 57% ar prefera să fie antreprenori și nu manageri într-o companie.
Este de remarcat că, la nivel global, tinerii cu ambiții antreprenoriale pun cel mai
mare preț pe îndrumările și sprijinul primit din partea antreprenorilor maturi. Stagiile
de practică în companii antreprenoriale și mentoratul primit din partea antreprenorilor
de succes sunt văzute drept cele mai eficiente modalități de învățare și înțelegere a
antreprenoriatului (39%). Tinerii antreprenori sunt mai dispuși să angajeze personal din
afara țării față de întreprinzătorii maturi, 69% dintre cei cu vârsta sub 35 de ani așteptânduse să lanseze oferte de muncă la nivel global în 2015.
În topul obstacolelor în realizarea propriilor idei de afaceri, tinerii indică lipsa
accesului la finanțare și factorii economici negativi (43% dintre respondenți). Alte bariere
sunt concurența (25%) și lipsa de încredere în sine (25%). Pentru tinerii români obstacolele
sunt lipsa capitalului de pornire a afacerii, teama de eșec, precum și situația economică
incertă.
Studiul arată și țările în care antreprenorii au cea mai mare încredere în evoluția
economiei. În timp ce 47% dintre antreprenori se așteaptă la nivel global, la creșterea
numărului de salariați în companiile lor, procentul crește la 77% în rândul celor care
au concurat în cadrul programului „EY Entrepreneur Of The Year”. Conform studiului,
antreprenorii sunt optimiști în privința direcției economiei, 71% dintre ei având încredere
în evoluția pieței interne, iar 66% în evoluția economiei globale.
Există și diferențe de percepție: în China (95%), India (90%) și țările din M.E.N.A.
(90% dintre respondenți) au cea mai mare încredere în economia globală, în timp ce în
Franța (52% dintre respondenți), Australia (51%) și Japonia (49%) afirmă un grad mic
de încredere în economia globală, răspunsurile lor reflectând condițiile economice din
respectivele zone geografice. Deși optimiști, antreprenorii sunt conștienți de riscurile
existente, menționând modificarea condițiilor pieței în care activează ca principala
amenințare la adresa afacerilor (31%) și indicând instabilitatea de la nivel global ca un
pericol potențial la adresa afacerilor lor.
Antreprenorii privesc tot mai mult dincolo de granițele țării lor pentru angajări.
Piețele emergente vor avea cea mai mare creștere de personal, iar cei recrutați din afara
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pieței interne vor proveni cel mai probabil din China (68%), India (63%) și țările M.E.N.A.
(62%). Sectoarele economice cu cea mai mare probabilitate de a face angajări în afara
granițelor, în anul 2016, sunt energia regenerabilă (75%) și biotehnologia/industria
farmaceutică (74%), în timp ce serviciile profesionale (26%), transporturile și turismul
(15%) sunt sectoarele în care această probabilitate este cea mai mică.
2. Avuția națională a statelor lumii
La începutul anului 2011, Banca Mondială a publicat o serie de analize care
măsoară averea statelor, cât de bogate sunt cele 150 state din lume care au oferit date
pentru a fi analizate. Conform acestor analize, Statele Unite deţin 30,7% din avuţia totală
la nivel global, ceva mai puţin decât ponderea P.I.B.-ului american în cel al lumii (care era
28% în 2005). Bogăţia naţională a României era evaluată în anul 2005 la 1.750 miliarde
de dolari, ceea ce înseamnă 0,25% din averea la nivel mondial.
Capitalul intangibil este cea mai valoroasă componentă a averii globale, în valoare
estimată la 541.505 miliarde de dolari, adică trei sferturi din avuţia lumii. În această
categorie intră inovaţia, diferitele mărci de bunuri şi servicii, brevetele, dar şi capitalul
uman. Cu alte cuvinte, cel mai de preţ lucru la nivel mondial este creierul nostru, care stă
la baza inovaţiei şi mai puţin resursele pământului.
Şi în ţara noastră, aşa-numitele „active intangibile” reprezintă cel mai valoros
capital românesc. România are active intangibile de 1.276 de miliarde de dolari sau 73%
din avuţia totală a ţării noastre. Ne aflăm pe locul 38 în lume din această perspectivă. Prin
comparaţie, bogăţia naţională generată de capitalul natural este de 196 miliarde dolari,
adică locul 46 la nivel global, ceea ce reprezintă 0,45% din totalul lumii. În România
culturile agricole au valoarea anuală de 53 de miliarde de dolari (locul 32 în lume, adică;
0,42% din bogăţia mondială în acest sector; creşterea animalelor şi produsele specifice
generează anual o avuţie naţională de 73,7 miliarde de dolari (locul 20 în lume sau 1,36%
din averea globală).
În domeniul energetic, România nu are o avere deosebită: avuţia naţională în petrol
este de 13,6 miliarde de dolari, la preţurile din anul 2005 (locul 39 în lume sau 0,14%
din bogăţia mondială în acest sector); gazele naturale ale României valorau în 2005, 35,6
miliarde de dolari (locul 26 în lume; 0,7% din avuţia mondială). Remarcăm că agricultura
aduce o contribuţie mult mai mare la bogăţia României decât resursele energetice, dar şi
că valoarea gazelor naturale este mult mai mare decât cea a petrolului.
3. Cei mai bogați oameni din lume
Cei mai bogaţi 1% dintre oameni vor deţine o parte mai mare din averea globală
decât restul de 99% începând din anul 2016, se arată într-un raport al organizaţiei Oxfam,
publicat pe 15 ianuarie 2015, înainte de întâlnirea anuală din 21-24 ianuarie 2015 a
Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia (Mediafax, 2015, 19 ianuarie).
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„Nivelul inegalităţii globale este uimitor. În pofida problemelor care apar pe agenda
globală, diferenţa dintre cei mai bogaţi oameni şi restul se măreşte”, a afirmat Winnie
Byanyima, director executiv al Oxfam. Astfel, avuţia celor mai bogaţi oameni din lume va
depăşi 50% din averea globală. În anul 2014, cei mai importanţi miliardari ai lumii deţineau
48% din averea mondială, în creştere faţă de anul 2009, când această cotă se situa la 44%.
O cincime dintre cei mai bogaţi oameni la nivel global „au afaceri în sectoarele
financiar şi de asigurări”, averea acestora avansând cu 11% în anul 2014. Miliardarii din
domeniile farmaceutic şi îngrijirea sănătăţii au avut chiar mai mult de câştigat în 2014,
activele acestora urcând cu 47% faţă de anul precedent. Studiul Oxfam se bazează pe
datele furnizate de Credit Suisse şi de Forbes.
4. Cei mai fericiți oameni din lume
Un studiu realizat de WIN/Gallup International pentru finalul anului 2014 arată că
70% dintre subiecți sunt mai fericiți, ceea ce înseamnă o creștere cu 10% față de anul 2013
(Independent co.uk, preluat de Mediafax și www.rol.ro).
Studiul a fost realizat pe un eșantion de 64 mii persoane din 65 de țări, dintre care
doar 6% s-au declarat nefericite, în comparație cu anul 2013, când au fost nefericiți doar
12% dintre cei chestionați. În schimb, procentul persoanelor care nu se simt nici fericite,
nici nefericite a rămas asemănător: 23%, față de 26% în 2013.
Studiul a mai arătat că persoanele care locuiesc în țări subdezvoltate sunt mult mai
fericite decât cele care trăiesc în state dezvoltate. Astfel, a rezultat că Africa este cea mai
fericită regiune, cu 83% din cetățeni fericiți, urmată de Asia, cu 77% din cetățeni care
sunt fericiți. Fiji este țara în care oamenii sunt cei mai fericiți – 93% dintre persoanele
chestionate din Fiji au spus că sunt fericite sau foarte fericite. Pe locul al doilea, se situează
Columbia, cu 90%, urmată de Nigeria, cu 89%, pe locul al treilea. Arabia Saudită ocupă
poziția a patra – cu 87%, urmată de Filipine – cu 86%.
La nivel european, Grecia este țara în care locuitorii se simt foarte nefericiți, doar
25% dintre cei chestionați declarând că sunt fericiți. Irak este la nivel global, țara în care
oamenii sunt cei mai nefericiți, doar 31% dintre participanții la studiu spunând că se
simt fericiți. Pe ultimele poziții ale acestui clasament se află Bulgaria – cu 32% persoane
fericite, Hong Kong – 39% persoane fericite, urmată de Italia, România și Serbia – cu câte
41% persoane fericite.
În general, 53% din persoanele chestionate au fost de părere că anul 2015 va fi un
an mai bun decât 2014, Africa (cu 75%) și Asia (cu 63%) fiind regiunile cu populația cea
mai optimistă în ceea ce privește evoluțiile din 2015.
5. Era banilor și Era creditului
Credit booms gone bust: monetary policy, leverage cycles and financial crises,
1870-2008 este un studiu realizat de M. Schularick şi A. Taylor pentru National Bureau
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of Economic Research (N.B.E.R.) din S.U.A. (www.Economica.net). Cercetând perioada
analizată, autorii descoperă creşterea intervenţionismului, a reglementărilor, a activismului
monetar-fiscal după Al Doilea Război Mondial din secolul trecut, ceea ce a afectat negativ
funcţionarea economiei. De asemenea, pot fi definite două perioade distincte de capitalism:
1) The Age of Money. În acea epocă (până la Marea Depresiune din anii 1928-1933),
creşterea masei monetare şi creşterea creditului erau unul şi acelaşi lucru; 2) Astăzi trăim
într-o altă lume, The Age of Credit, unde inovaţia financiară a permis separarea creditului
de masa monetară, rezultând o expansiune fără precedent a creditului. Creditul şi activele
bancare au crescut rapid după Acordurile de la Bretton Woods (S.U.A., septembrie 1944)
în cele 14 țări analizate de autorii studiului.
Astfel, crizele financiare de dinainte de Al Doilea Război Mondial erau asociate cu
perioade de deflaţie pronunţată şi stagnarea creşterii masei monetare. Crizele financiare
postbelice au fost însoţite de creşterea inflaţiei, datorită răspunsului activ al politicii
monetare, după cum o dovedeşte expansiunea masei monetare. Modalitatea de realocare a
poverii datoriei este total diferită în cele două perioade (în trecut, datornicii erau ,,lichidaţi”,
iar creditorii neatenţi suportau pagubele; acum, creditorii sunt „too big to fail”, iar creditele
neperformante sunt suportate de contribuabili, prin preluarea de facto la datoria publică).
În consecinţă, reducerea îndatorării sectorului financiar a fost evitată, iar expansiunea
creditului a continuat cu putere, Omenirea intrând într-o eră a hazardului moral.
6. Noua ordine mondială din 2030
Preşedintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev, a propus din anul 2011,
înfiinţarea Forumului Mondial G-Global, pe baza a cinci principii după care ar trebui
să se ghideze Omenirea (Agerpres, 2012, 23 mai): 1. să dorim și să avem evoluţie, nu
revoluţie. Cele mai multe revoluţii au fost organizate în secolul trecut; 2. să căutăm
egalitatea şi consensul; 3. să dăm dovadă de toleranţă globală şi încredere; 4. să lucrăm
pentru transparenţă globală; 5. viitorul aparține multipolarității constructive.
Formatele actuale de forumuri globale, G-20 şi G-8 demonstrează ineficienţă: nici
măcar nu a început discutarea unui plan anticriză mondial. Participanţii trebuie să fie mult
mai mulți, pentru a căuta împreună soluţii anticriză pentru lume.
În viziunea lui Nazarbaev, terenul de lucru al G-Global ar trebui să fie Forumul
Economic de la Astana (A.E.F.). Pe site-ul A.E.F. a fost creat deja un compartiment
corespunzător, unde utilizatorii discută diverse probleme economice. De asemenea, liderul
kazah a propus înfiinţarea unei noi valute mondiale, ca o contrapondere la sistemul existent,
dominat de dolarul american. Nazarbaev doreşte ca noua valută să devină bază pentru
„bogăţia mondială în creştere”, care la rândul său va deveni forţa motrice a noii lumi.
La jumătatea lunii aprilie 2013, preşedintele Băncii Mondiale (B.M.), Jim Yong
Kim, afirma că obiectivul său major este eliminarea sărăciei extreme pe plan mondial la
orizontul anului 2030.
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Clasamentul celor mai puternice 20 de economii va suferi modificări semnificative
până în anul 2030, potrivit proiecţiilor macroeconomice ale Departamentului American de
Agricultură, publicate de Bloomberg şi preluate de Business Standard pe 13 aprilie 2015.
S.U.A. nu vor mai fi lider economic global, cu un Produs Intern Brut (P.I.B.) estimat la
24,8 trilioane de dolari, faţă de nivelul de 16,8 trilioane de dolari estimat pentru 2015;
dacă în 2006 economia S.U.A. reprezenta 25% din economia globală, în 2015 procentul
va coborî la 23%, urmând ca în 2030 să ajungă la 20%.
China va depăși Statele Unite devenind cea mai mare economie la nivel global,
ca urmare a triplării Produsului ei Intern Brut (P.I.B.), de la 10 trilioane de dolari în anul
2015, la peste 30 trilioane de dolari până în 2030.
Ocupanta locului 8 în anul 2015, India va depăşi Brazilia, Marea Britanie, Franţa,
Germania şi Japonia, urmând să ajungă pe locul 3 în topul celor mai mari economii în
2030. În următorii 15 ani, această ţară va avea cea mai numeroasă forţă de muncă din
lume şi una dintre cele mai tinere. Alte ţări nu vor fi însă la fel de norocoase, în special
cele cu economii dezvoltate. Japonia, care a avut o creştere economică galopantă până la
începutul anilor ’90 ai secolului trecut, a trecut deja prin 25 de ani de stagnare şi, cel mai
probabil, nu va înregistra creşteri economice semnificative în următorii 15 ani. Ca urmare,
Japonia va coborî pe locul 4 în clasamentul celor mai puternice economii până în anul
2030, conform estimărilor americane. Germania, Franţa şi Italia vor ocupa poziţiile 5-7 în
clasament. Autorii prognozei au omis să specifice pe ce loc va fi Marea Britanie în primele
20 de economii ale planetei în 2030. În clasamentul total, Jamaica va pierde cel mai mult
teren, coborând de pe locul 13 pe locul 136. Ţările cu cel mai mare avans, precum Uganda
– care va urca de pe 91 până pe 18, vor proveni din Africa şi Asia de Vest.
7. Previziuni demografice
Populaţia planetei care în prezent a depăşit 7 miliarde persoane, va ajunge până la 9
miliarde în anul 2041, potrivit unei prognoze a O.N.U. (www.EurActiv.com).
8 miliarde de oameni vor fi, conform acestei prognoze în anul 2023 şi 10 miliarde
după 2081, dacă actualele tendinţe demo-economice se vor menţine. Pe termen lung însă,
nicio prognoză nu se realizează întocmai, fiindcă întotdeauna intervin factori care nu au
fost luaţi în seamnă la elaborarea ei.
Creşterea populaţiei va avea loc în special, în ţările extrem de fertile din Africa,
Asia, Oceania şi America Latină, conform datelor O.N.U. Cercetătorii au avertizat însă că
o nesemnificativă variaţie în fertilitate ar putea conduce la schimbări majore în prognoză,
potrivit reexaminarilor realizate de Departamentul pe probleme economice şi sociale al
O.N.U. O mică scădere a fertilităţii, cauzată de pierderi însemnate de vieţi omeneşti sau
de factori educaţionali, ar provoca diferenţe faţă de prognoza realizată.
Speranţa medie de viaţă la nivel global va creşte de la 68 de ani la 81 de ani până
în anii 2095-2100, în special în contextul descoperirii unor tratamente mai bune pentru
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SIDA, care ar reduce numărul de decese timpurii în Africa.
8. Schimbările climatice
Acordul încheiat la Conferința O.N.U. privind schimbările climatice de la Durban
(Africa de Sud) chiar înainte de Crăciunul anului 2011 a însemnat trecerea într-o etapă
nouă a strategiilor internaționale de abordare a schimbărilor climatice și a stabilit un cadru
clar pentru acțiunile viitoare care vor implica aproximativ 200 de țări (Revista Mediul
pentru europeni, 2012, nr. 46, 1 mai, 4-5).
Încă de la început, Uniunea Europeană și-a precizat în mod clar dorința de a încheia
un acord ambițios la Durban. Simpla implementare a deciziilor luate anterior în cadrul
summiturilor de la Copenhaga și Cancún în 2009, respectiv 2010, nu a fost de ajuns.
Jucând un rol esențial în negocierile îndelungate, U.E. și-a atins obiectivul-cheie de
încheiere a unui acord pentru dezvoltarea unui cadru legal care se aplică unui număr de
cinci ori mai mare de țări decât acordul anterior, Protocolul de la Kyoto.
Comentând asupra rezultatului, ex-comisarul U.E. pentru politici climatice, Connie
Hedegaard, a afirmat: „Nu ne vom asuma o nouă perioadă de angajament a Protocolului
de la Kyoto fără a avea în schimb un plan de acțiune viitor în care să fie implicate toate
țările. Acolo unde Protocolul de la Kyoto împarte lumea în două categorii, vom avea un
sistem care să reflecte realitatea unei lumi actuale aflate într-o interdependență reciprocă”.
Pe termen scurt, s-au stabilit ultimele detalii ale Protocolului de la Kyoto, care a
acționat ca o punte spre noul regim privind politicile climatice, astfel încât noua perioadă
de angajament începe la 1 ianuarie 2013, atunci când a expirat perioada inclusă în
Protocolul de la Kyoto. U.E. va încerca să reducă mai mult emisiile de noxe crescând
obiectivul existent de la 20 la 30%. Perioada Acordului de la Durban se va încheia în anul
2020, când ar intra în vigoare un nou acord privind schimbările climatice.
Un alt aspect vizează soarta a 10 milioane de credite de emisii în temeiul
Protocolului de la Kyoto neutilizate (A.A.U.) – cote pentru surplusul de emisii deținute
de țări precum Rusia, Ucraina și unele state membre ale U.E. din Europa Centrală și de
Est, a căror producție industrială, și prin urmare ale căror emisii, au fost mult mai mici
decât s-a anticipat în momentul stabilirii obiectivelor în anul 1997. În timp ce unii susțin
posibilitatea vinderii sau a tranzacționării A.A.U. de către deținătorii acestora, alții afirmă
că o astfel de soluție nu ar contribui la reducerea nivelurilor de emisii. De asemenea, este
necesară adoptarea unor noi norme de contabilizare a emisiilor provenite din exploatarea
terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură.
Pe termen lung, atenția se va concentra asupra pachetului Durban, al cărui punct
central a fost lansarea unui proces cunoscut sub denumirea de ,,Platforma de la Durban
pentru Acțiune Consolidată”. Aceasta va contribui la dezvoltarea unui cadru obligatoriu
din punct de vedere juridic, care se va aplica tuturor celor 195 de părți la Convenția
Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice. Acest cadru trebuie adoptat
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până la finalul anului 2015 și implementat începând din 2016.
În prima etapă, Protocolul de la Kyoto a stabilit angajamente de reducere a emisiilor
pentru mai puțin de 40 de părți și a acoperit cel mult 30% din emisiile globale. Având în
vedere opoziția Rusiei, Japoniei și a Canadei față de orice angajament în a doua perioadă,
acoperirea globală se va reduce în mod semnificativ la aproximativ 15-16%, din care U.E.
îi revin doar 11%. Acesta este motivul pentru care noul cadru de la Durban, care include
toate economiile principale ale lumii, este atât de necesar. Acest fapt garantează pentru
prima dată necesitatea ca toate țările – dezvoltate sau în curs de dezvoltare – să respecte
în egală măsură, angajamentul de reducere sau limitare a emisiilor de noxe. Țările în curs
de dezvoltare emit deja o cantitate mai mare de gaze cu efect de seră decât cele dezvoltate
și se estimează că până în anul 2020 acestea vor fi responsabile pentru aproximativ două
treimi din emisiile globale.
În ceea ce privește inițiativa U.E. și a Alianței Micilor State Insulare (A.O.S.I.S.),
se vor depune eforturi pentru eliminarea „divergențelor” dintre state referitoare la
angajamentele actuale în materie de reducere a emisiilor până în anul 2020, precum și
pentru îndeplinirea obiectivului de menținere a încălzirii globale sub 2 grade Celsius față
de nivelul preindustrial.
Conferința de la Durban a lansat Fondul Ecologic pentru Climă, care grupează
principalele modalități de distribuire a celor 100 milioane de dolari pe care țările
dezvoltate s-au angajat să îi mobilizeze până în anul 2020 în vederea sprijinirii țărilor în
curs de dezvoltare în eforturile acestora de reducere a emisiilor. Germania s-a angajat să
contribuie la Fondul Ecologic cu 40 milioane euro, iar Danemarca cu 15 milioane euro;
vor fi luate în considerare schimbările climatice legate de agricultură, iar un nou mecanism
de piață va fi stabilit pentru consolidarea rentabilității măsurilor de reducere a emisiilor în
sectoarele agricole.
Uniunea Europeană vizează dezvoltarea ulterioară a alianțelor stabilite la Durban
cu țările cel mai puțin dezvoltate, într-o coaliție în care toate părțile sunt dedicate unor
eforturi concrete, din dorința atingerii unor obiective superioare în ceea ce privește
măsurile de atenuare a schimbărilor climatice. După cum a precizat ex-comisarul Connie
Hedegaard, U.E. nu intenționează să stea deoparte și să aștepte ca lucrurile să se rezolve de
la sine. Între timp, aceasta va continua să contribuie la dezvoltarea energiilor regenerabile
și a eficienței energetice și să exploreze modalități inteligente de tarifare pentru o reducere
suplimentară a emisiilor.
9. Schimbări de putere anunţate
P.I.B.-ul combinat al statelor din G7 va fi devansat de cel al primelor şapte mari
pieţe emergente până în anul 2032, în condiţiile în care criza financiară accelerează
transferul de putere la nivelul economiei mondiale, potrivit companiei de consultanţă
PricewaterhouseCoopers (Bloomberg, preluat de Mediafax, 2012, 11 ianuarie). China va
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depăşi în acelaşi an Statele Unite, devenind cea mai mare economie din lume, se arată în
acelaşi raport.
Statele emergente au scos lumea din recesiunea provocată de criza bancară din
ţările dezvoltate, iar economia Chinei a trecut în 2010 pe locul al doilea la nivel mondial,
înaintea Japoniei. Această nouă dominaţie a Chinei şi Indiei, cu populaţiile lor numeroase,
reprezintă o revenire la normele istorice anterioare revoluţiei industriale din secolele XVIII
şi XIX. Revoluţia industrială a conferit putere economică Europei Occidentale şi Statelor
Unite, dar acest transfer temporar este pe cale să fie inversat către statele emergente.
În anul 2009, P.I.B.-ul combinat al celor şapte state emergente analizate, respectiv
China, India, Brazilia, Rusia, Indonezia, Mexic şi Turcia (E7), a fost echivalentul a 35%
din P.I.B.-ul G7. Până în anul 2020, această pondere va ajunge la circa 70% din P.I.B.-ul
G7, iar până în 2050, ponderea E7 va fi cu 64% mai mare decât a G7, potrivit raportului.
În anul 2032, economia Braziliei va deveni mai mare decât cea a Germaniei, în timp ce
India va eclipsa Japonia în 2028.
Creşterea rapidă a pieţelor de consum din marile economii emergente, asociată
cu dezvoltarea rapidă a clasei de mijloc vor furniza noi oportunităţi pentru companiile
occidentale. Concentrarea marilor companii pe pieţe din America de Nord şi Europa
Occidentală va fi din ce în ce mai redusă.
10. Violența și crima organizată
Crima organizată din Asia de Est şi Pacific generează o cifră de afaceri de aproape
90 de miliarde de dolari (69 de miliarde de euro) în fiecare an pe baza diverselor activităţi
de trafic (bunuri contrafăcute, droguri, fiinţe umane sau animale), potrivit unui Raport
O.N.U., intitulat „Crima organizată transfrontalieră în Asia de Est şi în Pacific: evaluarea
pericolului” (Mureșan, 2013).
Falsificarea de bunuri este cea mai lucrativă afacere, cu 24,4 miliarde de dolari
venituri anuale, lemnul de contrabandă cu 17 miliarde, heroina cu 16,3 miliarde şi
metamfetaminele cu 5 miliarde. Urmează medicamentele de contrabandă, piaţa neagră a
componentelor electronice menită să evite reciclarea oficială (3,75 miliarde de dolari) şi
comerţul ilegal cu specii de animale protejate (2,5 miliarde). Asistenţa în vederea traversării
ilegale a frontierei şi traficul cu femei în scop de prostituţie reprezintă, de asemenea, sute
de milioane de dolari anual.
Potrivit lui Sandeep Chawla, director adjunct al Biroului Naţiunilor Unite împotriva
Drogurilor şi a Crimei (O.N.U.D.C.), consumul de heroină este într-o creştere constantă
în regiune. Chinezii sunt principalii consumatori, iar birmanii sunt cei mai importanţi
producători. „Myanmar-ul este principala sursă de opiacee în Asia de Sud-Est. Este nevoie
să facem ceva pentru a răspunde producţiei de opiacee din Myanmar, este foarte important
pentru zonă”, a subliniat el. Jeremy Douglas, reprezentant regional al O.N.U.D.C., insistă
asupra pericolelor pentru sănătate ce decurg din traficul de droguri: „între o treime şi 90 la
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sută din tratamentele antimalarie controlate în Asia de Sud-Est provin din contrabandă”,
din China şi India, având drept consecinţă o mortalitate anormală în rândul beneficiarilor
şi dezvoltarea unor tulpini rezistente la tratament, a explicat acesta.
La începutul lunii noiembrie 2014, Roma a găzduit un summit al laureaților
Premiului Nobel pentru Pace, dedicat fostului președinte sud african Nelson Mandela
(Agerpres, preluat de Zaman, 2014, 7). Capitala Italiei a găzduit a noua reuniune de acest
fel, organizată începând din anul 1999, la inițiativa Fundației Gorbaciov. Obiectivul a fost
același ca și la edițiile anterioare – de a construi o lume fără violență.
Printre cei 12 laureați Nobel pentru Pace care se află în viață au participat
arhiepiscopul Desmond Tutu – erou al luptei anti-apartheid din Republica Sud Africană,
Jose Ramos Horta – fost președinte al Timorului Oriental, Shirin Ebadi – avocată iraniană,
Tawakkul Karman – jurnalistă yemenită, Lech Walesa – fost președinte al Poloniei, Dalai
Lama – liderul religios al Tibetului și Mihail Gorbaciov – fost președinte al fostei U.R.S.S.
Nu cunoaștem nici un comunicat de presă care să fi fost dat publicității după summitul
laureaților Nobel pentru Pace.
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APARIȚIA ȘI NUMELE BUCUREȘTIULUI
– ÎNTRE ADEVĂR ȘI LEGENDĂ
Dr. Lelia Zamani
Abstract: Sources concerning the early moments of the towns history have been quite
searce anywhere on the European continent; thus, the documents revealed a bit later the
separation of the town from the village world. It was the same with Bucharest, today’s capital
town of Romania.
Beginning with the 19th century both the birth and the name of the town arouse an ever
increasing interest. Legends appeared yet nothing was known precisely because of the lack
of documents.
The place where the capital is located nowadays, was also important, as well as the
economic and strategic reasons which have led to the emergence of today’s city.
Keywords: Bucharest, town, capital, legends, happiness

Oriunde pe continentul european izvoarele au fost destul de rezervate în privinţa
momentelor de început ale oraşelor, aşa încât documentele au surprins ceva mai târziu
desprinderea oraşului de lumea satului. Lucrurile nu au stat altfel nici pentru oraşul
Bucureşti, capitala de astăzi a românilor.
Naşterea şi numele oraşului au suscitat un interes crescând, începând cu secolul al
XIX-lea, dar cum nu se ştia nimic concret, documentele lipsind, legendele au prins tot mai
mult contur.
Au existat două variante în explicarea denumirii de Bucureşti.
1. Prima considera că, din punct de vedere filologic, Bucureştii veneau de la verbul
a se bucura, de la care deriva şi substantivul bucurie, oraşul fiind un oraş al bucuriei.
2. A doua variantă avea la bază legenda unui anume Bucur de la care şi-ar fi luat
numele oraşul.
Explicaţia apare ceva mai complexă.
Diferite surse consideră că numele de Bucureşti vine de la numele de Bucur,
Bucura, care fac parte din familia cuvintelor: a (se) bucura, bucurie, bucuros, etc.
Numele de Bucur, Bucura, au fost nume vechi şi de tradiţie la români, destul de
răspândite, cu deosebire în Transilvania, unde se semnalează o serie de localităţi, cum ar
fi: Movila lui Bucur, Bucur ceauşul, Bucura, Măgura lui Bucur etc.. Un Bucureşti apare şi
lângă Brad, în munţii Apuseni. Şi în părţile Hunedoarei şi chiar în sudul Dunării, în Albania
de astăzi, au fost semnalate câte o aşezare purtând numele capitalei noastre de astăzi.
Dincoace de munţi, în Ţara Românească, asemenea nume au fost întâlnite foarte
rar, încât unii autori au tras concluzia că Bucur ar fi fost un cioban venit din Transilvania,
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de peste munţi (Simionescu, Cernovodeanu, 1976, 85).
În judeţul Mehedinţi exista o comună Bucura, a cărei legendă vorbea de o
foarte frumoasă fată, care şi-a eliberat fraţii de suferinţă din robie, din rândul cărora
făcea parte şi iubitul ei. Cum drum de întoarcere nu mai era pentru ei, au hotărât să
rămână pe acele locuri şi au dat aşezării pe care au întemeiat-o numele de Bucura,
după numele fecioarei ce-i scăpase din robie (Densușianu, 1898, 6). Legenda vorbeşte
de frumuseţea neasemuită a tinerei, concluzia trasă fiind aceea că în trecut numele
de Bucur ori Bucura era asociat cu ideea de frumuseţe. Ipoteza, spune autorul, este
întărită şi de etimologia cuvântului bucur, deoarece „în albaneză bucure însemnează
frumos; bucuri – frumuseţe şi bucuron – înfrumuseţez” (Densușianu, 1898, 7). Un om
bucur însemna un om frumos, iar numele de Bucur, Bucura, a fost dat acelora care se
distingeau prin frumuseţea lor (Densușianu, 1898, 7).
Treptat, se pare, semnificaţia primitivă a cuvântului s-a pierdut şi numele propriu
s-a răspândit atât de mult, încât ideea de frumuseţe a dispărut cu totul. Dacă la început,
adjectivul bucur, bucura exista cu înţelesul de frumos, mai târziu adjectivul bucur a dat
verbul a se bucura. Din forma verbală a luat naştere substantivul bucurie şi adjectivul
bucuros (Densușianu, 1898, 9).
Se pare că în anumite zone, de exemplu în jurul Braşovului, era obiceiul ca noilor
născuţi să li se dea până la botez numele de Bucur sau Bucura, în funcţie de caz, exprimând
sentimentul de bucurie al părinţilor la naşterea unui copil (Ionescu, 2001, 78-79).
Vechimea şi frecvenţa cuvântului bucur considerat mai degrabă a fi de origine
autohtonă traco-dacică a fost dovedită printr-o serie de derivate, multe dintre ele
devenite nume de locuri: „Bucuroaia, Bucureasa, Albucurel, Bucuraş, Bucurel,
Bucurilă, etc. De origine românească sunt probabil şi numele bulgăreşti: Bucor şi
Bucur” (Ionescu, 2001, 78-79).
Părerile în privinţa originii cuvântului bucur au fost împărţite: Alexiu Viciu afirma
în 1929, că numele de Bucur era un nume de persoane luat de la slavi (Viciu, 1929, 18).
Alte surse indică originea albaneză, venită de la turci.
Se pare însă că numele de bucur nu a putut fi luat de la albanezi, care l-ar fi preluat
şi ei la rândul lor de la turci, pentru simplul motiv că el are rădăcini mult mai vechi, numele
de Bucur considerat a fi cea mai veche urmă de nume pur românesc (Densușianu, 1898,
11). Grigore Brâncuş considera și el că Bucura şi bucurie sunt generale în dacoromână, iar
termenul bucur exista şi în aromâna din Albania (Brâncuș, 1983, 49).
„Verbul bucura este un derivat de la adjectivul bucur=frumos care trebuie să fi
fost general în româna comună. Astăzi se păstrează în acest sens numai ca nume propriu.
Ca antroponimic este foarte frecvent şi are o arie largă de răspândire. De asemenea este
răspândit în toponimie. Se observă că în toponimie şi antroponomastică îşi păstrează sensul
primitiv de frumos, corespunzând formal şi semantic adjectivul albanez „bukur” (din care
verbul bukuro(n)j – a înfrumuseţa; bukuri – frumuseţe, bukura – nume personal feminin.
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Din limba română a pătruns ca nume de persoană şi în limba bulgară. Româneşte bucur,
albaneză bukur au origine comună. Evoluţia semantică a cuvântului în limba română s-a
putut petrece fără prea mari greutăţi. Din toate, rezultă că în româna comună există bucur
adjectiv: frumos, bucura, verb a înfrumuseţa, bucurie s.f. frumuseţe. Adjectivul bucur =
frumos s-a pierdut din limba vorbită, conservându-se ca nume de persoană, iar celelalte
două: verbul şi substantivul au evoluat la sensurile care sunt astăzi. E posibil ca şi în substrat
cuvântul să fi avut sensul de „plăcut, mulţumitor, care produce bucurie”. Specializarea
semantică s-ar datora sinonimiei cu elemente de origine latină, frumos, muşat mai ales că
latinul gaudeo nu s-a păstrat în latină. E posibil de asemenea ca în albaneză pătrunderea
latinului gaudeo (albaneză gezoj = a se bucura) să fi împiedicat dezvoltarea şi generalizarea
sensului de „care produce bucurie” al vechiului adjectiv i bukure” (Brâncuș, 1983, 50).
Versiunea că numele de Bucureşti face parte din familia cuvintelor a (se) bucura,
bucurie, bucuros a fost îmbrăţişată de o serie de călători străini cărora li se părea firesc ca
numele să derive de la bucurie, Bucureştiul fiind un oraş, după părerea lor, destul de vesel.
Astfel, Franz Joseph Sulzer (1727-1791) elveţian, ofiţer de ocazie în armata
imperială, ajuns secretar al lui Alexandru Vodă Ipsilanti, vorbeşte de Bucureşti,
al cărui nume consideră că vine de la bucurie, bucuros, a bucura; considerând că
Bucureştii înseamnă în greceşte „Harpollie”, sau tot aşa în germană „Freudenstadt”
(Popescu, 1941, 1).
Dar nu era singurul care credea asta. Printre alţi călători care au afirmat acest
lucru, a fost şi ziaristul italian Roberto Fava, participant în calitate de ziarist la procesul
memorandiştilor români – din partea ziarelor care îl delegaseră, fiind dintre cei care au
îmbrăţişat cu toată sinceritatea cauza românilor. El a venit în Bucureşti la sfârşitul secolului
al XIX-lea şi a notat că numele capitalei se trage de la cuvântul „bucurie”, care înseamnă
un „oraş al bucuriei”, fără a da şi alte date (Potra, 1992, 257).
Mult mai vehiculată a fost legenda lui Bucur.
Despre Bucureşti, G. I. Ionnescu Gion scria că un Bucur a numit Bucureştii, oraşul
de lîngă Dâmboviţa, pe care străinii de la 1500 încoace, cunoscându-l din ce în ce mai
mult, i-au scris numele în diferite feluri: Bocoresch, Bokorest, Bocerestya, Bukuresch,
Bocoresti, Bucureszti, Bukaresztach, Bokoryschia, Bogrist, Bochioresti, Buijuresti,
Bucresi, Pogrest, Bukoreszcie” (Gion, 1998, 23).
Pornind de la faptul că multe dintre localităţile româneşti şi-au primit numele de la
anumite persoane, inclusiv de la stăpânul satului sau de la întemeietorul său (care se pot
adesea confunda), se ajunge uşor la ipoteza că şi la baza întemeierii Bucureştilor a putut
sta un personaj de la care oraşul s-a numit astfel.
Credinţa era că pe locul în care astăzi se găseşte oraşul, ar fi existat odinioară
un sat de păstori şi de plugari, aparţinând unui anume Bucur, de unde şi numele de
Bucureşti, „după moşia Bucureştilor, a oamenilor coborâţi din acest moş care este
Bucur” (Iorga, 1939, 8).
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Bucur însă a îmbrăcat mai multe identităţi, fiind văzut de unii drept cioban, fiu de
voievod ori nobil sau boier român, de alţii plugar, ori pescar, dar şi haiduc. Dacă de cele
mai multe ori este văzut ca un înstărit cioban ce şi-a purtat turmele pe malurile Dâmboviţei,
el mai apare şi ca „duce al Daciei, care se numea latineşte Hilarius şi slavoneşte Bucur”,
ori ca „un fiu a lui Laiot vodă” (Milea, 1941, 1). Robert Welsh, pastor anglican de origine
irlandeză, venit la noi în 1824, spune că, înainte, Bucureştii fuseseră „un sat aşezat într-un
loc mlăştinos, aparţinând unui boier numit Bucur, de la care şi-a luat mai apoi numele”
(Potra, 1992, 138). Pentru elveţianul François Recordon, Bucur era pescar, iar pentru
publicistul francez Raoul Perrin era negustor bogat.
Răspândirea legendei a făcut ca unii călători să o cunoască şi să o consemneze în
scrierile lor. Aflarea ei s-a făcut cu siguranţă, fie direct de la gazdele care-i adăposteau, fie
prin intermediul acestora, în cadrul cercurilor pe care aceştia le frecventau. Şi ne referim
aici la lumea bogată şi influentă a capitalei, dar şi la cărturarii vremii, din rândul cărora se
numărau dascălii de şcoală şi preoţii de mahala, dar şi la o parte a negustorimii.
Cele mai multe consemnări înclină spre Bucur văzut ca cioban.
Ulysse de Marsillac scria că „dacă am da crezare unei tradiţii, care de fapt
nu se bazează pe nici un document serios, ar fi existat, într-o epocă îndepărtată, un
cioban pe nume Bucur, care îşi aducea oile la păscut în împrejurimile colinei Sfântului
Athanase şi care ar fi construit aici o colibă sărăcăcioasă, nucleul viitoarei capitale”
(Marsillac, 1999, 75).
Copiii ciobanului, se presupune că şi-ar fi luat forma de plural a lui Bucur: Bucureşti,
nume pe care l-au dat apoi şi viitorului oraş. Aceeaşi formă de plural a numelui – Bucureşti
– se vrea justificată şi dintr-un alt punct de vedere, şi anume „compunerea oraşului: o
suprapunere de sate în mijlocul cărora s-au rătăcit câteva case demne de un oraş mare”
(Marsillac, 1999, 75).
Alte surse consideră că povestea cu ciobanul poate fi o amintire, ori o imitaţie a
legendei despre Romulus, ciobanii jucând un rol însemnat în istoria primitivă a popoarelor.
Astfel Oedip, Cyrus, Romulus, au fost salvaţi şi crescuţi de ciobani, această stare de lucruri
fiind şi pe placul poporului de rând (Năsturel, 1964, 141).
Legenda oraşului este târzie; se spune că ea ar fi apărut la începutul secolului al
XIX-lea, când se căuta o explicaţie a numelui oraşului, dar se pare că şi înainte, în secolul
al XVIII-lea, ar fi fost semnalată. Unele surse amintesc anul 1764, când un misionar
catolic, călător la noi, pe numele său, Blasius Kleiner, consemnează acest lucru (Almaș,
Panait, 1974, 7). El vorbeşte, pe de o parte, de un Bucur ciobanul care-şi avea turmele pe
malurile Dâmboviţei, unde întemeiase o bisericuţă, dar pe de altă parte, spune că auzise
că Bucur, ar fi fost de fapt un haiduc vestit. De unde a dobândit însă aceste informaţii nu
avem cunoştinţă (Simionescu, Cernovodeanu, 1976, 90-91).
Alte surse, arată că cea mai veche atestare a tradiţiei lui Bucur ciobanul, se întâlneşte
în Tentamen Historiae Valahicae a cărturarului sas braşovean Johann Filstich, scrisă
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începând din 1728, care considera că numele oraşului se trage de la un schit ce fusese
ridicat de un cioban cu numele de Bucur (Bukur), nume care a fost dat apoi întregului târg
(Potra, 1992, 138).
Pe la 1820, Wilkinson afla şi el că, la începuturile sale, oraşul a fost un sat mic
numit Bokor.
Legenda lui Bucur a fost răspândită apoi, prin 1835, de profesorul Genilie de la
Colegiul Sfântul Sava, în lucrarea sa „Geografie istorică, astronomică, naturală şi civilă”,
realizată în tipografia lui Eliad, fiind prima consemnare a presupusei ctitorii a Bisericii
lui Bucur cu hramul Sfântul Atanasie. Totodată el a îmbinat folclorul cu tradiţia cultă,
amintind de Negru Vodă care „a pus aici locuitorii”, dar vorbeşte şi despre Mircea cel
Bătrân, care, pe la 1383, după biruinţa asupra lui Baiazid zideşte Curtea Veche.
Nicolae Horga, parohul Sălăuşului, autorul unei lucrări intitulate „Arătarea
întâmplării fetei lui Bogdan voievod ţării Moldovei din anul de la Hristos 1346”, a
adăugat la această legendă amănunte noi, făcând din Bucur, fiul voievodului Laic. Se
pare că lucrarea acestuia nu a fost tradusă de către Al. Pelimon, aşa cum s-a crezut
multă vreme şi cum adevereşte şi Ionnescu Gion în Istoria Bucureştilor, pentru că
preotul Nicolae Horga a scris culegerea sa de povestiri morale şi istorice din 1801, în
limba română şi nu în limba maghiară (Simionescu, Cernovodeanu, 1976, 95). Bucur,
în scrierea acestuia, este fiul lui Laic vodă (sau Leic, cum mai este întâlnit), un tânăr
viteaz, luptând alături de tatăl său împotriva feudalilor maghiari şi a tătarilor. Domnul
Moldovei, Bogdan vodă, urmărea să-şi căsătorească fiica cu acel „Bucur, fiul lui Leic
Vodă, de la care se numeşte oraşul Bucureşti până astăzi”. În acest timp, Laic vodă,
domnul Ţării Româneşti se găsea în luptă cu „Erdeli Miclăuş şi Gara”, iar nenorocirea
face ca Bucur să fie ucis în luptă. Elena, fiica domnului moldovean, profund îndurerată
de moartea iubitului ei, se hotărăşte să rămână pentru tot restul vieţii într-o mănăstire din
Ţara Românească (Simionescu, Cernovodeanu, 1976, 96). Toate acestea se întâmplau
după cum arată Ionnescu Gion la 1346 (Gion, 1998, 22).
Legenda s-a răspândit şi a început să i se acorde un credit deosebit. Credinţa în
adevărul ei l-a făcut pe preotul Musceleanu să alcătuiască faimoasa inscripţie care vorbeşte
despre existenţa bisericii numită a lui Bucur, la sfârşitul secolului al XIV-lea. Este biserica
despre care s-a vorbit cel mai mult. Aflată pe strada Radu Vodă nr. 33, biserica este însă mult
mai nouă, fiind construită în secolul al XVIII-lea (între 1705-1743) probabil ca paraclis
sau biserică de cimitir a mănăstirii Radu Vodă. Acest lucru a fost dovedit de săpăturile din
1953. Bisericuţa a fost numită astfel după răspândirea legendei lui Bucur, ea neavând acest
nume înainte (dovadă că nu avea nimic în comun cu legenda) şi mai ales, după 1869, când
a fost renovată şi i s-a pus celebra pisanie care vorbeşte de existenţa bisericii pe vremea
lui Mircea cel Bătrân. Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, când începe să fie
menţionată în documente, bisericii i s-a spus totdeauna „Biserica Sfântul Athanasie”, nu
„Biserica Bucur”. Cu acest nume este trecută în planurile oraşului din 1770, 1807, 1828;
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aşa îi spune banul Mihai Cantacuzino, pe la 1774, iar o însemnare din 1802 vorbeşte de
dărâmarea clopotniţei Bisericii Sf. Athanasie. Într-o catagrafie din 10 mai 1853, aflată în
Arhivele Statului Bucureşti, este numită „biserica Sf. Athanasie, ce este afară din curtea
mănăstirii. Zece ani mai târziu bisericii i se spunea „biserica Sf. Athanasie numită şi
biserica lui Bucur”. Biserica a fost numită deci Bucur înainte de alcătuirea pisaniei din
1869, înregistrând astfel drept adevăr o legendă (Stoicescu, 1961, 178).
În afara tradiţiei propriu zis folclorice privind vremurile de început ale cetăţii
Bucureşti, a existat şi tradiţia cultă. Acesta stabilea ca întemeietor al oraşului, fie pe
Negru Vodă, fie pe Mircea cel Bătrân sau chiar pe amândoi deodată.
Raguzanul Giacomo de Pietro Luccari, într-o lucrare tipărită la Veneţia, aminteşte
despre Negru Vodă ca întemeietor al Bucureştilor – afirmaţie provenită tot din mediul
românesc.
Altă tradiţie îl vedea pe Mircea cel Bătrân ca cel dintâi care a pus piatra de temelie
a oraşului, ridicând o biserică cu hramul Buna Vestire şi un palat pe locul de astăzi al
Bucureştilor „oraşul bucuriei”, după victoria de la Rovine, unde se bătuse cu turcii
(Marsillac, 1999, 75). Banul Mihai Cantacuzino nota şi el la 1776 că Mircea Voievod cel
Bătrân şi-a aşezat scaunul domnesc la Bucureşti în 1383.
Pentru cărturarul Daniil (Dimitrie Filipide) şi pentru istoricul Dionisie Fotino, cetatea
reşedinţei domneşti ar fi fost ridicată spre sfârşitul secolului al XIV-lea de către Mircea cel
Bătrân. Dionisie Fotino afirma că după limba populară însemna oraşul bucuriei şi se zice că
Mircea Vodă l-a fondat de bucuria victoriei împotriva sultanului Baiazid, iar o serie de călători
străini reproduceau tradiţia descălecării lui Negru Vodă, ori tradiţia dublei întemeieri de către
Negru Vodă şi Mircea cel Bătrân (Simionescu, Cernovodeanu, 1976, 93).
Au existat şi versuri populare despre întemeierea Bucureştiului, personajele
principale fiind aga Bălăceanu, Constantin Brâncoveanu, dar şi ciobanul „Bucurel”, plasat
şi el alături de ceilalţi într-un timp impropriu.
„Că aga Bălăceanu zicea
Să facă Bucureştii la Bălaci,
Că sunt ziduri începute
Frate, şi neisprăvite;
Biserica din Bălaci
Făcută-i c-o sută de ani
Înaintea Bucureştilor.
Şi Constantin Brâncoveanu
Şi cu Bucurel Ciobanul
Zicea să facă Bucureştii
Pe Dâmboviţă,
Că e apă de spălat
Şi câmp mare de-alergat” (Gion, 1998, 22-23).
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Curios este faptul că James Oscar Noyes, medic chirurg în armata otomană şi
primul american venit la noi, denumeşte Bucureştii „The City of Peace”, adică Oraşul
Păcii, o denumire surprinzătoare şi nemaiîntâlnită pentru capitala noastră, considerată mai
degrabă un oraş al bucuriei (Potra, 1992, 202).
Atestarea de locuit
Cercetările arheologice au scos la iveală faptul că Bucureştii de astăzi au cunoscut o
locuire continuă, din timpuri străvechi, cu peste 150.000 de ani în urmă, până în zilele noastre.
Cetatea Bucureşti a fost în general văzută ca obstacol demn de luat în seamă prin
relieful inundat, cu multe ostroave şi insuliţe, în faţa invaziei turceşti, sau că Mircea I
urmărea prin asta apărarea hotarului dinspre Dunăre (Simionescu, Cernovodeanu, 1976, 7).
Au existat o serie de motive pentru care Bucureştii au început să capete de-a lungul
timpului o tot mai mare importanţă. În primul rând a precumpănit faptul că localitatea a
devenit un însemnat vad pe drumul negustorilor ce veneau dinspre Dunăre la Braşov şi
Sibiu şi, totodată, a devenit loc de târg din ce în ce mai frecventat. Astfel, Bucureştii, pe
lângă faptul că erau piaţă de desfacere a diferitelor produse, au devenit şi un centru de
tranzitare a mărfurilor spre sud-estul Europei şi oraşele occidentale.
Documentele amintesc de existenţa unei „cetăţi a Dâmboviţei”, dar din izvoare
nu reiese unde putea fi acea cetate. Cercetătorii au ajuns însă la concluzia că ar fi existat
de fapt două cetăţi ale Dâmboviţei: una la munte, în veacul al XIV-lea şi alta pe lângă
Bucureşti, un veac mai târziu (Năsturel, 1964, 142).
Primul document care menţionează numele de Bucureşti al oraşului este hrisovul
din 20 septembrie 1459, emis de cancelaria domnitorului Vlad Ţepeş pentru Andrei, Iova
şi Drag cu ocazia întăririi ocinilor acestora de la Ponor (Oltenia)1. La acea dată reşedinţa şi
instituţiile ţării funcţionau la Bucureşti.
Cum nu se cunoaşte întocmai anul întemeierii cetăţii Bucureşti, acesta putând fi şi
înaintea datei sus menţionate, nu se ştie nici anul când a ajuns oraş de scaun. Întâmplarea a
făcut ca, pe lângă hrisoavele fratelui lui Vlad Ţepeş, Radu cel Frumos, succesorul primului
la domnie, hrisoave date la 12 noiembrie 1463; 30 mai 1464; 10 iulie 1464; 12 august
1464 şi 18 octombrie 1464, toate scrise în „cetatea Bucureşti”, să apară şi un altul, din
14 octombrie 1465, dat din „cetatea de scaun Bucureşti”2. Documentele care au urmat au
fost scrise mai toate în „cetatea Bucureşti”. Se pare astfel că, numai o întâmplare fericită
a păstrat hrisovul din 14 octombrie 1465, din care ni s-a transmis că Bucureştii au fost
capitala ţării sub Radu cel Frumos.
În acele timpuri, noţiunea de capitală nu avea conotaţii strict administrative ca în
zilele noastre. Acolo unde se găsea domnul cu dregătorii lui, acolo era de fapt capitala
1. Hrisovul, în facsimil, se află la M.M.B., în cadrul expoziției permanente.
2. Hrisovul, în facsimil, se află la M.M.B., în cadrul expoziției permanente.
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(Năsturel, 1964, 148). Se ştie însă că Bucureştii au fost oficial capitală a Ţării Româneşti
la sfârşitul celei de-a doua domnii a lui Vlad Ţepeş (1456-1462) (Năsturel, 1964, 149).
În Atlasul lui Martinus Behaim apărut în 1492, apare şi numele de Buharest,
printre celelalte aşezări ale Europei. Este de fapt prima atestare cartografică a Bucureștilor
(Almaș, Panait, 1974, 9).
Localizarea
Sulzer arăta că Bucureştii se află la „44 grade, 26 minute şi 45 secunde latitudine
nordică şi 43 grade 48 de minute longitudine estică; la 8 ore distanţă de Dunăre, pe malul
nordic al Dâmboviţei, aproape sau nu departe de localitatea romană Pinum” (Popescu,
1941, 1). Francezul Eugene Stanislas Bellanger arată că oraşul este situat la 40,27 grade
latitudine nordică şi 25,48 longitudine estică, la distanţa de 70 leghe de Marea Neagră, la
13 de Dunăre, la 100 de Iaşi (Potra, 1992, 160).
Raţiunea de a ridica o capitală pe un loc geografic deosebit, se pare că lipseşte
întregului continent european. În loc de peisaje mirifice, s-a preferat ridicarea marilor
capitale „în mlaştinile de pe Neva, în ceţurile Tamisei, pe malurile noroioase ale Senei sau
în mijlocul şesurilor nisipoase care înghit apele râului Spree” (Marsillac, 1999, 73-74). Pe
lângă aceste mari oraşe: Petersburg, Londra, Paris, Berlin, capitale despre care este vorba
mai sus, nici Bucureştii nu fac excepţie, considerându-se a fi aproape imposibil să fie ales
un loc mai puţin potrivit pentru construirea unui astfel de oraş, care se cerea amplasat mai
degrabă la poalele Carpaţilor ori pe malurile Dunării (Marsillac, 1999, 73-74).
Pastorul anglican de origine irlandeză Robert Welsh, comparând cele două capitale,
arată că cea veche, de la Târgovişte, era aşezată pe pământ sănătos, într-un ţinut deluros şi
împădurit, după care reşedinţa a fost mutată în Bucureşti, un sat aflat într-un ţinut mlăştinos
(Potra, 1992, 138). Nici consulul englez William Wilkinson, nu avea o impresie mai bună,
Bucureştii fiind „un oraş mare, noroios, aşezat pe un teren jos şi mocirlos” (Potra, 1992,
120).
Bucureştii însă nu s-au ivit pur şi simplu pe cursul Dâmboviţei. Condiţiile care
au favorizat dezvoltarea şi întinderea acestui târg-capitală nu au fost deloc de natură
geografică, începând cu solul şi sfârşind cu clima, după cum s-a mai spus, ci faptul că
aşezarea era aflată la cea mai însemnată răspântie, factorul economic predominând. Cele
mai vechi drumuri care treceau prin Bucureşti erau Drumul Târgoviştei, (care ducea spre
Târgovişte), Podul Târgului de Afară, (spre Buzău şi Moldova), Drumul Craiovei sau al
Mehedinţiului (legătura cu Oltenia), Drumul Piteşilor, Drumul Mogoşoaiei devenit al
Ploieştilor (legătura cu Valea Prahovei) Drumul ce ducea la sârbi (legătura cu Dunărea),
Drumul Vergului, mergând la Silistra (Mihăilescu, 2003, 17).
La începuturile sale, se crede că oraşul avea o formă circulară, ocupând doar malul
stâng al Dâmboviţei, la întâlnirea cu Bucureştioara, un mic afluent al Dâmboviţei, acum
dispărut (Ștefănescu, 1995). De jur împrejurul Bucureştilor se afla Codrul Vlăsiei, iar apa
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Dâmboviţei era înainte mai largă, iar de-o parte şi de alta, malurile sale făceau ochiuri
de apă care puteau opri repede înaintarea năvălitorilor. Solul nu era plat cum nu este
nici acum, existând o serie de dealuri ce se înşirau de la Radu Vodă, la Dealul Spirii, la
Mitropolie şi Cotroceni. Cu timpul au fost defrişate pădurile, asanate bălţile, s-au contopit
cătune şi sătuleţe mai mărunte din vecinătate, ivindu-se treptat oraşul de astăzi.
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CURTEA DOMNEASCĂ DIN BUCUREȘTI:
ÎNTEMEIERE, EVOLUȚIE ȘI DECĂDERE
Gabriel Constantin
Abstract: The territory on which the Bucharest Princely Court was built is in fact
an older cradle of civilisation, dating as far as the neolithic age. Silex chips and blades were
uncovered from this time, as well as tools made of bone, or rudimentary articles of pottery.
Archaeological research begun in 1967 uncovered remains of the first construction
built on the land later occupied by the Princely Court. They point to the existence of a foursides fortified city, covering 160 square meters. Made of brick, the fortress had its corners
strengthened with stone blocks, and a two meter wide ditch surrounded its walls. Because
the entire surface had been covered in 16th and 17th century buildings, we can no longer be
sure what the upper half of the fortification walls looked like. In the last decades of the 14th
century, Bucharest benefitted from a fortified point, that had ensured protection for passing
trade caravans. Built in the second half of the 14th century, the fortress bordering the Dâmbovița
River concluded its existence in the first part of the 15th century.
The second construction, built between 1456-1462 on the same spot as the first fortress,
was a fortified settlement belonging to Vlad the Impaler.
Inheriting a residence that no longer met 16th century standards and necessities, Mircea
the Shepherd took radical measures regarding the reconstruction of the Princely Court, and
built a Voivodal Palace.
The period of maximum flourishing of the Princely court was recorded during
Constantin Brâncoveanu’s time. Both the palace and the surrounding buildings here remade,
repaired, using bricks, marble, stone. Inside, the walls were covered with frescoes, and the halls
and corridors were adorned with silk curtains and Oriental carpets. Candelabra coming from
the Occident ensured the light.
After Constantin Brâncoveanu’s reign, the Princely Court entered an irreversible process
of decay, because the maintenance of the building was not properly ensured, because of the
delayed and improper repairing. After more than half a century from Constantin Brâncoveanu’s
tragical death, the palace was no more fit for inhabiting.
In 1775, ruler Alexandru Ipsilanti asked for an estimation cost of the repairings but,
when realizing that 300 pouches of gold were necessary, he abandoned the idea, and had
another house built for himself instead, on the Dealul Spirii. The new building was called The
New Court while the other was, obviously named The Old Court.
The history of this place came to an end during the 18th century, when ruler Constantin
Hangerli put the place to auction, as he needed money to maintain the new court on the Dealul
Spirii. The whole surface – with the exception of the Church ground – was divided into lots, and
sold in two stages, to boyars and merchants.
Keywords: Bucharest, Princely Court, fortress, fortified settlement, Voivodal Palace, decay
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Având ca nucleu fortăreața ridicată în veacul al XIV-lea și cetatea de secol XV, pe
care unii istorici i-au atribuit-o lui Vlad Țepeș (Giurescu, 1979, 50; Panait, Ștefănescu,
1973, 23), Curtea Domnească a Bucureștilor s-a ridicat într-o zonă marcată de existența
unei populații numeroase (Donat, 1956, 83) și în apropierea unei așezări care se afla
situată atât la intersecția unor drumuri interne (Mihăilescu, 1944-1945, 161-162), cât și
pe un drum internațional important, străbătut de caravanele comerciale care coborau și
urcau spre Carpați și Dunăre (Berindei, 1962, 15). De asemenea, apariția Curții Domnești
pe malurile Dâmboviței a fost favorizată pe plan intern de dezvoltarea pieței interne, de
interesul manifestat de domnie începând cu secolul al XV-lea față de centrele urbane
și de acțiunile menite să extindă autoritatea centrală asupra întregului teritoriu al Țării
Românești (Berindei, 1962, 15), iar, pe plan extern, de pericolul otoman, existent la linia
Dunării, fapt care reclama o atenție specială din partea domnului față de hotarul sudic al
statului de la sud de Carpați.
Demararea lucrărilor Șantierului Arheologic București în anul 1953, care își
propunea să clarifice aspectele controversate ale istoriei Capitalei din cele mai vechi
timpuri până în perioada contemporană, a condus la descoperirea, pe teritoriul fostei
Curți Domnești, a unei cetăți datând din cea de-a doua jumătate a secolului al XIV-lea.
Fundațiile acestei construcții, care se pot vedea și astăzi în subsolurile fostului Palat
Voievodal din București, în cadrul căruia este organizat Muzeul Curtea Veche, au fost
lucrate, alături de celelalte ziduri, din cărămidă, iar la colțuri s-au folosit blocuri de piatră.
Cetatea de secol XIV ocupa o suprafață de 160 m.p., avea o formă patrulateră și era
înconjurată de un șanț lat de peste doi metri (Panait, Ștefănescu, 1973, 17). Dată fiind
transformarea pe care a cunoscut-o teritoriul fostei Curți Domnești, survenită în urma
numeroaselor etape de reconstrucție a reședinței voievodale, nu s-a putut stabili cum arăta
partea superioară a fortăreței de secol XIV, dar, în schimb, descoperirea unor resturi de
olane în șanțul de apărare sugerează posibilitatea ca încăperile să fi fost acoperite cu olane
(Panait, Ștefănescu, 1973, 17). În ceea ce privește datarea cetății, aceasta s-a realizat pe
baza unor fragmente de vase ceramice, găsite în șanțul de apărare, care prezentau aceleași
caracteristici cu alte obiecte ceramice descoperite pe raza satului Măicănești de lângă râul
Colentina, alături de care au mai fost identificate câteva monede emise de către Mircea
cel Bătrân, astfel încât s-a concluzionat că, în ultimele decenii ale secolului al XIV-lea, pe
malurile Dâmboviței exista deja un punct fortificat (Panait, Ștefănescu, 1973, 18).
Deși scopul articolului nostru este prezentarea evoluției Curții Domnești din
București, considerăm că tratarea acestui subiect nu poate ocoli un aspect controversat al
istoriei noastre, care a provocat o dezbatere aprinsă între istorici și a condus la formularea
unor opinii diferite; este vorba despre celebra Cetate Dâmbovița, amintită de cronicarul Ion
de Târnave, în legătură cu acțiunea armată maghiară condusă de voievodul Transilvaniei,
Nicolae Lackfi, în anul 1368. Nu vom insista acum asupra polemicii provocată de
identificarea și localizarea Cetății Dâmboviței, întrucât reprezintă o temă ce necesită o
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abordare separată, care va face obiectul unui studiu viitor, însă ne rezumăm să menționăm
că ne alăturăm opiniei potrivit căreia au existat două cetăți cu numele Dâmbovița, situate
pe cursul superior și inferior al râului cu același nume (Năsturel, 1964, 143). În ceea
ce privește cetatea aflată pe cursul inferior al Dâmboviței, credem că aceasta este cea
descoperită în subsolurile Palatului Voievodal din București, având în vedere că zona în
care a fost descoperită cetatea de secol XIV nu a fost locuită în veacurile XIV-XV, iar
,,ultimul nivel de locuire surprins arheologic este reprezentat de bordeie de secol IX”
(Mănucu-Adameșteanu, Panait, 2008, 28).
În urma cercetărilor arheologice desfășurate între anii 1960 și 1970 pe teritoriul
ocupat de Curtea Domnească, s-a constatat că fortăreața de secol XIV a fost distrusă întrun mod violent la începutul sau în prima jumătate a veacului al XV-lea. Această afirmație
are la bază realitatea observată pe teren, în sensul că fundațiile cetății ridicată la mijlocul
veacului al XV-lea se află la o cotă ridicată în raport cu fundațiile construcției din secolul al
XIV-lea, iar dintre cele patru ziduri ale edificiului de secol XIV, doar peretele de pe latura
de vest a fost folosit în cadrul noii construcții. În ceea ce privește șanțul de apărare, acesta
suferise o astupare lentă, în condițiile în care, în interiorul lui, au fost descoperiți bolovani
de râu, de tipul celor folosiți la ridicarea cetății Bucureștilor (Panait, Ștefănescu, 1973, 21).
Așadar, la jumătatea secolului al XV-lea, pe teritoriul viitoarei Curți Domnești a
Bucureștilor exista o nouă construcție, care a fost atestată atât documentar, grație celebrului
document emis de către Vlad Țepeș la 20 septembrie 1459 (D.R.H., 1966, B., I, 203, nr.
118), în care este menționată cetatea București, cât și din punct de vedere arheologic (Panait,
Ștefănescu, 1973, 21). Această cetate i-a fost atribuită lui Vlad Țepeș (Berindei, 1962, 21;
Năsturel, 1964, 143), pe baza interpretării a două documente emise de domnitorul român,
unul datând din iunie 1458, dat „iuxta fluvium aque Domboviche” (Bogdan, 1905, 320,
nr. CCLXI), și altul dat la 20 septembrie 1459, pe care l-am menționat mai sus. Astfel,
s-a considerat că domnitorul Vlad Țepeș a dispus ridicarea cetății București în intervalul
iunie 1458-septembrie 1459. În ceea ce privește rațiunile care au condus la ridicarea cetății
Bucureștilor în timpul domniei lui Vlad Țepeș dintre anii 1456-1462, putem menționa că
acestea s-au subsumat politicii militare pe care a conceput-o domnitorul român și care
viza apărarea Țării Românești în fața primejdiei otomane. Din acest punct de vedere, anul
1459 are o dublă semnificație: ridicarea unei cetăți la București și încetarea plății tributului
către Înalta Poartă. În perspectiva declanșării unui iminent conflict cu otomanii, rezultat
al unei acțiuni militare inițiată de către Vlad Țepeș, adeptul tacticii ofensive, acesta din
urmă avea nevoie de un punct întărit situat aproape de linia Dunării, de unde putea să
supravegheze mișcările militare otomane și să lanseze o serie de atacuri în interiorul
Imperiului otoman, așa cum s-a întâmplat, de altfel, în iarna anului 1461-1462. Pe lângă
considerentele de ordin strategic avute în vedere de domnitorul român într-o iminentă
confruntare cu Imperiul otoman, trebuie menționat că Vlad Țepeș intrase în conflict atât
cu locuitorii din Târgoviște, pe care i-a pedepsit pentru implicarea lor în uciderea fratelui
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și a tatălui său, cât și cu puternicele centre urbane săsești de peste munți – Sibiu și Brașov
–, împotriva cărora s-a îndreptat pentru că adăposteau – în virtutea unei tradiții mai vechi
– pretendenți la tronul Țării Românești. Așadar, prezența lui Vlad Țepeș la București era
impusă de pregătirea unor acțiuni militare îndreptate împotriva Imperiului otoman și de o
serie de motive care vizau siguranța propriei ființe.
În urma cercetărilor arheologice au ieșit la lumină și vestigiile cetății Bucureștilor,
menționată în documentul din 20 septembrie 1459, care a provocat o aprinsă dezbatere
între istorici în perioada interbelică, în ceea ce privește localizarea ei (Panait, Ștefănescu,
1973, 16-17). Ridicată peste fundațiile fortăreței de secol XIV, fără a urma conturul
acesteia, cetatea construită în vremea lui Vlad Țepeș avea o formă dreptunghiulară, ocupa
o suprafață de aproximativ 700 m.p. și a fost ridicată din bolovani de râu, aduși din apa
Teleajenului. Practic, aceasta se înfățișa ca „o construcție cu subsoluri mult înălțate,
cu parter dotat cu încăperi pe toate cele patru laturi și cu o curte interioară” (Panait,
Ștefănescu, 1973, 23), având acces pe latura de sud. Din păcate, din cauza reconfigurării
planului cetății din secolul al XVI-lea, nu s-a putut păstra nicio mărturie privind modul
cum arăta parterul construcției ridicate în timpul lui Vlad Țepeș. De asemenea, nu a fost
identificată existența unui șanț de apărare sau a altor lucrări de fortificare, dar, arheologii
care au cercetat perimetrul Curții Domnești în deceniile șase și șapte ale secolului trecut
au menționat posibilitatea ca întăriturile respective să fi urmat traseul Curții Domnești și
nu pe cel al cetății (Panait, Ștefănescu, 1973, 24).
Urmașul lui Vlad Țepeș la tronul Țării Românești, Radu cel Frumos, alege să
locuiască la București, unde se simțea în siguranță, fiind mai aproape de protectorii săi
otomani de la Giurgiu. Din acest punct de vedere, este sugestiv faptul că, dintr-un total
de 25 de documente emise în vremea lui Radu cel Frumos, 18 sunt date din București,
iar din Târgoviște, capitala Țării Românești în acea vreme, nu este dat niciun document.
Însă, ceea ce este important de subliniat în legătură cu domnia lui Radu cel Frumos, este
faptul că Bucureștii sunt numiți cetate de scaun în două documente: 14 octombrie 1465
(D.R.H., 1966, B., I, 219, nr. 128) și 17 mai 1473 (D.R.H., 1966, B., I, 238, nr. 143).
Așadar, se poate spune că, odată cu Radu cel Frumos, cetatea Bucureștilor devine un
bastion al domnitorilor supuși Porții otomane, deși, în vremea lui Vlad Țepeș, a jucat un
rol strategic în cadrul luptei antiotomane.
Construirea cetății a avut efecte benefice pentru dezvoltarea Bucureștilor din
punct de vedere economic și demografic; stabilirea familiei domnitoare în reședința de pe
malurile Dâmboviței, împreună cu suita sa, a condus la creșterea cererii pe piața internă
în ceea ce privește hrana, locuința, îmbrăcămintea și mijloacele de deplasare, ceea ce
a însemnat obținerea unui spor de câștig pentru negustori și meșteșugari, dar și pentru
zona rurală înconjurătoare. În același timp, Bucureștii continuă să fie o punte de legătură
comercială între orașele săsești de peste munții Carpați și teritoriile de la sud de Dunăre,
așa cum reiese dintr-un document emis de către domnitorul Laiotă Basarab potrivit căruia,
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prin anii 1474-1476, sosea în „cetatea București” un „neguțător turc cu marfă bună și
multă”; totodată, domnitorul român îi informa pe negustorii brașoveni, „că oricine dintre
prieteniile voastre ar avea ceva de cumpărat, să-și trimeată omul și să se învoiască cu
Turcul […]” (Bogdan, 1905, 123, nr. XCVIII).
În ceea ce privește Curtea Domnească a Bucureștilor, aceasta a constituit un reper
pentru dezvoltarea orașului, în sensul în care topografia așezării a pornit de la reședința
domnitorului, astfel încât Ulița Mare, menționată în anul 1558 (D.I.R., 1953, B., veacul
XVI, V, 143, nr. 427), pe care călătorul francez Pierre Lescalopier o descria ca fiind
acoperită cu trunchiuri de copaci (Călători străini despre Țările Române, 1970, II, 426),
pornea de la Curte. Pe această arteră s-au deschis prăvăliile negustorilor și atelierele
meșteșugarilor, formându-se astfel bazarul (D.R.H., 1983, B., veacul XVI, V, 291, nr.
266), adică piața. Apoi, orașul s-a împărțit pe enorii, după parohia și biserica de care
aparțineau, iar de la sfârșitul veacului al XVI – în mahalale (D.I.R., 1954, B., veacul XVII,
II, 220, nr. 204).
,,În anul 6981 ‹1473›, luna noiembrie 8, luni, a împărțit Ștefan voievod oastei sale
steaguri, la Milcov. Și iarași au pornit cu Basărabă asupra lui Radul voievod. Și s-au
întîlnit în aceeași lună, la 18, joi, la locul numit pârăul Vodna. Și acolo s-au bătut până
seară asemenea și vineri și sâmbătă până seară, care este 20 ale aceleiași luni. Sâmbătă
spre duminecă a lăsat toate ale sale Radul vodă la ocolul său și a fugit cu toată oastea
sa în cetatea sa de scaun, Dâmbovița. La 23 ‹noiembrie›, a venit Ștefan voievod cu toată
oastea sa și a împresurat cetatea Dâmbovița. Și în noaptea aceea a fugit Radul voievod
din cetate. La 24 ale aceleiași luni, miercuri, a luat Ștefan voievod cetatea și a intrat în
ea. Și a luat și pe doamna lui Radul voievod și pe fiica lui, care-i era singura născută și
toate comorile lui și toate veșmintele lui și toate steagurile lui. Și a rămas acolo trei zile,
veselindu-se” (Bogdan, 1959, 39). Războiul dintre Radu cel Frumos și Ștefan cel Mare
deschide seria acțiunilor militare pe care domnitorul moldovean le întreprinde împotriva
voievozilor munteni supuși puterii otomane, cu scopul de a include Țara Românească
în frontul antiotoman. Intervențiile militare inițiate de către Ștefan cel Mare la sud de
Carpați în anii 1473 și 1476 împotriva lui Radu cel Frumos și Basarab Laiotă cel Bătrân
au vizat de fiecare dată cucerirea cetății Bucureștilor, ceea ce marchează începutul unei
tendințe care se va manifesta și în secolele următoare, în sensul în care această reședință
domnească începe să fie locuită de domnitorii care aveau nevoie de ajutorul otomanilor
pentru a se putea menține pe tronul țării, în condițiile în care, așa cum menționează și
cronica, în cetatea de pe malurile Dâmboviței, erau ținute vistieria țării, familia, averea și
steagurile domnului.
Confruntările militare desfășurate în anii 1473 și 1476 au afectat într-o măsură
însemnată cetatea de scaun a Bucureștilor, astfel încât Laiotă Basarab cel Bătrân și
Basarab cel Tânăr Țepeluș au fost nevoiți să inițieze o serie de lucrări de reconstrucție a
acestui edificiu. Cercetările arheologice au atestat că latura de nord a cetății a avut cel mai
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mult de suferit, impunând refacerea zidului de pe această parte (Panait, Ștefănescu, 1973,
29). Dacă avem în vedere faptul că Bucureștii puteau fi atacați în secolul al XV-lea numai
dinspre partea de nord, celelalte laturi fiind acoperite de codrii Vlăsiei, putem înțelege
de ce această zonă a cetății a avut pierderi mai însemnate în raport cu restul zidurilor.
De asemenea, s-a mai constatat că, după refacerea cetății, suprafața acesteia s-a extins
la 900 m.p., menținându-și planul și curtea interioară (Panait, Ștefănescu, 1973, 29). În
noua formă pe care a cunoscut-o după operațiunile de reparații, Cetatea Bucureștilor
apare în unele documente sub mențiunea Ex Novo Castro, la 9 mai 1476 (Bogdan, 1905,
333, nr. CCLXXVIII) și 9 aprilie 1477 (Bogdan, 1905, 334, nr. CCLXXI), precum și
Castro Novo – 14 iunie 1477 (Bogdan, 1905, 334, nr. CCLXXX), ceea ce nu înseamnă
că se face referință la o nouă Curte Domnească sau la posibilitatea ca ea să se fi mutat
la Gherghița. Singura teorie admisă este că documentele care menționează Castro Novo
indică, de fapt, cetatea ridicată în vremea lui Vlad Țepeș la București. De altfel, orice
discuție privind strămutarea Curții Domnești de pe malurile Dâmboviței după acțiunile
militare din anii 1474 și 1476 este inutilă în lumina documentului din 18 ianuarie 1480,
dat de către domnitorul Basarab cel Tânăr Țepeluș lui Ticuci și fraților acestuia, în care
se menționează că a fost ,,scris în noua Cetate de scaun București” (D.R.H., 1966, B., I,
273, nr. 170).
La jumătatea secolului al XVI-lea, urca pe tronul Țării Românești Mircea Ciobanul
(1545-1554 și 1558-1559), care, așa cum menționeză Letopisețul Cantacuzinesc, a venit
în țară ,,domn de la Poartă cu steag” (Istoria Țării Românești 1290-1690. Letopisețul
Cantacuzinesc, 1960, 48). Acesta alege să locuiască în Curtea Domnească a Bucureștilor,
așa cum rezultă din documentele emise în vremea sa – dintr-un total de 116 hrisoave, 70
sunt date în București –, simțindu-se în siguranță în această reședință, având în vedere
conflictul său cu o parte a marii boierimi, ai cărei membri au fost nevoiți să se retragă
în Transilvania pentru a nu cădea victimele politicii domnitorului privind suprimarea
adversarilor și a pretendenților la tronul țării.
Potrivit mărturiei cronicarului sas Hieronim Ostemayer, aflăm că Mircea Ciobanul
a dispus, încă din anul 1545, împrejmuirea Bucureștilor cu pari mari de stejar, temându-se
să nu fie atacat prin surprindere de boierii cu care intrase în conflict și care se refugiaseră
în Transilvania (Cernovodeanu, 1960, 10, nota 4). Această informație privind fortificația
Curții Domnești, și nu a Bucureștilor, cum greșit s-ar înțelege din mărturia lui Ostermayer,
apare și în relatarea lui Pierre Lescalopier, care, vizitând mai multe orașe ale Țării
Românești, trece și prin București, unde observă că ,,zidurile acestui oraș sunt trunchiuri
groase de copaci, înfipte în pământ unul lângă celelalte și legate împreună prin grinzi
de-a curmezișul, prinse de zisele trunchiuri prin cuie lungi și groase de lemn” (Călători
străini, 1970, II ,426). Indiferent dacă împrejmuirea Curții Domnești cu stâlpi mari de
stejar a avut sau nu un rol militar (Giurescu, 1979, 54), ceea ce este important din punct
de vedere istoric, este faptul că în anul 1971 și, mai apoi, în 2008, au fost descoperite,
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pe strada Gabroveni, resturi ale acestor pari de lemn pe o distanță de 200 m. Acest fapt,
coroborat cu alte date de natură arheologică (Mănucu-Adameșteanu, Panait, 2008, 38), a
permis să se afirme că, în secolul al XVI-lea, limita de nord a Curții Domnești se întindea
până la strada Gabroveni de astăzi.
Moștenind elanul ctitoricesc al tatălui său, Radu cel Mare, care a ridicat Mănăstirea
Dealu, Mircea Ciobanul renunță complet la planul cetății lui Vlad Țepeș și construiește
o nouă Curte Domnească a Bucureștilor, având în centrul său Palatul Voievodal,
corespunzător necesităților de secol XVI. Subsolurile acestui edificiu ridicat în vremea
lui Mircea Ciobanul s-au păstrat în forma lor originală până astăzi, fiind orientate pe
direcția est-vest și având tavanul alcătuit din bolți semicilindrice, care se sprijineau pe
arce dublouri și se descărcau pe stâlpi cruciformi. Bolțile de la subsol, care ating înălțimea
de cinci metri, au fost realizate numai din cărămidă. Restul zidurilor care alcătuiau Palatul
Voievodal au fost ridicate din piatră, bolovani de râu, cărămidă, dale de piatră și blocuri de
piatră fațetată (Panait, Ștefănescu, 1973, 38).
Dată fiind reconstrucția ulterioară a Palatului Voiedoval din secolele XVII-XVIII,
nu s-a păstrat nicio mărturie de zid care să permită reconstituirea modului cum arăta
parterul acestui edificiu în secolul al XVI-lea.
Mircea Ciobanul este și ctitorul Bisericii Domnești Buna Vestire – Sfântul Anton,
care era parte integrantă a ansamblului voievodal, fiind considerată ,,cel mai vechi lăcaș,
în ființă, în forma lui originară, din București” (Giurescu, 1979, 54).
Deși sub Matei Basarab, Grigore Ghica, Gheorghe Duca și Șerban Cantacuzino,
Curtea Domnească a Bucureștilor a cunoscut o serie de intervenții sub forma unor reparații
și adăugiri de clădiri noi, totuși nimic din toate acestea nu a egalat reconstrucția Palatului
din timpul lui Constantin Brâncoveanu. Putem spune că domnia acestuia a reprezentat
perioada de apogeu a curții voievodale.
Mărturiile documentare suprind elocvent modul în care întreaga înfățișare a
Curții Domnești poartă amprenta înnoitoare specifică epocii brâncovenești. Anton Maria
del Chiaro amintește: ,,Palatul Principelui (cu totul de piatră și cu scara principală
de marmură) este destul de mare. Sălile lui mari sunt boltite și prima dintre ele are în
mijloc un rând de coloane, dar destul de scunde. Sala a doua servește pentru adunarea
Divanului (adică pentru judecăți), unde se mai fac și banchete în zilele solemne; altele
sunt săli sau camere de audiențe, de unde intri apoi în iatacul domnului și de aici în
cămările doamnei, care în realitate sunt numai două și o cămăruță, până când domnul
Ștefan Cantacuzino puse să se zidească în timp de cîteva luni un frumos și mic palat cu
opt odăi, ocupând pentru acest edificiu un colț de grădină. Această grădină, la drept
vorbind, e foarte frumoasă, de formă pătrată și desenată după bunul gust italian. În
mijlocul ei, domnul Constantin Brâncoveanu a pus să se ridice un foișor frumos, spre
a lua masa acolo și a se odihni după masă, în timpul verii la parfumul feluritelor flori
plantate de jur împrejur” (Chiaro, 1718, 9-14). Iar epigrafistul Edmond Chishull, care l-a
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însoțit pe lordul William Paget, ambasadorul Angliei la Constantinopol, în vizită la Curtea
Domnească a Bucureștilor în anul 1702, consemna în jurnalul său: ,,Palatul domnesc cu
casele și grădinile care îl înconjoară este o clădire măreață și frumoasă. Nu se poate
asemui desigur cu palatele unor principi creștini, dar este mult mai frumos decât clădirile
cu care turcii, barbari din provinciile creștine, se fălesc atât de mult” (Chishull, 1747, 78).
Practic, în vremea lui Constantin Brâncoveanu, Palatul, ale cărui încăperi au fost
ridicate din cărămidă, piatră și marmură, era format din: sala tronului sau sala principală,
unde se ajungea după urcarea unei impozante scări de marmură (Chiaro, 1718, 9), ocupa
o suprafață de 300 m.p., era susținută de coloane legate prin arcuri semicirculare și poate
fi una și aceiași cu spătaria mare sau divanul cel mare, amintită de cronici; spătăria mică
sau camera cu ,,stele”, menționată de Letopisețul Cantacuzinesc (Istoria Țării Românești
1290-1690. Letopisețul Cantacuzinesc, 1960, 8), era numită astfel datorită faptului că avea
pictate stele de aur pe pereți, un motiv decorativ de influență orientală. Spătăria mică e
posibil să fi adăpostit scaunul domnesc, deoarece domnul obișnuia să organizeze ședințele
divanului în această cameră, care este numită și divanul cel mic, cu referire la consfătuirile
restrânse pe care le avea conducătorul țării cu boierii. Palatul Voievodal mai cuprindea și
vistieria, formată, probabil, din mai multe încăperi. Alte construcții aparțineau seimenilor
și personalului care deservea Curtea Domnească. Latura de sud a Palatului Voievodal a
fost refăcută în totalitate, construindu-se două foișoare, legate printr-o loggia, împodobită
cu coloane și capiteluri realizate în stilul brâncovenesc.
Alte lucrări inițiate de către Constantin Vodă Brâncoveanu în cadrul reședinței sale
de pe malurile Dâmboviței au vizat atât turnul clopotniței Bisericii Buna Vestire – Sfântul
Anton, pe care domnitorul l-a dotat cu un ceas, cât și împrejmuirea întregii suprafețe a
Curții Domnești cu un zid de cărămidă.
După perioada de maximă strălucire a Curții Domnești înregistrată în timpul
lui Constantin Brâncoveanu, urmează domnia lui Ștefan Cantacuzino, care încearcă să
continue opera ctitoricească a predecesorului său. Realizările sale au constat în executarea
portalului de la Biserica Buna Vestire – Sfântul Anton și construirea, pe latura de nord a
terenului domnesc, a unui palat destinat soției sale, doamna Păuna. Din acest edificiu s-a
păstrat o parte până astăzi, astfel încât putem vorbi despre ,,o clădire cu parter și etaj, cu
ferestre largi, ai cărei pereți erau acoperiți cu motive florale roșii și galbene” (Panait,
Ștefănescu, 1973, 61).
În prima parte a secolului al XVIII-lea, reședința domnească va cunoaște un proces
ireversibil de degradare, la care au contribuit războaiele ruso-austro-otomane desfășurate
pe teritoriul Țării Românești, calamitățile naturale, precum și desele schimbări de domnitori
înregistrate odată cu instalarea pe tronul Țării Românești a domnitorilor fanarioți, astfel
încât edificiul domnesc nu a mai beneficiat de executarea unor lucrări ample de reparații.
În aceste împrejurări, la jumătatea secolului al XVIII-lea, domnitorul Alexandru
Ipsilanti nu mai putea să locuiască în reședința domnească a Bucureștilor, fiind găzduit
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în casele Brâncovenilor de la poalele Dealului Mitropoliei. Spirit luminat, Alexandru
Ipsilanti a încercat să restaureze vechea reședință a domnitorilor români, dar, din cauza
costurilor foarte ridicate, a renunțat și a ales să ridice o casă domnească pe Dealul Spirii,
așa cum aflăm din documente:
,,Venind deci Vodă Ipsilanti în București în anul 1775, s-a așezat în casele lui
Nicolae Brâncoveanu. S-a făcut deviz pentru zidirea Curții la 300 de pungi cu aur dar
deoarece Curtea se afla în loc jos și deci cu aer prea rău, s-a socotit bine, după părerea de
obște, să se ridice din temelii aiurea, pe loc înalt, cum era via lui Mihai Vodă. Au început
deci zidirea în martie a anului trecut 1775 și abia la sfârșitul acestui an 1776 s-a isprăvit
clădirea, afară de zidul înconjurător și de grajduri și de bucătării și de odăile de lângă zid
pentru seimeni și albanezi” (Cernovodeanu, Simionescu, 1976, 56).
Noua casă ridicată de către Alexandru Ipsilanti va consacra un nume nou pentru
reședința domnească, un nume care s-a păstrat peste veacuri până în zilele noastre: Curtea
Veche. Această titulatură apare menționată într-un document din anul 1780, în care se face
referire la un teren aflat ,,la poarta de sus a Curții Domnești cei vechi” (Panait, Ștefănescu,
1973, 68).
Existența Curții Vechi ia sfârșit sub domnia lui Constantin Hangherli, care, din
nevoia de obține bani pentru repararea Curții Noi, afectată în urma unui incendiu, a dispus
scoaterea la mezat, în anul 1798, a teritoriului Curții Vechi, indiferent dacă mai adăpostea
sau nu porțiuni din zidurile ridicate de predecesorii săi. Noii proprietari ai loturilor
domnești fie au demantelat zidurile existente până la fundații și au ridicat altele noi, fie leau înglobat în noile construcții pe cele mai rezistente. Metamorfoza pe care a cunoscut-o
suprafața vechii reședințe voievodale s-a întins pe parcursul mai multor decenii, astfel
încât, până la Focul cel Mare din anul 1847, s-au păstrat resturi de ziduri pe care se mai
puteau zări chipuri de coconi și domnițe.
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RIDICAREA MĂNĂSTIRII MIHAI VODĂ:
ÎNTRE LEGENDĂ ŞI REALITATE
Dr. Letiția-Mirela Cristea
Abstract: The name of Michael the Brave is linked to the only monastery that he built
in the city of Bucharest. The legend, in all its versions, presents that the future prince Michael
the Brave, suspected to be ,,royalty”, and implicitly, to be a future candidate for the Alexander
the Evil’s throne, is condemned to death, by Alexander. On the way to the place of execution,
Michael passes by the White Church from Postavari, also named Ghiorma’s Church or Caplea’s
Church, dedicated to Saint Nicholas, where he is praying, promising that if he escapes from
death, he will raise a religious settlement that will have the same spiritual patron.
To support this legend comes the information from the book of Patriarch of
Constantinople Jeremiah the IInd, from October 1591. The act reminds that the patriarch,
who was visiting Bucharest, saw that Caplea’s Church, located on the shore of Dâmbovița a
river, although it was a rich church, it had a huge drawback, being exposed to the frequent
floods. Those times the place hade became swampy, causing illnesses, and the monks could
no longer live there. In this context, a solution had to be found, and that was to elevate
another church, fact authorized even by Patriarch Jeremiah the IInd. The one who was going
to build this church was Michael who at that time was surrogate of Craiova’s Ban. Thus, the
future Michael the Brave’s Monastery was elevated, and it also included hermitages for the
monks who came to settle there, having a well-established role in the patriarch’s acta, that is
to serve God, to keep, to care for and to increase the wealth of the monastery.
The same document is important also because it reminds of a custom of the time,
namely the act of dedicating a new monastery from the Romanian space to a monastery
from Mount Athos. Thus, Michael the Brave’s monastery became the metoh of Simonopetra,
and all the incomes initially given by Michael the Brave and later, by his descendants,
would reach Simonopetra. According to those times, to reinforce this acta, at the end of the
document there are curses upon all those who dare to violate the stipulated provisions.
Thus was build one of the most important and richest monasteries in Bucharest.
Keywords: Michael the Brave’s Monastery, Caplea’s Church, legend, Michael the
Brave, metoh, patriarchal acta, church dedication

Complexul arhitectural Mihai Vodă a fost ridicat de către Mihai Viteazul, domnitor
al Ţării Româneşti (1593-1601), fiind singurul sfânt locaş din Bucureşti ctitorit de acesta.
Ca toate aşezămintele de acest gen, şi mănăstirea Mihai Vodă are o frumoasă
legendă care încearcă să explice nu numai cauzele ridicării ei, dar şi condiţiile în care
aceasta s-a realizat. Conform acesteia, într-o iarnă geroasă, Mihai este prins din porunca
lui Alexandru-Vodă cel Rău și osândit la moarte deoarece, ca presupus fiu al lui Pătraşcu
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Vodă cel Bun1 (Crăciun, 1928, 52-55), avea șanse să ajungă pe tronul Țării Românești.
Drumul spre locul execuţiei se pare că trecea pe lângă biserica „jupânesei Caplea”,
unde s-a rugat icoanei Sfântului Ierarh Nicolae să-l salveze, promiţându-i că-i va ridica
o mănăstire (Lahovari, Brătianu, Tocilescu, 1, 1898, 712), după cum reiese și din cronica
vornicului Radu Popescu: „Care auzind domnul dentru acea vreme, au trimis cu urgie
şi l-au dus la Bucureşti şi trecând pă lângă Bisearica Albă în vremea liturghiei, s-au
rugat armaşilor să-l lase să asculte sfânta liturghie şi lăsându-l, au întrat în besearică şi
rugându-se lui s-ti Nicolae, fiind hramul, că de-l va mântui să-i facă mănăstire în numele
lui, precum au şi făcut. Că ducându-l la domn şi tăgăduind de năpaste, au jurat cu 12
boiari că nu iaste fecior de domn şi au scăpat. Dentru care nevoe scăpând şi speriindu-se,
au fugit la Poartă şi găsind pe tată-său acolo, fiind om mare al Porţii, i-au scos domniea
în ţară, sau, cum zic alţii, că fiind capichehaea un Iane, care au fost rudă lui, având voe
de la Poartă, i-au scos domniea. Ci, ori în ce chip au fost, domniea o au luat. Şi luând
domniea, mari vrednicii au făcut, mai vârtos cu vitejiile, precum istoriea mai nainte va
arăta. Şi mănăstire încă au făcut, care să veade şi să numeaşte Mihaiu Vodă, precum s-au
făgăduit în nevoea lui” (Popescu, 1963, 69-70).
Sprijinul spiritual oferit de sfânt a fost întărit și prin jurământul celor 12 boieri,
astfel, Mihai scăpând de condamnare.
Conform unei alte versiuni, Mihai – „un bărbat falnic şi deosebit de arătos” – este
eliberat sub presiunea poporului strâns în număr îngrijorător de mare la locul pregătit
pentru execuţie. Pus în faţa acestui context, Alexandru-Vodă a fost nevoit să cedeze,
eliberând prizonierul (Anania, Luminea, Melinte, 1995, 67).
Continuând tradiţia consemnată de cronicarul Radu Popescu, Szamosközi, în
însemnările lui, redă şi episodul ducerii spre locul de osândă a lui Mihai şi modul cum
s-a salvat de la moarte. În apropiere de Biserica Albă din Postăvari, condamnatul a cerut
permisiunea de a se închina la sfintele icoane. Se pare că rugăciunile sale au fost ascultate,
deoarece gâdele a refuzat să îndeplinească aspra sancţiune. Astfel, Mihai, viitorul domn
al Ţării Româneşti, scăpa de pedeapsa hotărâtă de predecesorul său, supus prea plecat al
Porţii Otomane (Teodorescu, 1999, 245).
De asemenea, legenda arată cauza pentru care Mihai a ridicat mănăstirea care îi
poartă numele astăzi și anume promisiunea făcută Sfântului Nicolae de a ridica o biserică
în cazul în care acesta îl va salva de la moarte. Ridicarea unui nou lăcaş de cult de către
Mihai, cu hramul Sfântului Nicolae, este confirmată şi de actul Patriarhului Ieremia al IIlea. Gramata lui stipulează foarte clar că noua mănăstire a fost închinată la Muntele Athos,
ceea ce legenda nu aminteşte deloc.
Nu putem vorbi despre momentul ridicării sau închinării mănăstirii lui Mihai Vodă,
1. Despre originea controversată a viitorului domnitor Mihai Viteazul, Ioachim Crăciun consemna
existenţa a trei versiuni, toate recunoscând că acesta se trăgea din neamul lui Pătraşcu Voievod.
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fără să menţionăm câteva lucruri despre biserica „jupânesei Caplea”, cunoscută la unii
istorici sub denumirea de bisericuţa banului Ghiorma şi adesea confundată cu biserica lui
Mihai Viteazul. Deşi sunt două locaşuri diferite, ele au acelaşi patron spiritual – Sfântul
Ierarh Nicolae, sunt închinate aceleiaşi mănăstiri athonite – Simonopetra, iar mănăstirea
Mihai Vodă a preluat, fapt atestat şi prin documente, averea bisericii „jupânesei Caplea”.
Care era legătura dintre jupâneasa Caplea şi Mihai Viteazul?
Petronel Zahariuc aminteşte de faptul că această jupâneasă ar putea fi mătuşa
boierilor Buzeşti, prin neamul boierilor de la Izvorani. Interesant este nu numai că
Izvorani este numele unei moşii care face parte din averea mănăstirii Mihai Vodă, ci şi
faptul că soţia lui Mihai, Stanca, făcea parte din familia aceasta. Astfel, se poate spune că
jupâneasa Caplea era mătuşa lui Mihai și, prin rudenie, mănăstirea lui Mihai Viteazul a
preluat averea acestei biserici.
Amintită în documente încă de la mijlocul secolului al XVI-lea, bisericuţa
era ctitorită de către jupâneasa Caplea, „soţia” postelnicului Ghiorma. Cel mai vechi
document referitor la acest locaş sfânt, aflat sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae, este
datat între anii 1564-1568, şi este cartea dată de Petru cel Tânăr. Acest act menţionează că
biserica avea hramul Sfântului Ierarh Nicolae, că a fost ctitorită de postelnicul Ghiorma
şi că a fost metoh închinat mănăstirii Simonopetra de la Muntele Athos: „Dat-au domniia
mea această carte a domnii mele sfentii şi dumniizeştie mănăstiri, ce iaste Pâlcov, ce
iaste muntili şi den jos cu vie, hramului Sfântului Nicolae de la Mira Lichiei, ce au făcut
cinstitul şi îndreptătorul domnii mele, jupânul Gheorma vel postelnic şi i-au dat şi i-au
închinat să fie metoh, ce se grăeşte locul la Simon Petru” (D.R.H., 1983, B., V, 320, nr.
291; S.A.N.I.C., S. I. nr. 733; Fond M-rea Mihai Vodă, pachet III/1).
Biserica a primit, după obiceiul timpului, moşii, cum ar fi: Svârceşti, Dragomireşti,
Spanţog, Cârstineşti, Brăniştari şi Izvorani, alături de rumâni şi ţigani, unele având şi vad
de moară, toate fiind, de fapt, proprietăţile jupânesei Caplea fie integral, fie parţial: „pentru
ca să-i fie ocină la Svârceşti, partea jupaniţei Caplea toată, cu vecini şi cu morile şi cu tot
venitul, şi iarăşi să-i fie sfintei mănăstiri ocină la Dragomireşti, partea jupânesei Caplea
toată, cu vecini şi cu tot venitul, şi iarăşi să fie sfintei mănăstiri ocină la Spanţov, partea
jupânesei Caplea toată, cu vecini şi cu gârla, şi iarăşi să-i fie ocină la Brăniştari, a patra
parte, partea jupânesei Caplea, şi iarăşi să-i fie ocină la Cârstieneşti, cu vecini şi cu toate
morile, şi iarăşi să fie sfintei mănăstiri moşie la Izvorani, partea jupânesei Caplea toată,
oricâtă se va alege de peste tot; şi iarăşi să fie sfintei mănăstiri nişte sălaşe de ţigani”
(D.R.H., 1983, B., V, 320, nr. 291; S.A.N.I.C., S. I. nr. 733; Fond M-rea Mihai Vodă,
pachet III/1).
Acelaşi document menţionează că jupâneasa Caplea a avut un copil, pe nume
Pătraşco, care, murind, a fost îngropat la mănăstirea Bolintin, dăruind acestui locaş sfânt
alte sate şi ţigani, pentru sufletul lui, iar mănăstirii Sfântul Nicolae, unde a fost și ea
îngropată, i-a lăsat domeniile de mai sus: „iar jupâneasa Caplea a avut un fecior, anume
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Pătraşco, şi a murit şi l-a îngropat la mănăstirea Bolintin, cu hramul Sfânta Bunavestire
a Născătoarei de Dumnezeu, şi au dat alte sate şi bucate şi ţigani, pentru sufletul lui. Iar
la sfânta mănăstire Sfântul Nicolae, unde este îngropată jupâneasa Caplea, şi aşa a lăsat
cu mare blestem ca să fie acestea la sfânta mănăstire” (D.R.H., 1983, B., V, 320, nr. 291;
S.A.N.I.C., S. I. nr. 733; Fond M-rea Mihai Vodă, pachet III/1). De fapt, dăruirea tuturor
acestor proprietăţi pe care domnitorii sau boierii le lăsau bisericilor sau mănăstirilor se
făcea doar pentru pomenirea numelor lor în timpul slujbelor efectuate zilnic, pentru grija
pe care slujitorii acelor locuri le aveau prin rugăciuni pentru sufletele donatorilor.
Actul stabilește, cu certitudine, că jupâneasa era soră de cruce cu banul Ghiorma,
şi nu soţia lui: „pentru că jupâneasa Caplea este cu jupanul Ghiorma mare postelnic soră
după Sfânta Evanghelie” (D.R.H., 1983, B., V, 320, nr. 291; S.A.N.I.C., S. I. nr. 733; Fond
M-rea Mihai Vodă, pachet III/1). Astfel, prin această legătură, Caplea dădea ctitoriei lui
Ghiorma nu numai moşiile ei, dar şi alte averi pe care le avea.
„Editorii actului, Ion Ionaşcu, într-un articol despre istoria mănăstirii Bolintin şi
colectivele care au întocmit colecţiile Documente privind istoria României şi Documenta
Romaniae Historica (seriile Ţara Românească) au transcris întocmai toate greşelile
traducătorului şi au considerat că traducătorul din veacul al XVIII-lea a scris greşit
văleatul, pentru că la 8 aprilie 1558, în domnie era Mircea Ciobanul, şi au redactat actul
după componenţa Sfatului Domnesc, în anii 1564-1568, în domnia lui Petru cel Tânăr;
de asemenea, N. Iorga a publicat o menţiune după o notiţă grecească de la Biblioteca
Academiei Române, cu data «circa 1540», unde ca emitent apare «Petru (Radu Paisie)».
Astfel, pe nesimţite a mai apărut o mănăstire pe harta aşezămintelor mănăstireşti muntene,
mănăstirea cu nume ciudat Sfântul Nicolae «de la Pâlcov», iar jupânului Ghiorma i s-a
găsit o jupâneasă, deşi traducătorul a scris, după cum am văzut, doar că jupâneasa
Caplea a avut o legătură, nu şi ce fel de legătură a avut cu Ghiorma. De asemenea, din
pricina acestui document, biserica a fost numită de istorici «a postelnicesei Caplea», deşi
nu apare nicăieri în documentele vechi sub acest nume” (Zahariuc, 2008, 130).
Numită bisericuţa „jupânesei Caplea”, aceasta este, conform afirmaţiilor lui
Petronel Zahariuc, biserica postelnicului Ghiorma, iar denumirea de mai sus poate fi o
greşeală perpetuată de istorici. În sprijinul afirmaţiei lui Petronel Zahariuc vin documentele
istorice.
Dar cine era acest mare postelnic Ghiorma? Tot Petronel Zahariuc dă un răspuns.
Astfel, el spune că: „acest boier de neam grecesc, originar din Pogoiana Epirului, a
ajuns mare postelnic în Sfatul domnesc al lui Petru cel Tânăr, fiul lui Mircea Ciobanul, la
sfârşitul lunii martie 1564 şi a rezistat până la 8 iunie 1568, după care, cândva în zilele
lui Alexandru al II-lea Mircea, se spune într-un hrisov din 5 aprilie 1635, «a pierit de
sabie» (D.R.H., 1985, B., XXV, 64-65, nr. 47; 81-82, nr. 64). Nu credem că «favoritul»
doamnei Chiajna a murit cu sabia în mână, luptând împotriva duşmanilor ţării sau ai
duşmanilor personali, ci de sabia călăului în urma vreunuia dintre obişnuitele comploturi
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ale vremii. Deşi, Ghiorma este cunoscut din mărturiile vremii cu dregătoria de postelnic,
atunci când numele îi este asociat cu ctitoriile vremii este pomenit cu dregătoria de ban.
Ghiorma a fost compatriot, cum am spune azi, şi contemporan cu Oxotie aga, şi el ctitor
la Simonopetra” (Zahariuc, 2008, 127).
Conform unui document, datat 18 septembrie 1588, acest prim metoh a fost înzestrat
de Mihnea Voievod, cu toată moşia din jur care „îi este ocină veche şi dreaptă şi dedină,
miluită de răposatul Petre Voevod, fiul lui Mircea Voevod, de mai înainte vreme, cu acel loc,
până în apa Dâmboviţei. Asemenea şi domnia mea am miluit şi am întărit sfintei mănăstiri
şi cu apă, ca să fie volnici să facă moară lângă sfânta mănăstire, însă aproape, dinaintea
porţii să facă moară […] Şi să fie volnici călugării de la sfânta mănăstire să îngrădească
şi să facă zăgaz pe o gârlă care este mai sus, ca să nu curgă apa pe aceea gârlă care este
mai sus de moară, ci să fie volnici călugării să aducă apa la moară” (D.I.R., 1952, B.,
veacul XVI, V, 377, nr. 395; S.A.N.I.C., S. I. nr. 1.395, Fond M-rea Mihai Vodă, pachet
III/4). Din acest act reiese că această biserică era în apropierea Dâmboviţei, dovadă fiind
dorinţa şi posibilitatea de a construi un zăgaz de moară, aproape chiar de poarta locaşului.
Faptul că se afla în apropierea malurilor Dâmboviţei este confirmat mai târziu în gramata
Patriarhului Ieremia al II-lea, despre care se va vorbi în paginile următoare.
De-a lungul timpului această biserică a primit danii de la diverşi locuitori, printre
care se numără și Nicula care a dat o livadă lângă zona numită Lacul Adânc, act întărit
ulterior, la 20 mai 1571, de către judeţul şi cei 12 pârgari ai oraşului Bucureşti: „am scris
eu, Nicula sudeţul şi cei 12 pârgari din oraş din Bucureşti această carte a noastră, ca
să se ştie că a dat Nicula, fiul lui Armă şi al Mariei o livadă, de la Lacul Adânc, pe
unde vor fi semnele şi locul lui Nicula, fiul lui Arnă, la sfânta dumnezeiasca mănăstire,
unde este hramul sfântului Nicolae, ca să-l scrie pe Nicula […] la sfântul dumnezeescul
pomelnic”(D.I.R., 1952, B., veacul XVI, V, 20-21, nr. 22; S.A.N.I.C., S. I., nr. 888, Fond
M-rea Mihai Vodă, pachet III/2). Reiese nu numai hramul mănăstirii, dar şi motivul pentru
care Nicula a făcut această donație – dorinţa de a fi trecut în pomelnicul sfântului locaş,
precum şi pomenirea numelui lui de fiecare dată, alături de ceilalţi ctitori şi donatori şi,
implicit, grija de sufletul său după moartea lui, pentru că cine ar putea avea grijă mai
bine de sufletele celor dispăruţi decât călugării, trimişii lui Dumnezeu pe pământ, prin
rugăciunile lor?
Domnitorii care au urmat la tronul Ţării Româneşti au întărit documentele anterioare
şi au contribuit prin alte înzestrări la mărirea averii acestei biserici. Astfel, la 12 august
1582, domnitorul Mihnea Turcitul confirma actul făcut acestui locaş de către jupan Mitrea
fost mare vornic, care cuprindea moşia şi morile din satul Grozăveşti, alături de câmp,
pădure, silişte cu rumânii aflaţi acolo: „Dat-am domniia mea această poruncă a domnii
mele sfintei mănăstiri de lângă Bucureşti, care să zice şi este hramu sfenti Nicolae, ca să-i
fie moşiia şi morile, din câmp şi din pădure şi din silişte cu rumâni şi du pretutindenea,
pentru că această moşie şi morile sunt bătrâne şi drepte şi de baştină ale cinstitului boerul
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domnii mele jupan Mitre fost mare vornic” (D.I.R., 1952, B., veacul XVI, V, 69-70, nr. 71;
S.A.N.I.C., S. I., nr. 1.205).
Ulterior, printr-un document datat 30 mai 1586, Mihnea Turcitul întărea aceleiaşi
biserici întreaga moşie situată împrejur, aceasta fiind cumpărată de la doamna Catrina
şi de la fostul agă Constantin, pentru suma de 12.000 de aspri de argint: „cum de să-i
fie această ocină şi cu vie şi pân‹ă› la Lacul Adâncu şi livezile toate din sus şi din jos în
ocolul locului, veri cât se va alege în toate laturile, pentru că este bătrână şi direaptă
ocină sfintei, dumnezeieştii mănăstiri de la sfântul Nicolae, cumpărătoare de la muma
dumnealui, dila doamna Catrina, dila boiarenul dumnealui, de la Costandin fosta agă,
dirept 12.000 de aspri de argint gata” (D.I.R., 1952, veacul XVI, B., V, 240-241, nr. 255;
S.A.N.I.C., S. I., nr. 1.314).
Pe data de 18 septembrie 1588, Mihnea Turcitul întărea, încă o dată, mănăstirii
Caplea, ce avea hramul Sfântului Ierarh Nicolae, stăpânirea întregii ocine dimprejur până
la Dâmboviţa, precum şi stăpânirea apei, dându-i şi dreptul: „să fie volnici să facă moară
lângă Sfânta mănăstire, însă aproape, dinainte porţii” (D.I.R., 1952, B., veacul XVI,
V, 377, nr. 395; S.A.N.I.C., S. I, nr. 1.395, Fond M-rea Mihai Vodă, pachet III/4). De
asemenea, reconfirma şi dreptul asupra unui vad de moară.
Peste câţiva ani, la 5 mai 1591, acelaşi domnitor dădea o nouă întărire mănăstirii
Caplei în timpul păstoririi egumenul Evghenie „şi tuturor fraţilor care trăiesc în sfânta
mănăstire, ca să le fie un vad de moară şi cu locul ce este în faţa porţii sfintei mănăstiri”
(D.I.R., 1953, B., veacul XVI, VI, 6-7, nr. 7; S.A.N.I.C., S. I., nr. 1.449, Fond M-rea Mihai
Vodă, pachet III/3).
Din toate aceste documente menţionate mai sus reiese faptul că biserica postelnicului
Ghiorma, încă din momentul ctitoririi sale în anii 1564-1568, se afla în imediata apropiere
a oraşului Bucureşti și a avut în stăpânire întreaga proprietate dimprejurul ei, până la
Dâmboviţa, precum şi un vad de moară.
În ceea ce priveşte data întemeierii mănăstirii Mihai Vodă, acest fapt este tratat
diferit, întrucât unii istorici au ocolit această problemă, alţii au arătat că data nu poate fi
precizată şi, în sfârşit, alţii au acceptat data de 1594 cuprinsă în a doua pisanie, scrisă în
limba greacă şi aşezată în anul 1711 deasupra uşii de la intrare.
Împrejurările în care mănăstirea lui Mihai Viteazul a fost ridicată sunt arătate de
cartea, din octombrie 1591, dată de către patriarhul Ieremia al II-lea de la Constantinopol,
prin care aduce la cunoştinţă că, făcând o călătorie la Bucureşti, în timpul păstoriei
egumenului Evghenie, a văzut biserica „jupânesei Caplea”, metoh al mănăstirii athonite
Simonopetra, înzestrată cu moşii, pământuri, mori, ţigani şi rumâni, cu un mare neajuns
– inundaţiile frecvente ale Dâmboviţei, în toate anotimpurile anului: „Aşadar, deoarece
Smerenia noastră am ajuns în drumul nostru şi la prea sfânta Mitropolie a Ungrovlahiei şi
am stat aici în Sinod, şezând împreună cu noi şi arhierei aflători acolo, cel prea cucernic
între ieromonahi chir Evghenie dela cinstita mănăstire a Simopetrei ce se află pe Muntele
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Sfânt, înfăţişându-se, ne-a adus la cunoştinţă că metohul din Bucureşti al acestei sfinte
mănăstiri, în toate celelalte privinţe cu adevărat e din belşug plin şi încărcat cu bunuri
felurite, mişcătoare şi nemişcătoare şi anume: cu oameni ce se străduiesc după rânduiala
vieţii călugăreşti, cu mulţimea închinărilor de vii, de ogoare, de mori de apă, de sute
destule cu vecinii (şi) ţiganii din ele şi multe alte, întrecându-se, în cele mai multe privinţe, în
comparaţie cu altele; a căpătat însă şi un neajuns, care aduce o pagubă nu mică: faptul că
monahii trimişi spre îndeplinirea serviciului nu pot locui, fără supărare şi în mod mulţumitor,
din pricina naturii foarte aducătoare de boli şi mlăştinoase a locului şi neprimitoare pentru
toţi, întrucât metohul se află la mal şi aproape de râul ce curge pe acolo; din care pricină,
la tot prilejul fiind inundat, suferă de cele mai rele lucruri, nu numai în vreme de iarnă, când
aerul este cât se poate de rece şi de aspru, ci şi în celelate trei anotimpuri, primăvara, vara
şi toamna, precum şi mulţi alţii din cei cucernici ne-au încredinţat despre aceasta şi precum
noi înşine, cu ochii noştri din întâmplare, am văzut şi am rămas uimit” (Documente greceşti
privitoare la istoria românilor, 1915, 90-91, nr. CLXII).
Deşi era un metoh care aducea mari foloase mănăstirii Simonopetra de pe Muntele
Athos, în condiţiile inundaţiilor frecvente ale Dâmboviţei, locul devenea mlăştinos,
aducător de boli, iar călugării nu mai puteau trăi acolo.
„Numele lui Evghenie, care este menţionat şi în actul de întărire din 5 mai 1591, al
lui Mihnea Turcitul, ca fiind egumen al bisericii vechi întemeiate de jupâneasa Caplea, ne
îndreptăţeşte de a identifica metohul cel vechi pomenit în cartea lui Ieremia al II-lea, din
octombrie 1591, cu biserica întemeiată de acea jupâneasă, între 1564 şi 1568. Această
identificare este confirmată şi prin poziţia mai sus descrisă în acel document, avută lângă
malul râului Dâmboviţa de metohul cel vechi, ceea ce corespunde cu situaţia lângă acel
râu al mănăstirii Caplei, arătată şi în actul de întărire din 18 septembrie 1588, a lui
Mihnea Turcitul” (Morintz, Cantacuzino, Cebuc, Abramovici, 1954, 394).
În contextul arătat de document trebuia găsită o soluţie, aceasta fiind ridicarea unei
alte biserici, fapt autorizat chiar de Patriahul Ieremia al II-lea. Astfel, noul lăcaş a fost
înălțat în următoarele împrejurări: „şi căpătând învoire deplină a găsit pe prea cucernicul
jupan Mihail Banul, bărbat cu adevărat evlavios şi de mult însetat de aceasta, care în
acelaş timp, cu cuvântul, necruţând truda şi osteneala, dar nicio cheltuială, a ridicat chiar
din temelii o altă biserică foarte frumoasă şi arătoasă întru numele marelui Nicolae, şi
numind-o metoh al cinstitei mănăstiri a Simopetriţilor, a ridicat în juru-i foarte multe chilii
spre locuinţa sfinţilor bărbaţi, care vin acolo şi, în afară de aceasta a închinat şi sfinte
odoare şi felurite podoabe din argint şi din aur. Iar, pe lângă acestea, i-a mai adăugat
şi sate cu vecinii lor şi multe alte lucruri de preţ au oferit întru slava lui Dumnezeu şi
sufleteasca-i mântuire ca rob şi om credincios al Domnului” (Documente greceşti
privitoare la istoria românilor, 1915, 91, nr. CLXII).
Noua biserică urma să aibă hramul Sfântulul Ierarh Nicolae, să fie înconjurată
de chilii în care să locuiască „sfinţi bărbaţi” care veneau acolo. Noul locaş era închinat
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mănăstirii athonite Simonopetra. O dată cu ridicarea ei, urmată de închinare, Mihai a
înzestrat-o, pe lângă moşii, cu obiecte din argint şi aur, odoare care vor face parte din
inventarul bisericesc. De fapt, premisele ridicării noului loc sfânt sunt destul de clar
reliefate în actul patriarhal.
Cuvintele „jupan Mihail Banul” amintite în citatul anterior se referă la perioada
când Mihai Viteazul ocupase funcţii mai înainte de a deveni domn, în toamna anului 1593,
şi nu la faptul că Mihai era „Ban” în momentul ctitoririi mănăstirii Mihai Vodă.
În continuare, cartea Patriarhului Ieremia al II-lea dezvăluie şi alte informaţii
importante referitoare la noul așezământ. Astfel, acesta se afla situat în faţa bisericii cu
hramul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, urma să aibă pivniţe, precum şi chilii special
amenajate, în jurul bisericii, pentru călugării care erau în trecere prin zonă şi care doreau să
se odihnească. De asemenea, urma să fie înzestrată de Mihai cu diverse proprietăţi. Noul
metoh nu era unul oarecare, ci era deja sfinţit ca o stavropighie2: „Drept aceea, scriind
Smerenia noastră porunceşte întru Duhul Sfânt cu părerea şi arhiereilor aflători cu noi,
că această biserică venerabilă şi arătoasă, de curând construită a marelui Nicolae, pe
dealul cutare, în faţa metohului aşezat spre răsărit al Proorocului, Înainte Mergătorului
şi Botezătorului Ioan, împreună cu toate chiliile, din nou ridicată în jurul ei, deasupra
şi dedesuptul pământului şi cu cele dela început şi mai sus închinate, mişcătoare şi
nemişcătoare şi cu cele de curând adăogate de prea cucernicul jupân Mihail Banul, precum
se află enumerate şi după felul lor în cartea de închinare, să fie şi să se numească metoh al
mănăstirii Simopetriţilor, cinstit întru toate mai presus de metohul ce s’a făcut înaintea lui,
din vechime, fiind sfinţit deoparte ca stavropighie patriarhicească de Smerenia noastră,
care am sălăşluit în persoană acolo, iar de-altă parte fiind orânduit ca un lăcaş potrivit,
nu numai pentru acei ce locuesc acolo şi sunt adevăraţi fraţi aşezaţi întru Hristos, dar şi
pentru acei care ar voi să locuiască acolo în trecere din ţară străină” (Documente greceşti
privitoare la istoria românilor, 1915, 91-92, nr. CLXII).
În continuare, documentul patriarhal mai stipula rolul călugărilor, de trimişi ai lui
Dumnezeu pe pământ, și de păzitori ai averii mănăstirești. La toate acestea se adăuga şi
grija de a spori averea noului loc sfânt: „Şi, al doilea, economii3 şi supraveghetorii acestei
biserici, trimişi în orice timp, trebuie ca înainte de toate, pe deoparte să fie evlavioşi
faţă de Dumnezeu şi închinători neobosiţi ai lui Hristos, iar pe de altă parte, îngrijitori
şi paznici ai tuturor lucrurilor închinate mănăstirii, mişcătoare şi nemişcătoare, să se
străduiască şi în tot chipul pentru creşterea acestora spre mai bine, pentru ca, trăind întru
îndestulare, să proslăvească, fără încetare, Dumnezeirea, arătând toată iubirea frăţească,
unii faţă de alţii, întrecându-se în râvnă dumnezeiască şi îndemnându-se unii pe alţii întru
desbrăcarea de numele păcatelor, întru înnoirea minţii şi întru restatornicia împărăţiei
2. Mănăstire care depinde direct de patriarhie.
3. Persoană căreia i-au fost încredințate spre administrare bunurile unei mănăstiri.
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cerurilor” (Documente greceşti privitoare la istoria românilor, 1915, 92, nr. CLXII).
Aceeaşi carte a patriarhului mai precizează: „Şi, al treilea, în afară de acestea,
acele dela început şi mai sus oferite şi acele închinate, toate deopotrivă, bunuri şi lucruri,
mişcătoare şi nemişcătoare, ale mănăstirii Simopetriţilor, cele dinlăuntrul vechiului metoh
şi cele din afară, apropiate şi depărtate şi încă şi cele oferite de mai sus pomenitul prea
bogatul boer jupan Mihail Banul şi ctitor adevărat, dar şi cele care, şi după aceasta se
vor dobândi, să le păzească, nedeslipite şi întru toate neînstrăinate şi neschimbate, dela
cei care la început şi până acum le-au închinat împreună cu moştenitorii lor” (Documente
greceşti privitoare la istoria românilor, 1915, 92, nr. CLXII). Astfel, toate proprietăţile
vechiului metoh, treceau în posesiunea noului aşezământ sfânt ridicat de viitorul domnitor
Mihai Viteazul. Lăcaşul avea printre altele menirea de a-şi apăra proprietăţile, de a le spori
şi de a nu le înstrăina.
Documentul arată că, după înfiinţarea pe deal a noii mănăstirii, vechea biserică
a rămas ca „metoh, aşa cum se găseşte, păzit de doi sau şi de mai mulţi călugări şi a
recomandat a se păstra toate bunurile cele dinlăuntrul vechiului metoh şi cele din
afară” (Documente greceşti privitoare la istoria românilor, 1915, 91, nr. CLXII). Din
păcate, acesta este ultimul act care face referire la vechiul metoh al mănăstirii athonite
Simonopetra.
Şi acest hrisov, ca şi altele similare, cuprinde la finalul lui blesteme împotriva
tuturor acelora (nu conta dacă persoana care trecea peste aceste dispoziţii era considerată
ca făcând parte din lumea monahală sau laică, aceasta nu era exclusă de puterea spirituală
sau fizică a blestemului) care ar încălca dispoziţiile stipulate în cartea patriarhală: „Iar
dacă cineva, mai pe urmă, în orice chip, ar voi să răstoarne în totul sau în parte, câte mai
sus s’au însemnat prin hotărâre sinodală, oricare ar fi el, fie arhiereul legiuit din acea
vreme a Ungrovlahiei, fie acela care ar avea conducerea ţării, fie vreun altul, mic sau
mare, din cinul cel sfinţit sau din cârmuirea şi orânduirea cea lumească, unul ca acela, de
va fi sfinţit, să fie caterisit, ca un suflet pizmaş şi ca unul care amestecă neghina cea rea
cu grâul cel curat al faptei celei după Dumnezeu; iar, de va fi mirean, stăpân ori stăpânit
să fie afurisit de către Dumnezeul cel atotputernic şi supus blestemelor celor 318 părinţi
purtători de Dumnezeu şi partea lui să fie cu trădătorului Iuda” (Documente greceşti
privitoare la istoria românilor, 1915, 92-93, nr. CLXII).
La finalul gramatei patriarhale se menţionează că aceasta a fost sigilată cu pecete de
plumb şi apoi a fost semnată de însuşi Patriarhul Constantinopolului, la data de 5 octombrie
1591. De asemenea, actul a fost încredinţat nu numai locaşului nou ridicat în Bucureşti, ci
şi mănăstirii Simonopetra de pe Muntele Athos: „cartea cea de faţă, pecetluită a Smereniei
noastre, făcută cu iscălitura însăşi de mâna noastră şi întărită cu pecete de plumb, s’a şi
dat călugărilor cinstitei mănăstiri a Simopetriţilor şi totodată metohului, făcut din nou,
întru numele cinstit al marelui Nicolae, spre siguranţă. 7100 octombrie, indicaţia 5”
(Documente greceşti privitoare la istoria românilor, 1915, 93, nr. CLXII).
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Documentul patriarhal arată motivul şi împrejurările în care a fost ridicată această
mănăstire, dar şi faptul că aceasta a fost construită cu osteneala şi cheltuiala lui Mihai
Banul, cu mult timp înainte de a deveni domn: „El este cel care a ridicat şi chiliile
dimprejur cu pivniţele lor şi a înzestrat noua sa ctitorie cu moşii, care aveau iobagi, cu
odoare sfinte, cu obiecte din argint şi din aur. Cartea mai aminteşte că biserica cea nouă
a fost sfinţită de însuşi Patriarhul Ieremia al II-lea, în timpul şederii lui în Bucureşti, când
a fost ridicată la rangul de stavropighie patriarhicească, adică de unitate, care cuprindea
vechea şi noua biserică cu construcţiile şi cu averea lor mobilă şi imobilă şi care atârna
direct de Patriarhia grecească din Constantinopol, fără vreun amestec al episcopilor şi
mitropoliţilor Ungro-Vlahiei” (Morintz, Cantacuzino, Cebuc, Abramovici, 1954, 326).
Documentul patriarhal cuprinde o menţiune greşită. Este vorba de faptul că Mihai
ar fi fost în momentul vizitei lui Ieremia al II-lea şi construirii noii mănăstiri, ban al
Craiovei. Conform documentelor publicate, „cariera lui Mihai a început prin numirea
sa ca bănişor de Mehedinţi de către Iane (fratele mamei sale Tudora), care devenise în
1586 mare ban al Craiovei, sub domnitorul Mihnea Turcitul. După funcţia de bănişor de
Mehedinţi, atestată prin două documente din 1 ianuarie şi 29 noiembrie 1588 (D.I.R.,
1952, B., veacul XVI, V, 341, nr. 358 și 383, nr. 403), Mihai apare în acte ca mare stolnic,
sub domnia lui Mihnea Turcitul, fiind pomenit pentru prima oară în Divanul domnesc din
12 decembrie 1588 în locul lui Vintilă din Clăteşti (D.I.R., 1952, B., veacul XVI, V, 386,
nr. 405) şi pentru ultima oară în această calitate, în Divanul din 22 mai 1591, după care,
o dată cu sosirea noului domnitor Ştefan Surdul, a fost înlocuit prin numitul Dima (D.I.R.,
1953, B., veacul XVI, VI, 7-8, nr. 9).
După aceea, Mihai a devenit mare postelnic sub domnitorul Ştefan Surdul şi este
menţionat ca atare, pentru prima dată, în Divanul din 1 iunie şi 24 iulie 1591 şi pentru
ultima oară (D.I.R., 1953, B., veacul XVI, VI, 9, nr. 11; 12, nr. 15; 26, nr. 31) în acela de
la 18 decembrie 1591, după care a fost înlocuit printr-un anume Iane (Iano) (D.I.R., 1953,
B., veacul XVI, VI, 27, nr. 32). Apoi Mihai a devenit, tot sub domnia lui Ştefan Surdul,
mare agă – actul de întărire din 10 iunie 1594, dat de însuşi Mihai Viteazul Voievod
(D.I.R., 1953, B., veacul XVI, VI, 128-129, nr. 142), funcţie pe care a îndeplinit-o în
perioada cuprinsă între părăsirea postelniciei şi mazilirea acelui domnitor în vara anului
1592. În actul de întărire, referitor la 23 de moşii, pe care l-a dat la 6 septembrie 1598,
Mihai Viteazul Voievod aminteşte că aceste bunuri au fost cumpărate „în zilele lui Mihnea
Voevod şi în zilele lui Ştefan Voevod, când a fost domnia mea mare stolnic şi mare postelnic
şi mare agă şi mare ban al Craiovei” (D.I.R., 1953, B., veacul XVI, VI, 326, nr. 348).
După domnia lui Alexandru cel Rău, de la care primul document cunoscut este din
1 decembrie 1592 iar ultimul (D.I.R., 1953, B., veacul XVI, VI, 66, nr. 75 și 78, nr. 89)
din 18 august 1593, Mihai nu mai apare învestit cu nici o funcţie. Alexandru cel Rău a
avut probabil de la început o atitudine bănuitoare faţă de Mihai, care slujise credincios
pe cei doi domni premergători şi care era unul din dregătorii bogaţi şi de funcţie în
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această perioadă. În curând duşmănia noului domnitor a devenit vădită faţă de Mihai,
care a fost nevoit să se ascundă în ţară pentru a nu fi prins de slujitorii domneşti şi apoi
să pribegească în Ardeal, unde a fost adăpostit de Baltazar Báthory, vărul principelui
Sigismund; de aici a plecat în cursul anului 1593 la Constantinopol, de unde s’a întors
în toamna acelui an ca domn învestit al Ţării Româneşti” (Morintz, Cantacuzino, Cebuc,
Abramovici, 1954, 327-328).
În ceea ce priveşte funcţia de mare Ban al Craiovei, nu există niciun document
de Divan care să îl menţioneze pe Mihai în această funcţie. Începând „de la 8 ianuarie
1587 şi până la 1 decembrie 1592, data primului divan cunoscut, întrunit sub domnia lui
Alexandru cel Rău, apare în documentele sfaturilor domneşti (D.I.R., 1952, B., veacul
XVI, V, 386, nr. 405 și 280, nr. 292; D.I.R., 1953, B., veacul XVI, VI, 54, nr. 62 și 58,
nr. 67) ca mare ban al Craiovei numai Iane Epirotul, omul de încredere al lui Mihnea
Turcitul, rudă de aproape a lui Mihai Viteazul şi care a ajutat la ridicarea lui în scaun.
Era neapărată nevoie ca Iane să stea cea mai mare parte a anului la Constantinopol,
pentru a apăra interesele Domniei, ceea ce este dovedit şi prin numeroase chitanţe în
limba greacă privind împrumuturi în bani, contractate în anii 1589 şi 1590 de la diverşi
dregători turci în numele domnitorilor români de către Iane, care iscăleşte «Ioan Banul»
(Documente greceşti privitoare la istoria românilor, 1915, 86, nr. CXLIX, CL; 87, nr.
CLI, CLII, CLIII; 87-88, nr. CLV, CLVI; 89, nr. CLVIII).
„Titlul de mare Ban al Craiovei, pe care îl aminteşte Mihai Viteazul încă în două
acte de întărire (D.I.R., 1953, B., veacul XVI, vol. VI, 102-103, nr. 115 și 336-341, nr.
348), date de el ca voievod, la 20 februarie 1594 şi 6 septembrie 1598, se referă desigur
numai la isprăvnicia băniei” (Morintz, Cantacuzino, Cebuc, Abramovici, 1954, 328-329).
De fapt, în această perioadă, Mihai a fost locţiitorul lui Iane, mare Ban al Craiovei,
plecat pentru interesele domniei la Constantinopol, (Panaitescu, 1936, 24-25) şi care se
întorcea rar în ţară.
Denumirea de „Mihail banul”, se regăseşte nu numai în cartea lui Ieremia al II-lea
din octombrie 1591, ci şi în scrisoarea (Documente privitoare la istoria românilor. Acte
din secolul al XVI-lea relative mai ales la domnia şi viaţa lui Petru Vodă Şchiopul: 15171612, 1900, 373-374, nr. DXIX; Documente greceşti privitoare la istoria românilor, 1915,
97, nr. CLXXIV) din 14 noiembrie 1593, adresată lui Petre Şchiopul de către Andronic
Cantacuzino. Conform acesteia din urmă, Mihai a îndeplinit misiunea de locţiitor al
marelui ban în timp ce era mare stolnic sau mare postelnic. „Absenţa numelui lui Mihai,
care se observă în unele acte de divane domneşti, întrunite în această perioadă, precum
sunt acele din 13 iunie şi iulie 1589; 5 iulie, 19 iulie şi 14 decembrie 1589 (D.I.R., 1952, B.,
veacul XVI, V, 416, nr. 430; 417, nr. 431; 419, nr. 433 și 421, nr. 436) şi acele din 8 aprilie,
28 şi 29 iunie 1590, (D.I.R., 1952, B., veacul XVI, V, 439, nr. 453; 460, nr. 476 și 462,
nr. 478) fără ca prin aceasta Mihai să fi fost înlocuit din funcţia de mare stolnic, în care
este pomenit de alte documente de divane, intermediare sau posterioare. De asemenea,
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credem că se poate explica printr-o însărcinare personală dată lui Mihai Stolnicul, care
necesita absenţa sa din oraşul de scaun al Ţării Româneşti, anume: misiunea de locţiitor
la marea bănie a Craiovei, atribuită lui Mihai, pentru a înlocui pe Iane, marele ban, cu
asentimentul acestuia şi al domnitorului” (Morintz, Cantacuzino, Cebuc, Abramovici,
1954, 329).
Informaţiile de mai sus demonstrează că Mihai a fost locţiitor al marelui ban al
Craiovei între anii 1589 şi 1591, mai ales în timpul domniei lui Mihnea Turcitul, în această
perioadă el putând aduna o avere considerabilă (D.I.R., 1953, B., veacul XVI, VI, 336341, nr. 348), acest lucru dându-i posibilitatea şi mijloacele materiale de a construi şi de
a înzestra mănăstirea care îi poartă numele. Astfel, examinarea documentelor amintite
confirmă finalizarea lucrărilor la acest locaş sfânt înainte de octombrie 1591, când Ieremia
al II-lea, aflându-se în Bucureşti, i-a dat cunoscuta gramată patriarhală. În concluzie
„Mihai a construit această mănăstire în anii 1589-1591, în timp ce a fost un înalt dregător
al Ţării Româneşti, căci ulterior, începând din toamna anului 1592, el a devenit bănuit,
apoi a fost fugar şi pribeag. Noua ctitorie a înlocuit vechea mănăstire a jupânesei Caplea,
care a rămas apoi ca un metoh închinat noii mănăstiri, ambele fiind închinate mănăstirii
Simopetra de pe Muntele Athos” (Morintz, Cantacuzino, Cebuc, Abramovici, 1954, 329).
Informaţiile oferite de gramata Patriarhului Ieremia al II-lea au fost susţinute ulterior
de rezultatele campaniei de cercetări arheologice desfășurate în anul 1953. Conform
acestora s-a putut afirma că data înfiinţării mănăstirii Mihai Vodă nu a fost anul 1594 „cum
s’a crezut până acum, ci că ea a fost înfiinţată înainte de învestirea ca domn a lui Mihai
Viteazul, încât exista încă din 1591. Astfel campania arheologică din 1953 stimulând
cercetările istorice referitoare la trecutul Dealului Mihai Vodă, a isbutit să stabilească şi
data precisă a întemeierii mănăstirii lui Mihai Viteazul” (Morintz, Cantacuzino, Cebuc,
Abramovici, 1954, 394).
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BUCUREȘTII DE LA NICOLAE MAVROGHENI
LA PAVEL KISELEFF ÎN LITERATURA EPOCII
Dr. Ana-Maria Lepăr
Abstract: A complete picture of Bucharest by the end of the Phanariotes and the
beginning of the Russian Protectorate period can not be understood if we do not take into
account the presentation of the city in the local literature and in the diaries of foreign travelers
who have crossed the capital.
The general aspect of the capital, the social typologies, the perception of the political
events by the people and political elites, the citizens’ lifestyle, the impact of the calamities on
the general aspect of the city, cultural and modern events can be extracted from the literary
sources of the 18th and 19th centuries.
We used a single local source to present the city in the 18th century Istoria faptelor
lui Mavrogheni vodă și a răzmeriței din timpul lui pe la 1790 Scrisă la 1817 de pitarul
Hristache, also known as Povestea mavroghenească, where we find information about the
end of the reign of Nicholas Mavrogheni (1786-1789). The information provided by the
baker can be complemented by the descriptions provided by the foreign travelers: Lady
Craven, Jenne Lebprecht, Joseph-Gabriel Monnier, James Dallaway, Robert Stockdale, and
Randle Wilbraham, who visited the capital during the same period.
Local literature aimed to retrieve the color of the early 19th century is a bit richer. In Nicolae
Filiomon’s novel, Ciocoii vechi și noi, published in Revista română, in 1862, is presented the how
Dinu Păturică promoted from the çubukçunun to a high ranking boyar. The action takes place at
the beginning of the 19th century (the chronological interval is centered near the reference year
1821), mostly in Bucharest, which allows the author to record important information about the city
(the streets of the capital consisted of beam-bridges, citizens’ fashion, habits, description of houses
and events relevant to the city etc.). Letters sent by Ion Ghica to Vasile Alecsandri published in
Convorbiri literare give some interesting details about the city’s cultural life (theater, music),
political events (the Russian-Turkish war of 1806-1812, the revolution of Tudor Vladimirescu).
Ioan Stoicescu’s stories about Bucharest and Ploiești in the first half of the 19th century show a
series of events between 1806 and 1828, to which the author was participant.
The military conflicts between the Great Powers at the beginning of the century
(1806-1812, 1828-1829) led to the transits of the Principalities by several Russian, French,
English officers, like: the British officer Sir James Edward Alexander, the French officer
Alexandre Andrault – Count Langeron, the Russian marshal Mihail Ilarionovich Kutuzov,
Ludwig Kreuchely von Schwerdtberg – the Consul of Prussia etc.
The information gathered from the above-mentioned sources was structured on
the following themes: urbanism and publicity (as the streets of the city, description of the
princely court), public spectacle, social typology and free time, the capital during times of
crisis: military confrontations and calamities.
Keywords: Bucharest, urbanism, literature, society, show, calamities, Princely Court
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Europa secolelor XVII-XIX era presărată cu orașe mici, care ocupau un spațiu
geografic redus, structura ocupațională și socială a orașelor era simplificată, numărul de
specializări economice era redus, nu existau străzi pavate, casele aveau același stil cu cele
construite în satele apropiate (Câlția, 2011, 93).
Din această clasificare a centrelor urbane, făceau parte și capitalele Țărilor Române,
București și Iași, considerate de călătorii străini „mai degrabă sate decât orașe, fiind
alcătuite din case și bordeie cu grădini mari și curți care ocupă mult loc” (Călători străini
despre Țările Române, X, partea I, 2000, 507-508). Descrierea furnizată de Stephan
Ignaz Raicevich confirmă câteva dintre caracteristicile orașului mic, pe care Bucureștii le
întruneau la sfârșitul veacului al XVIII-lea și în prima parte a secolului al XIX-lea: spațiul
geografic ocupat era redus, ulițele erau strâmte și acoperite cu scânduri, construcțiile erau
reprezentate de bordeie și de case cu un singur cat, activitățile economice se concentrau
într-o piață centrală.
O imagine completă asupra Bucureștilor nu se poate crea, dacă nu luăm în considerare,
pe lângă documentele de arhivă, monografii și studii despre oraș, și reprezentarea
acestuia în literatura epocii. Aspectul general al capitalei, tipologia locuitorilor, percepția
evenimentelor politice la nivelul maselor și al elitelor politice, descrierile de evenimente
culturale și mondene pot fi extrase din sursele literare ale secolelor al XVIII-lea și al XIXlea. Folosind aceste informații și punându-le în relație cu relatările călătorilor străini care
au tranzitat Bucureștii în veacurile mai sus amintite, putem înțelege mai bine configurația
topografică a capitalei, modul de viață al locuitorilor, cum își petreceau oamenii de rând
și protipendada timpul liber, impactul calamităților asupra aspectului general al orașului,
dar și asupra populației.
Pentru intervalul de studiu am considerat edificatoare următoarele surse literare:
Istoria faptelor lui Mavrogheni vodă și a răzmeriței din timpul lui pe la 1790 Scrisă la
1817 de pitarul Hristache (Povestea mavroghenească), romanul lui Nicolae Filiomon,
Ciocoii vechi și noi, scrisorile lui Ion Ghica către Vasile Alecsandri și povestirile lui Ioan
Stoicescu, editate de Nicolae Iorga și tipărite cu ajutorul Primăriei din Ploiești.
Scurtă prezentare a surselor literare folosite
Povestea mavroghenească, publicată în anul 1862, în ziarul Buciumul român,
relatează scurta domnie a lui Nicolae Mavrogheni (1786-1790) în Țara Românească.
Criticul literar George Călinescu a considerat creația pitarului Hristache un „poem burlesc
muntean, în metru de cântec de stea, într-un amestec hazliu de mahalgisme, turcisme,
grecisme și radicale” (Călinescu, 2001, 40). Narațiunea în versuri prezintă o imagine
pozitivă a domnitorului, pe care autorul îl consideră:
„Iscusit și om al trebi(i)
Și încă un dar mai are,
Căci e om și viteaz mare” (Hristache, 1898, 17).
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În cronica lui Hristache, sunt amintite o parte dintre măsurile adoptate de domnitor,
majoritatea cu rol disciplinar. Mavrogheni a recomandat boierilor să ducă o viață
cumpătată, a pedepsit hoția și a încercat să reglementeze cultul, după modelul occidental:
i-a obligat pe preoți să realizeze serviciul religios și să țină bisericile deschise. Izbucnirea
războiului ruso-austro-turc a oprit aceste inițiative, întrucât acesta a trebuit să se ocupe de
reorganizarea armatei, o noutate până atunci pentru domniile fanariote. Cronica se încheie
cu intrarea „nemților cu coadă” în București. În acel moment, Mavrogheni nu mai era
domnitor în Țara Românească.
Mult mai bogat în informații despre București este romanul lui Nicolae Filimon,
Ciocoii vechi și noi, care cuprinde capitole întregi dedicate vieții din capitala Țării
Românești. A fost publicat în Revista română, editată de Alexandru Odobescu la București,
și considerat ulterior de critici „un mijloc însemnat de civilizare” (Martin, 1973, 177).
În istoria literaturii române ocupă un loc aparte, întrucât abordarea acestei specii literare
fusese firavă până atunci.
Subiectul romanului este relativ simplu: evoluția profesională a junelui Dinu
Păturică, de la rangul de ciubucciu al unui boier cu rang, Andronache Tuzluc, până la
cea de postelnic. Romanul este redactat într-o manieră romantică, după cum observă
criticul literar George Călinescu: „scriitorul are un ideal social și etic, vrea să reformeze
societatea, s-o moralizeze” (Călinescu, 2001, 138).
Aventurile prin care trece eroul îi permit autorului să reconstituie societatea
din București, specifică sfârșitului domniilor fanariote, în care modelul oriental fusese
impregnat foarte puternic. Lucrarea are caracter monografic: conține descrieri de mahalale
(Izvorului, Biserica Albă, Oțetari), de clădiri (Curtea Domnească), de străzi (Str. Caliții,
Podul Mogoșoaiei). Acestora li se adaugă o panoramă a orașului, scene de viață cotidiană
(plimbările de pe Podul Mogoșoaiei, din Grădina Cișmigiu, jocurile copiilor pe maidan, hora
tinerilor, obiceiuri de Sf. Andrei și de Sf. Gheorghe), informații despre viața culturală (teatrul,
muzica, dansul), descrieri ample ale vestimentației boierilor, negustorilor, femeilor, arnăuților.
Informații despre Bucureștii anilor 1774-1834 se regăsesc și în scrisorile lui Ion
Ghica către Vasile Alecsandri. Acestea „îi fac intrarea lui Ghica în literatura română”
(Ghica, 2014, 8), fiind copiate de prietenul său, Vasile Alecsandri, și trimise lui Iacob
Negruzzi pentru a le tipări în Convorbiri literare, revista cea mai importantă din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea.
Deși unele dintre evenimentele suprinse sunt anterioare redactării lor, găsim detalii
interesante despre viața culturală din oraș (teatru, muzica), evenimente politice (războiul
ruso-turc din 1806-1812, revoluția lui Tudor Vladimirescu). În mare parte, cele relatate de
Ion Ghica sunt momente trăite, experiențe personale1, un procent mic fiind reprezentat de
povești auzite de la alții.
1. Fiind născut în anul 1816, acesta a fost martor la majoritatea evenimentelor pe care le-a relatat.
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În categoria memorii, se încadrează și povestirile lui Ioan Stoicescu despre
Bucureștii și Ploieștii din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Acesta prezintă o serie de
întâmplări „mai cu samă de cele ce am văzut cu ochii miei în junie, pe când mă aflam ca
logofețel [copist] în cancelaria Logofeției cei Mari (Ministerului Justiției) cu începere de
la anul 1806 până sfărșitul domniei lui Grigore Ghica, la anul 1828” (Stoicescu, 1880,
8). Față de celelalte surse, avantajul este că autorul a fost părtaș la cele relatate, fiind astfel
o sursă directă și, deci, credibilă2.
Acestor surse li se mai adaugă și relatările călătorilor străini care au trecut prin
București între 1774 și 1834. Jurnalele lor de călătorie au fost adunate în colecția Călători
străini despre Țările Române, editată de Academia Română.
Urbanism și edilitate
Deși greu de crezut pentru cei din ziua de astăzi, chiar și în secolul al XIX-lea,
ulițele Bucureștilor păstrau specificul medieval: erau strâmte, acoperite cu bârne, devenind
impracticabile pe vreme urâtă. Această imagine nu corespundea absolut deloc cu cea a
unui oraș european, creându-se, mai degrabă, impresia unei așezări orientale.
Orașul era străbătut de ulițe nepavate, acoperite cu bârne de stejar, mai tot timpul
înfundate. Din romanul lui Filimon, aflăm că acele „canaluri de lemn” erau necesare
pentru scurgerea apelor. Pe vreme urâtă „a umbla pe asemenea poduri era o adevărată
tortură, căci uneori ele erau pline de noroiu infectat din cauza necurățirei canalelor,
alteori se rupea câte o scândură, tocmai când nenorocitul pedestru punea piciorul pe
dânsa și, fără veste, el se simțea cufundat în noroiu până la mijloc sau chiar se pomenea
cu o mână scrântită sau cu un picior frânt” (Filimon, 1910, 89).
Drumurile proaste din oraș au fost remarcate și de călătorii veniți din Occident,
unii dintre ei erau mirați să vadă ulițe podite cu scânduri de lemn. În anul 1785, într-o
călătorie de la Viena la Constantinopol, Jenne Lebprecht a remarcat că noroiul era mai
mereu prezent și, drept urmare, unele dintre „ulițe” erau „podite cu scânduri de stejar”
(Călători străini, X, partea I, 2000, 742). Această informație o întâlnim și la alți călători
care au trecut prin București în aceeași perioadă: teologul clasicist James Dallaway – „ulițe
podite cu bârne de lemn, slab fixate, din care multe lipsesc” (Călători străini, X, partea
II, 2001, 1218), profesorul Robert Stockdale – „ulițe acoperite cu scânduri, îmbinate
una lânga alta. Adeseori acestea erau sărite de la locul lor și foarte periculoase pentru
cai. Majoritatea ulițelor sunt puțin mai mari decât niște drumeaguri” (Călători străini,
X, partea II, 2001, 1246). Când vremea era frumoasă și scândurile erau schimbate de
curând, podurile de lemn dădeau impresia unui tablou tradițional, pitoresc, așa cum scria
și călătorul Joseph-Gabriel Monnier, pe 6 septembrie 1786: „Ulițele sale sunt frumoase,
largi și podite cu trunchiuri pătrate îmbucate și așezate de-a latul” (Călători străini, X,
2. Deși așa cum se va vedea pe parcurs, e plină de informații considerate eronate în momentul de față.
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partea I, 2000, 787). Bucureștii ofereau imaginea unui oraș parcă desprins din basmele
orientale, din cele 1001 de nopți, după cum concluziona și profesorul Randle Wilbraham
– „Înfățișarea acestei așezări, ca și îmbrăcămintea locuitorilor îmi amintesc cu putere
ceea ce am citit în ‹poveștile› nopților arabe” (Călători străini, X, partea II, 2001, 1249).
Situația ulițelor din București nu s-a schimbat nici la începutul secolului al XIX-lea,
căci, după cum relata, în anul 1826, sir James Edward Alexander: „ulițele erau podite cu
scânduri de la un cap la altul și eram tare zdruncinați de această suprafață zgrunțuroasă”
(Călători străini, s.n., II, 2005, 157). Nici acțiunile de modernizare întreprinse de Kiseleff
nu au reușit să rezolve problema noroiului, căci așa cum observa în anul 1836, Stanislas
Bellanger, pe ulițe „era un noroi negru și cleios din care te desprindeai cu mare greutate”
(Călători străini, s.n., III, 2006, 436). Excepție făcea Podul Mogoșoaiei – după Bellanger:
„Chausée – d’Antin a Bucureștiului” (Călători străini, s.n., III, 2006, 438), care se
întindea pe o lungime de aproximativ 6 stânjeni. Aici, „noroiul are alt aspect; nu mai este
nici negru, nici persistent ca în piață, se preface în băltoace umede și cenușii” (Călători
străini, s.n., III, 2006, 438). Față de celelalte ulițe, era mai bine întreținut, însă cu timpul,
fomarea bălților ajunsese să îngreuneze circulația.
Pe lângă noroi, o altă problemă cu care se confrunta capitala, era lumina extrem
de proastă de pe „străzi”. Acest aspect este prezentat și de Filimon, care considera că
felinarele insuficiente și ulițele impracticabile ofereau orașului o „tristă stare” (Filimon,
1910, 89). Se știe că un sistem relativ modern de iluminare a fost introdus în București abia
în 1828-1829, folosindu-se „felinare încrucișate, plasate la 20 m” (Căzan, 1992, 130).
În romanul lui Filimon, este amintită piața triunghiulară care unea Bărăția, Pescăria
Veche din mahalaua Scaunelor și hanul Filaret, dispărută după incendiul din 1847.
Plasarea făcută de Filimon respectă realitatea istorică, întrucât aceasta se găsea pe drumul
dintre Ulița Colții și Sf. Gheorghe Nou. Autorul sugerează caracterul comercial al zonei,
menționând categoriile de negustori și de meșteșugari: bogasieri, cojocari subțiri și groși,
abagii și găitari (Filimon, 1910, 88). Aceștia aveau preocupări în domeniul textil: bogasierii
realizau negoțul cu pânzeturi, cojocarii lucrau cojoace sau blănuri, abagiii prelucrau lâna,
iar găitanii făceau diverse ornamente pentru vestimentație.
O uliță amintită în romanul lui Filimon este Strada Caliței, despre care aflăm că
era frecventată de protipendadă. Această uliță era considerată „foburgul favorit al nobleței
și al amploaiaților de toate gradele” (Ghica, 2014, 48) – boieri veliți, calemgii, iamagii.
Când prezintă Bucureștii, Ion Ghica consideră Dâmbovița drept axă generatoare a
orașului, de-a lungul căreia s-au format mahalale. Afirmația acestuia este confirmată de
planurile care înfățișează Bucureștii și pe care se observă densitatea mare de locuire pe
malul stâng al râului.
Ghica caută să ofere o explicație pentru inundațiile provocate de Dâmbovița. Cu
mult timp în urmă (nu știm când?), apa era curată, deși locuitorii își aruncau murdăriile
în albia râului. După ce populația s-a mărit și obiceiul a rămas, aruncarea gunoaielor a
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determinat urcarea nivelului și, implicit, creșterea inundațiilor (Ghica, 2014, 299-300).
Un alt râu cu importanță pentru bucureșteni este Colentina, care formează o salbă
de lacuri în nordul Bucureștilor și dă numele unui cartier. Există și o legendă prin care se
explică etimologia. Acțiunea se petrece în timpul domniei lui Radu Alexandru, când grecii
din București au fost amenințați de aga Matei din Brânconveni (viitorul Matei Basarab)
că vor fi alungați din oraș. Domnitorul, fiind un protector al grecilor, a organizat o armată.
Confruntarea dintre cei doi s-a ținut lângă mănăstirea Plumbuita. Conform legendei
„boierii veneau și întrebau pe locuitorii de pe lângă Plumbuita, unde a avut loc lupta. Și
aceștia răspundeau: «colea în tină». Și de aici, zice-se că se trage numele de Colentina”
(De la Dragoș la Cuza-vodă. Legende populare românești, 1966, 7-9).
Bucureștii se remarcau prin „casele văruite și numeroasele biserici” (Călători
străini, s.n., II, 2005, 157). Acestora li se adăuga cea mai importantă clădire din oraș,
Curtea Domnească, care de-a lungul perioadei de studiu a avut trei sedii: în actual Centru
Vechi, în Dealul Spirii și pe Podul Mogoșoaiei.
Din cronica pitarului Hristache, aflăm că domnitorul Mavrogheni își crease în
reședința domnească o sală de arme. După cum procedau principii din Europa, domnitorul
își adunase diverse obiecte, care i-au îngrozit pe boieri. Puteau fi admirate următoarele
arme: „săbii ferecate [...] prin păreți spânzurate”, „pistoale”, „buzdugane”, „mazdrace”,
„iatagane”, „suliți”, „hangere”, „cuțite / Ca acele ascuțite”, „Măciuci, mai pustiu
ghintuite”(Hristache pitarul, 1898, 22). Din povestea pitarului, aflăm că astfel de inițiative
nu se mai întâlniseră la alți conducători.
Informații despre Palatul Domnesc se găsesc și la scriitorul Nicolae Filimon. Autorul
poziționează reședința domnească pe harta Bucureștilor de la anul 1860, menționând că
palatul se găsea între casele giuvaiergiului Resch și sala Momolo. Pentru a evita orice
confuzie, are grijă să specifice că este vorba de Curtea cea Nouă, construită în anul 1813,
după ce un incendiu a distrus reședința voievodală din „Dealu Spirei”. Pentru Filimon,
Curtea cea Nouă era formată din mai multe construcții, dispuse pe două rânduri, care în
anul 1814 erau delimitate de Podul Mogoșoaiei și Ulița Școalei (Filimon, 1910, 32).
Scriitorul o consideră „o zidire sau o grămădire de material în care se vedeau
mai multe ordine de arhitectură, imitate în ceea ce au ele mai grosolan și mai neregulat”
(Filimon, 1910, 32). Părerea lui Filimon este apropiată de cea a călătorilor străini, care
au văzut Curtea cea Nouă. În Istoria Daciei Transalpine, Sulzer povestește despre
modul în care a fost construit „noul palat domnesc de la București”. Planul palatului
era „proiectat într-un mod prea gospodăresc”. După tocmelile boierilor, care nu erau de
acord cu investirea unor sume semnificative în construcția reședinței domnești, lucrările
de execuție au fost încredințate unui mecanic italian, Macri. Palatul era „întru totul mai
neregulat și mai rău decât orice locuință de boier” (Călători străini, X, partea I, 2000,
462). Tot de la Sulzer, aflăm că avea forma unui „octogon cu opt, poate chiar 12 unghiuri”
(Călători străini, X, partea I, 2000, 462). Palatul era făcut din „cărămidă foarte regulată și
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frumoasă” (Călători străini, X, partea I, 2000, 462). Lemnul cumpărat pentru executarea
lucrării nu a fost suficient, prin urmare, ușile, ferestrele și podeaua „nu erau executate în
chipul cel mai potrivit” (Călători străini, X, partea I, 2000, 462). Amplasarea noului palat
de „partea cealaltă a Dâmboviței” este confirmată și de Jenne-Lebprecht, care a realizat
mai multe călătorii în Țările Române, între 1785 și 1788 (Călători străini, X, partea I,
2000, 473).
Din romanul lui Filimon, aflăm că înspre Podul Mogoșoaiei, exista „un balcon în
formă de chioșc turcesc, mobilat cu divanuri și lavițe tapetate cu catifea roșie, în care
venea adesea principele de’și lua cafeaua și ciubucul privind pe trecători” (Filimon,
1910, 32). Slujitorii de la curtea domnească locuiau separat, „într-un șir de odăi în formă
de chilii călugărești” (Filimon, 1910, 32), care se găseau „pe partea despre Momolu”
(Filimon, 1910, 33). Grajdurile „unde se țineau armăsari de Misir și Arabia” folosite
de domnitor „la solemnități și preumblările sale” se găseau în „fundul curții sau partea
despre Herăscu” (Filimon, 1910, 33).
Palatul Domnesc era de formă pătrată. Un zid simplu care avea „o lungime aproape
de o sută de stânjeni” (Filimon, 1910, 33) închidea palatul în zona în care comunica cu
Podul Mogoșoaiei. Intrarea principală în Palat era o poartă mare, numită „Pașa Capusi”
(Filimon, 1910, 33).
Filimon consideră că „Atmosfera specifică Palatului Domnesc este mai curând
cea a unui caravanserai decât a centrului politic al unui stat” (Filimon, 1910, 33),
exprimându-și dezaprobarea față de politica domnitorului. Curtea interioară era plină
atât de locuitori veniți cu diverse „treburi politice” (Filimon, 1910, 33) în general, boierii
însoțiți de „un număr semnificativ de argați” (Filimon, 1910, 33), cât și de ,,«gură-cască»,
amuzați de giumbușlucurile pehlivanilor și măscăricilor domnești” (Filimon, 1910, 33).
În această hărmălaie, se amestecau „pungașii scăpați din închisorile de la Constantinopol
care păcăleau naivii la nuci, iasc, tura și stos” (Filimon, 1910, 34).
Pe lângă Curtea Domnească, în oraș existau și câteva proprietăți boierești, după
cum remarca și Ghica în scrisorile sale. În secolul al XIX-lea, numărul de proprietăți era
redus, iar în oraș, se găseau moșii mari. Aici, boierii locuiau și cu ajutoarele din gospodărie.
Ghica amintește că moneda avea o circulație limitată, bogăția unui boier fiind exprimată
prin moșii, prin numărul de robi și prin obiectele prețioase (Ghica, 2014, 298).
Cu acest prilej, autorul prezintă proprietatea banului Dumitrache Ghica, care se
învecina cu casele Văcărescului, cu Sfinții Apostoli, cu strada Mihai Vodă, cu Gorganii și
cu mahalaua Năstăsica.
Arhitectura nu era una pretențioasă, ci urma specificul locului. Casa avea un pridvor
la intrare. Sălile erau mari, având ca destinație organizarea de petreceri sau de întâlniri.
Existau camere adaptate celor două sezoane principale: iarna și vara. Construcția avea
„arcadele și boltele învârtite”, pivnițe și beciuri pentru conservarea alimentelor. Streașina
era scoasă în exterior.
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În curte se găseau o grădină de zarzavaturi, de fructe, de legume și mai multe
construcții, unde se adăposteau animalele, argații și țiganii. Am putea considera
proprietatea banului un micro-oraș, în care se puneau la dispoziția boierului și familiei
toate cele necesare traiului.
Mulți boieri se credeau „vânători iscusiți” (Ghica, 2014, 298), având în curte
animale „de tot felul” (Ghica, 2014, 298), poștalioane, arme etc. Aceștia organizau diverse
vânători la Colentina, unde atrăgeau „mulți gură-cască” (Ghica, 2014, 314). Descrierea
lui Ghica confirmă existența maidanelor de la Colentina, care permiteau organizarea de
vânători, de târguri și de bâlciuri.
Bucureștii erau orânduiți asemeni unui oraș medieval, sugestivă în acest sens
fiind cronica pitarului Hristache. După obiceiurile occidentale ale orașelor medievale, în
care se căuta să se asigure liniștea pe timpul nopții, domnitorul a impus un sistem, prin
care se interzicea să se mai circule după o anumită oră. A fost montat un tun, care suna
la o anumită oră din noapte. După ce se auzea zgomotul scos de acesta, orice plimbare
nocturnă era interzisă. Străjerii din oraș deveneau mai vigilenți și pe cei pe care îi prindeau
umblând noaptea îi puteau spânzura. Această măsură a îngrozit și mai mult pe boieri, care
s-au văzut privați de dreptul lor de a circula nestingheriți:
„Un tun; seara nelipsit
La un ceas îl slovozia
Când străjile se pornia
Ca să fie semn de strajă,
Mic și mare s’aibă pază
De la un ceas să nu umble
Nimeni, nici să se mai plimbe
Nici călare, nici cu butca,
Că ștreangul îi va fi munca.
Deci noi ne mai speriarăm,
De plimbări ne mai lăsarăm
Și cum auziam dând tunul
Numai toți pe-acasă drumul!” (Hristache pitarul, 1898, 25-26)
O altă măsură ieșită din comun întreprinsă de domnitor a vizat bisericile, pe care
Mavrogheni le dorea deschise în permanență. Preoții au fost obligați să presteze serviciul
religios, să poarte potcapul grecesc, iar boierii să participe la slujbe. Pentru ca frigul din
bisierici să nu mai fie pretext al numărului restrâns de enoriași prezenți la slujbe, au fost
introduse sobe în 16 lăcașuri de cult. Aceste decizii sunt prezentate cu ironie în cronică:
„Ci sta bieții popi, săraci,
În zbangă, știi, ca soldați,
Toată ziua nelipsiți,
Uitându-se pe la sfinți,
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Avându-i parigorie
La a lor melancolie.
Iar colea mai înserat,
Când gândiau că au scăpat,
Începea iar a toca
Și iar la slujbă intra,
La orton de dimineață.
Apoi iată, uite viață!” (Hristache pitarul, 1898, 27-28)
Spectacolul public
O altă modalitate de a înțelege Bucureștii este reprezentată de percepția existentă
asupra spectacolului public, definit ca „un element esențial în constituirea cotidianului”
(Vintilă-Ghițulescu, Pakucs Willcocks, 2007, 7).
Din romanul lui Nicolae Filimon, aflăm care erau locurile pentru promenadă la
începutul secolului al XIX-lea: Podul Mogoșoaiei, Podul Târgului de Afară, grădina lui
Scufa și grădina lui Belu. Pe lângă acestea, conform planurilor orașului, constatăm că
existau și alte grădini private, chiar din secolul al XVIII-lea, unde locuitorii se puteau
plimba. Una dintre acestea era grădina boierului Dudescu, despre care Lady Craven, care
a vizitat Țara Românească, în timpul domniei lui Mavrogheni, scria: „o frumoasă grădină
engleză aparținând unui bătrân boier la care am mers. O grădină de zarzavat a unui
ajutor de pastor de tars din Anglia și această grădină erau cam tot una” (Călători străini,
X, partea I, 2000, 722). În acea perioadă nu exista un interes artistic sau un simț estetic, în
aranjarea unei grădini, așa cum constată și călătoarea: ori că vorbim de grădina cu scop de
relaxare ori că vorbim de o grădină de zarzavat nu exista nicio diferență.
Până la guvernarea lui Kiseleff, majoritatea erau proprietăți private, unele dintre
ele deschise publicului, între anumite ore: „Bucureștii pe la anul 1830 avea multe grădini
particulare și nicio grădină publică3. Fiecare casă de boer și de negustor cu dare de mână,
avea, în dosul casei sale, câte o grădină mare, spațioasă, umbroasă și răcoroasă, plină cu
copaci stufoși și cu flori mirositoare. Unele din ele erau deschise publicului care n-avea
parte să se bucure d’asemenea locuri de desfătare acasă la el și căruia îi era îngăduit de
către boierul proprietar, să se folosească de umbra lor cea răcoroasă, în decurs de câteva
ore pe zi” (Popescu, 1914, 172-173).
Aici se puteau vedea calești sau butci cu arcuri poleite, care îi diferențiau pe boieri
de negustori (Filimon, 1910, 136), dar și oameni din clasa de mijloc care încingeau câte o
horă sau un „danț”, până seara târziu. Tinerii dansau în văzul bătrânilor, determinându-i,
în cele din urmă, să participe și ei atrași ca de un magnet, după cum relatează autorul:
„dar cu încetul o atracțiune neînvinsă se transmitea în inima oamenilor de orice vârstă:
3. În secolul al XIX-lea, pentru români „orice spațiu plantat era considerat grădină” (El-Shamali, 2010, 356).
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jocul tinerimei ca un electrism mișca pe bătrânii patroni; ei se sculau de pe iarbă, scoteau
binișele cele lungi, își sumețeau pulpanele de la antere și se aruncau cu exaltație în arena
danțului” (Filimon, 1910, 134).
Pe fundalul muzicii lăutarilor, „chefliii” se înfruptau cu mâncăruri aduse deacasă, beau bere și în toată veselia lor, ajungeau să-și toarne vin în ișlice sau în conduri,
împărțindu-și unii altora băutură. Copiii se jucau de-a v-ați ascunselea, de-a baba oarba
sau cu mingea. Iarna, tinerii se adunau în grupuri mai mici, la casa unuia dintre prieteni și
stăteau la povești sau jucau curelușa, mariajul sau conțina.
Acest peisaj vesel cuprindea doar clasa de mijloc, întrucât boierimea își organiza
evenimentele mondene în privat. Erau puține momente în care boierimea era văzută la
masă în grădinile orașului. Petrecerile protipendadei erau în ton cu cele din Occident, fiind
preferate dansurile occidentale: menuetul, valsul, ecosesul, cotilionul. Întrucât acestea
abia fuseseră împrumutate și coregrafia lor încă nu se întipărise dansatorilor, se alternau și
cu jocuri autohtnone: pristoleanca, chindia, ca la ușa cortului, zoralia, cântate de nelipsiții
lăutari (Filimon, 1910, 166-167).
De un statut special se bucurau și sărbătorile religioase, prilej de distracție, de
veselie și de mâncare bună pentru toată lumea.
În romanul lui Filimon, este prezentat cum era sărbătorit Sfântul Andrei în rândul
protipendadei: „delicatețuri gastronomice”: păstrăvi, mihalți, mâncări fragede și gustoase,
poame, vinuri scumpe (Filimon, 1910, 138). Invitații erau poftiți într-o încăpere anume
pregătită, în care se întrepătrundeau atât elemente orientale: cercul de flori arăbești așezat în
mijlocul camerei, paturile mari, de scândură, acoperite cu perne, pe care urmau să stea o parte
dintre musafiri, cât și occidentale: macaturi de lână de Bursa cu ciucuri de Veneția pe margini.
Lumina din încăperi era dată de lumânări, puse în sfeșnice, al căror fitil era reglat de
o slujnică, în general o țigancă. Oaspeții erau așteptați după prânz, și, îndată ce se adunau
toți, erau serviți cu dulcețuri, cu migdale, cu năut prăjit, cu votcă de mentă și cu cafea.
Odată cu cafeaua cu caimac, musafirii primeau „ciubucele de antep”. Apoi, se încingeau
la discuții pe teme variate. Observăm că este respectat ritualul oriental.
Sfântul Gheorghe avea un statut aparte, fiind considerat patronul țării. Cu ocazia
hramului acestui sfânt, negustorii și boierii își împodobeau prăvăliile, respectiv casele cu
ramuri de salcie (Filimon, 1910, 323).
Pe lângă sărbători, motive de bucurie pentru comunitate erau și alaiurile de nuntă,
care umpleau străzile. O descriere a acestor obiceiuri o întâlnim în scrisorile lui Ion Ghica.
De la acesta, aflăm că obiceiurile de nuntă erau similare atât boierilor, cât și rândașilor.
În cazul unui cuplu de copii de boieri, pe lângă binecuvântarea părintească, tinerii
primeau și binecuvântarea domnitorului. Petrecerea dura aproape o săptămână.
Mahalalele din care făceau parte cei doi miri erau direct implicate, întrucât toate
casele se împodobeau cu brad în ziua nunții. După cum se observă, obiceiurile de nuntă
erau specifice lumii orientale.
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Cu o zi înainte de nuntă, mireasa era vizitată de trei femei, cunoscute sub denumirea de
călțunurese. Prima o stropea cu apă de trandafir, cea de-a doua îi aducea florile ce urmau să fie
folosite în cununile celor doi miri, iar ultima venea cu „peteală”, considerată simbolul bogăției.
Cele trei deschideau drumul altor femei, trimise tot de ginere, care îi aduceau miresei diverse
cadouri valoroase. În materie de daruri, erau preferate bijuteriile, stofele scumpe și banii.
Mireasa este înconjurată de mai multe fete tinere, care se ocupau de pregătirile
de nuntă: întocmeau cununile celor doi însurăței, voalul miresei. Veselia era în toi,
participantele imbinând pregătirile cu jocurile: de-a ineluș-învârteluș, de-a baba mija, de-a
gaia, de-a cârpa, horă. Ziua următoare, tânăra părăsea casa părintească, luându-și „ziua
bună” de la familie și se îndrepta la casa viitorului soț. Conform tradiției, despărțirea de
părinți trebuia să fie un moment emoționant, în care fata să verse câteva lacrimi, în semn
de regret. După cununia religioasă, urma petrecerea la casa mirelui, unde invitații și cei doi
miri petreceau trei zile și trei nopți, ca în basme.
Pentru boierime, nunta păstra același șablon, însă durata era mai mare, de șapte zile
și șapte nopți, așa cum se cuvenea celor de viță aleasă (Filimon, 1910, 62-63).
Orașul nu era martor doar la petrecerile și sărbătorile care înveseleau pe toată lumea,
ci și la scene violente. Din această categorie făceau parte pedepsele, considerate „o lecție
pentru făptaș, care trebuia să transmită un discurs încărcat de semnificații celor ce privesc,
să se propage mai departe prin poveștile generate” (Vintilă-Ghițulescu, 2007, 190).
În această categorie se înscrie și scena în care Nicolae Filimon prezintă pedepsirea
unui negustor prins cu înșelăciunea. Este vorba de Chir Costea Chioru, un bogasier evreu
care-și păcălea clienții, dădea bani cu camătă și fusese complicele lui Dinu Păturică în
falimentarea lui Andronache Tuzluc. Negustorul a fost judecat de Departamentul de
Criminalion și condamnat la spânzuratoare, pedeapsă ce urma să fie aplicată de Spătărie.
Pentru „a da pildă și altora” (Vintilă-Ghițulescu, 2007, 190), toate acestea se
petreceau în public, în Piața Sfântul Gheorghe cel Nou. Scopul era descurajarea celor
care ar fi fost tentați să obțină profituri pe căi necinstite. Scena este foarte teatral redată
de autor: făptașul era adus din temniță, cu capul ras, gol până la brâu și imobilizat, era
bătut de arnăuții care îl însoțeau, trezind reacții diverse în rândul celor prezenți. Apoi, era
plimbat pe Ulița Șelarilor, prin Sf. Gheorghe cel Vechi, până la Ulița din spatele Bărăției,
unde avea să fie țintuit cu urechile de stâlp (Filimon, 1910, 319-320).
Astfel de pedepse nu erau deloc rare, mai ales în vremea lui Caragea, considerat
un domnitor foarte sever. După cum povestește și Ioan Stoicescu, orice abuz nu rămânea
nepedepsit, indiferent de rangul celui care-l săvârșise: pe ispravnici îi amenda și-i trecea
în Condica neagră, nemaifiind eligibili pentru o funcție. Boierii de rang mai mic erau
pedepsiți în public: pe zapcii și pe vătafii de plaiuri îi țintuia de urechi sau îi spânzura, iar
pe ceilați „îi bătea la falangă”. Pe conspiraționiști, îi exila și pe cei bănuiți de tâlhării sau
alte fapte abominabile, îi închidea sau le tăia urechile (Stoicescu, 1880, 8 și 14-15).
Nu erau rare cazurile în care populația venea la domnitor să-și ceară drepturile.
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O astfel de imagine este suprinsă în romanul lui Filimon. Aproximativ 4-500 de țărani
zdrențăroși și trași la față, dornici să li se facă dreptate, au venit la noul domnitor, Grigore
Ghica, cu speranța că le vor fi ascultate cererile. Aceștia au ajuns în București la orele opt,
„tocmai pentru a-l prinde pe noul domn, Grigore Ghica, la divan” (Filimon, 1910, 320).
Cu această ocazie, aflăm și orele la care domnitorul își începea audiențele.
Pentru a atrage atenția, țăranii au dat foc unui sul de rogojină. Grupul s-a îndreptat
compact către Curtea Domnească cu „jalba în proțap” (Filimon, 1910, 320). Aceștia au
fost primiți de domnitor, care le-a luat plângerea și a înmânat-o marelui logofăt. Boierul i-a
citit-o conducătorului, care a și găsit rezolvarea problemei: vinderea bunurilor lui Păturică
(împotriva căruia era formulată cererea) și despăgubirea țăranilor (Filimon, 1910, 306-307).
Un alt parametru al spectacolului cotidian era reprezentat de alaiurile domnești,
care treceau pe ulițele orașului. Fie că era vorba de o primire de domnitor sau de diplomați
străini, fie că era vorba de un cortegiu funerar, acestea atrăgeau curioșii care veneau să
admire suita. Informații despre alaiul cu care domnitorul Ioan Gheorghe Caragea a intrat
în capitală găsim atât la Ion Ghica, cât și la Ioan Stoicescu.
Alaiul lui Caragea este prezentat cu mai multe detalii în povestirile lui Ioan Stoicescu.
De la acesta, aflăm că domnitorul Caragea și-a făcut intrarea în București pe la mănăstirea
Văcărești, unde era pregătit un conac. Apoi a fost condus la mănăstirea Sf. Spiridon și,
într-un final, a ajuns la Curtea Domească din Dealul Spirii. Pe lungimea celor 3.000 de
pași estimați între mănăstirea Sf. Spiridin și Curtea Domnească, s-a desfășurat un cortegiu
domnesc, care impresiona prin veșmintele luxoase și sofisticate (Stoicescu, 1880, 8).
Cu acest prilej, găsim o descriere a vestimentației domnitorului și a însoțitorilor săi.
Domnul purta pe cap cele două obiecte dăruite de către sultan: „cuca cu pene de struț” și
„cabanița”, simbolizând funcția deținută în ierarhia otomană, cea de pașă cu două tuiuri.
Culoarea albă era restricționată conducătorului (Stoicescu, 1880, 8).
Avangarda lui Caragea era formată din toporași, călărași, arnăuți și superiorii
lor: Tufecci-bașa, Deli-bașa, Bim-bașa și Ghiuler-Aga, dorobanți, șeful Agiei, spătarul,
vistiernicul, vornicul de poliție, logofeții mari, postelnicul cel mare cu toți servitorii
și dregătorii lor. Acest convoi de boieri care urmau să dețină funcții importante în
administrația țării era despărțit de familia domnitorului prin șase cai, cu cioltare din fir de
aur de la coamă până la coadă. Cel care încheia alaiul era Cămărașul cel Mare care arunca
monede norodului venit să-și întâmpine domnul.
La Curtea Domnească, Caragea a primit binecuvântarea Mitropolitului, care l-a
uns cu mir, după cum se proceda pe vremuri cu domnitorii pământeni. După acest moment
solemn, au urmat salve de tun. Apoi, domnitorul s-a deplasat în curtea palatului pentru a i
se citi în văzul lumii firmanul de investitură (Stoicescu, 1880, 8).
Intrarea lui Caragea în capitală este prezentată succint și de către Ion Ghica, care
mai întâi are grijă să menționeze că domnitorul venise pentru o domnie impusă de sultan
la 3 ani. Caragea și-a făcut intrarea în capitală de Sf. Spiridon, „călare pe tabla-bașa, în
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sunetele clopotelor, ale surlelor și tobelor” (Ghica, 2014, 59) și apoi s-a îndreptat înspre
biserica de la Curtea Veche, unde a fost miruit domn de către mitropolit, respectându-se
astfel tradiția.
Străzile orașului erau străbătute și de alaiuri de diplomați străini, aflați în tranzit
către Imperiul Otoman sau către Occident. O suită ce însoțea doi principi persani a traversat
Bucureștii în anul 18364, având drept destinație capitala Imperiului Otoman. Literatul
britanic James Bailie Fraser a făcut parte din această delegație și a păstrat o descriere a
modului în care au fost primiți de „Înălțimea Sa Prințul Ghica”(Călători străini, s.n., III,
2006, 550): „o trăsură oficială cu o mare asistență formată din trupe și gărzi; antecamera
era plină de ofițeri strălucind în uniforme minunate în albastru și portocaliu împodobite
cu ordine militare”(Călători străini, s.n., III, 2006, 550).
Pe lângă alaiurile de primire ale domnitorilor sau diplomaților, pe ulițele orașului se
puteau vedea și cortegii funerare, care, în general străbăteau aproape toată capitala. Despre
înmormântarea domnitorului Alexandru Suțu aflăm detalii de la Stoicescu. Domnitorul a
fost condus pe ultimul drum cu mare alai de oameni. Stoicescu explică numărul mare de
însoțitori prin simpatia de care Suțu s-a bucurat atât în rândul boierilor, cât și al poporului:
„Toți boierii țerii și poporul urmau cortegiul; aceasta dovedia marea simpatie ce o aveau
boierii, căci la mormânt nu l-au dus pe dric cu caii, ci chiar miniștrii îl duceau pe patul
mortuar, purtat pe umerii lor, având fiecare ministru câte un șef din Ministeriul său lângă
dânșii” (Stoicescu, 1880, 18).
Cele prezentate sunt confirmate și de G. D. Florescu în lucrarea Alaiul înmormântărei
lui Alexandru N. Șuțu voevod la 20 ianuarie 1821, în care observă că suita de la intrarea
Principelui în oraș și cortegiul funerar aveau aceeași structură: „Cortegiul era aproape
același cu acela al intrărei unui Princepe în oraș. Cadavrul era purtat descoperit,
împodobit cu ornamente și înconjurat cu cozi de cai, urmat de toate semnele de demnitate
purtate pe perne roșii stacojii” (Florescu, 1932, 9). Pentru popor și aceasta era o formă
de spectacol, una macabră de-a dreptul, mulți îngrămădindu-se pe străzi pentru a vedea
macabra suită: „Toate străzile pe unde trebuia să treacă cortegiul erau pline de popor
nenumărat, ferestrele și acoperișurile caselor erau ticsite, acest spectacol fiind nou”
(Florescu, 1932, 9).
Tipologie socială și timp liber
În cele trei surse studiate, se diferențiază următoarele tipologii sociale: domnitorul
fanariot, „boierul bun” (întâlnit la Nicolae Filimon), „boierul fanariot”, „ciocoiul”,
„negustorul necinstit”. La Filimon, regăsim și trei categorii de tipologii feminine,
reprezentate prin următoarele personaje: Maria, fata Banului C. („modelul purității
4. Evenimentul s-a petrecut la puțin timp de la plecarea lui Kiseleff, însă am considerat important acest
exemplu pentru a înțelege cum s-a manifestat ospitalitatea localnicilor și în epoca regulamentară.
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feminine”), Arghira („femeia de moravuri ușoare”) și Chera Duduca („femeia întreținută”).
În toate cele trei surse alese spre studiu, observăm că domnitorul fanariot este
înfățișat ca un antierou. Are un caracter venal, fără niciun sentiment național, scopul său
fiind doar îmbogățirea.
Primul exemplu este Nicolae Mavrogheni, eroul principal al cronicii pitarului
Hristache. Deși autorul caută să creeze o imagine pozitivă personajului, după cum
sugerează și versurile de la începutul cronicii, acțiunile întreprinse de domnitor scot la
iveală un caracter „mârșav”, specific domnilor fanarioți.
Necesitarea strângerii de fonduri pentru a susține războiul, în care și Țara
Românească, în calitate de vasală a Porții, fusese implicată, l-a determinat pe Mavrogheni
să scoată ranguri boierești la vânzare:
„Și’ncepu a se porni
Spre cei mici a-i boeri,
Făcând pe unii șetrari,
Pe alții pitari, serdari.” (Hristache pitarul, 1898, 60)
Măsura a generat concurență între boierii care aveau deja funcții și doritori, întrucât
unii cotizau pentru a-și păstra statutul social-economic, iar alții pentru a parveni:
„Ca să vază cei mai mari
Să să îndemne a da bani.
Apoi de-aci să te ții
Și să mai vedi boerii.
Alergând care de care
Să ia caftanul mai mare,
Măturând tot de prin casă
Și dând până la camașă,
Numai și numai să fie
În rând l’archontologie,
Să nu rămâie mai jos
De cât un altul mai prost.” (Hristache pitarul, 1898, 60)
Pe lângă concurența dintre boieri și „țăranii” care „se căftăneau”, această măsură a
avut și implicații sociale. Funcțiile boierești nu mai erau exclusiviste, fiind dobândite prin
naștere, ci puteau deveni accesibile oricui, distrugându-se un sistem cu care societatea
românească fusese obișnuită:
„Chiar se punea și țăranii
De da cu duiumul banii
Și care nu-ți trecea’n gând
Vedeai caftan îmbrâcând
Și dintr’un moji plugar
L-auziai arhon șatrar!” (Hristache pitarul, 1898, 60)
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După cum consideră și cercetătoarea Constanța Vintilă-Ghițulescu, această măsură
întreprinsă de Mavrogheni reprezintă începutul apariției categoriei de ciocoi (VintilăGhițulescu, 2013, 58-59), foarte blamată de Nicolae Filimon în romanul său.
Obiceiul vânzării de funcții boierești era întâlnit și la alți domnitori, un exemplu
fiind Ioan Gheorghe Caragea, care și-a atras o reputație negativă. Venalitatea domnitorului
este amintită atât în romanul lui Filimon, cât și în scrisorile lui Ghica. Caragea a procedat
aidoma predecesorului său, Mavrogheni. Însă, Caragea nu avea nevoie să strângă bani
pentru un război iminent, cum era în cazul lui Mavrogheni, ci dorea să-și recupereze
sumele pe care le plătise pentru a-și cumpăra tronul. Ion Ghica consemnează acest aspect
într-un mod foarte ironic: „Îmbulzeala la ranguri era atât de mare, că se umpluse din
scoarță în scoarță condica pitacului domnesc, și se spune că, în ziua fugii lui Caragea,
postelnicul de-abia a pridedid să citească numele celor din protipendadă și câteva din
starea de jos. Chemat de vodă ca să plece, el a trântit pitacul jos, strigând cu glas tare:
Iar voi ceilalți, pitari și serdari!” (Ghica, 2014, 63).
Această concurență între boieri pentru a strânge cât mai multe funcții a fost
remarcată și de călătorii străini. De la generalul francez înrolat în armata rusă, în cadrul
războiului ruso-turc din 1806-1812, Alexandre Andrault Langeron aflăm că județele erau
conduse de câte un ispavnic, funcție ce aducea respectivului, un venit de aproximativ
7.000-8.000 de ducați pe an. Șeful poliției capitalei, aga, era considerat un ajutor al hoților,
era părtaș la diverse furturi. Boierimea locală era formată în mare parte din greci din Fanar,
veniți în București pentru a gusta „luxul orașului” și pentru a se îmbogăți (Călători străini,
s.n., I, 2004, 335-336).
Existența domniilor fanariote a însemnat o diferențiere a rangurilor boierești,
reflectată, nu doar prin puterea financiară și prin influența politică, ci și prin vestimentație.
Boierii împărțiți în cele trei clase se diferențiau prin: blănurile purtate, forma și
dimensiunea ișlicului și culoarea giubelei. Rangul I era deținut de cei mai importanți
demnitari, cu funcție în Sfatul Domnesc – marele postelnic, marele ban, marele vornic,
marele logofăt, marele spătar, marele vistiernic, marele agă. Aceștia erau cunoscuți sub
denumirea de boieri veliți sau divăniți și formau protipendada. Aveau barbă și purtau un
ișlic de mari dimensiuni și giubeaua din samur. Boierii de rangul al II-lea – paharnicul,
clucerul, stolnicul și comisul – aveau șalvari roșii, blănuri de vulpe, de lup sau de râs. Cei
din ultima clasă – slugerul, pitarul, șetrarul, medelnicerul, portarul, armașul, clucerul de
arie – purtau blănurile cele mai ieftine. De asemenea, aceștia aveau doar mustață și straie
cu nuanță mai închisă – verde, albastru sau brun (Ionescu, 2006, 76-77).
Diferențele vestimentare și economice dintre rangurile de boieri sunt observate și
de căpitanul Radisitz, însărcinat de Statul Major al armatei imperiale austriece să facă o
descriere a Țărilor Române în anul 1820. În capitolul dedicat locuitorilor Principatelor,
acesta spunea că „nobilimea se împarte în trei clase: 1. Mazil, mic boiernaș de țară; 2.
Răzeș, pe jumătate țăran; acești sunt proprietarii mai mici [...] 3. Nobilii din clasa a III-a
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sunt cei mai de sus, care ocupă funcții de curte, deținând scoborâtori titlul de Măria Ta.
Un prim drept al nobililor este portul bărbii” (Călători străini, s.n., II, 2005, 77).
Această realitate este redată și în scrisorile lui Ghica, care considera ișlicul un
element vestimentar distinctiv: cei tineri aveau un glob mare și rotund, cei mai bătrâni „un
ișlic tot atât de umflat, dar sfera nu era întreagă”, iar cei fără ranguri „un ișlic mic ca un
borcan” (Ghica, 2014, 302).
Ghica realizează o descriere a ținutei protipendadei, care-și permitea îmbrăcăminte
din stofe sau blănuri scumpe, exponentă a avuției: „Boierii cei mari se îmbrăcau cu
ceacșiri roșii cu meși, papuci sau cizme galbene de meșina, cu botul ascuțit, întors în sus
și fără toc; antiriile erau de ghermesit, de citarie, calemcheriu, cutnie, selmie sau sevai;
se încingeau la brâu cu șal de Indii; vara fermeneaua scurtă, iarna și vara, curteica
îmblănită cu pacea de samur, singeap sau cacom; pe dasupra, giubea de postav sau la
sărbători, biniș” (Ghica, 2014, 302).
O imagine a boierimii din București avem și în romanul lui Filimon, unde se pot
distinge trei categorii boierești, realizate după originea și statutul economic: „ciocoii”,
„grecii” sosiți odată cu domnitorii fanarioți și inserați în sistemul politic autohton și
„boierimea locală”, exclusă de la procesul de conducere.
În romanul lui Filimon, se trasează și câteva caracteristici psihologice pentru fiecare
categorie: „ciocoiul” – parvenitul, „grecii” – veniți să realizeze averi și funcții, fără a avea
habar de nevoile populației și „boierul român” – bun, blând, însă izolat. Autorul furnizează
și descrieri vestimentare, căutând să îi diferențieze și prin aspectul exterior. Această
modalitate de a deosebi cele trei categorii nu ține de un artificiu literar folosit de autor
în construcția personajelor, ci de o realitate a epocii, întrucât boierii, în funcție de rangul
deținut, aveau îmbrăcăminte distinctă, după cum s-a văzut și în descrierea oferită de Ghica.
Boierul din protipendadă, postelnicul Andronache Tuzluc, purta un „anteriu de cutnie
ca guşa porumbului, încins peste mijloc cu un şal de Ţarigrad, cu işlicul în cap şi învelit până
la ochi cu o giubea de postav albastru, blăniță cu blană de râs” (Filimon, 1910, 19).
Ciocoiul5 Dinu Păturică, era „îmbrăcat cu anteriu de şamalagea rupt în spate; cu
caravani de pânză de casă vopsiţi cafeniu; încins cu o bucată de pânză cu marginile
cusute în gherghef; cu picioarele goale băgate în nişte iminei de saftian, care fuseseră
odată roşii, dar îşi pierduseră culoarea din cauza vechimii; la încingătoare cu nişte
călimări colosale de alamă; în cap cu cauc de şal, a cărui culoare nu se poate distinge din
cauza peticelor de diferite materii cu care era cârpit, şi purtând ca veştmânt de căpetenie
o fermenă de pambriu ca paiul grâului, căptuşită cu bogasiu roşu” (Filimon, 1910, 18).
Și cel din urmă, boierul român avea „un anteriu de atlas vișiniu, încins cu șal de Țarigrad,
cu biniș de postav albastru închis, încălțat cu meși și papuci de saftian galben; la brâu cu un
hanger de nur, iar în cap cu un gugiuman de samur cu fundul roșu” (Filimon, 1910, 31).
5. Termen cu etimologie necunoscută, dat mai ales la sate arendașilor, vătafilor în semn de dispreț.
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În toate cele trei cazuri, se constată că sunt purtate obiecte de proveniență
otomană, diferența între îmbrăcămintea celor trei personaje fiind determinată de
gradul de uzură a materialelor (în cazul lui Dinu Păturică haine decolorate, cârpite,
purtate mult timp), culoarea și materialul anterielor (Dinu Păturică – un anteriu de
șamalgea rupt, postelnicul Andronache Tuzluc – un anteriu de cutnie, banul C. – un
ateriu de atlas vișiniu), accesorii (Dinu Păturică purta la cingătoare niște călimări de
alamă), acoperământul capului (caucul de șal în cazul lui Dinu Păturică, ișlicul pentru
Andronache Tuzluc și gugiumanul de samur pentru banul C.).
O altă categorie socială, prezentă și în romanul lui Filimon, era negustorimea.
Aceasta era organizată după niște reguli foarte clare, fiind condusă de „starostea de
neguțători, singurul admis să poarte barbă. Consiliul acestora era format din negustorii
lipscani: giuvariergii, argintari, blănari” (Filimon, 1910, 229-230). Erau organizați
în bresle, asociații, mai curând, cu rol juridic, care reglementau statutul economic și îi
protejau de abuzuri venite de la domnie și de la boierime. Breslele percepeau o serie de
taxe anuale de la negustori (Giurescu, 2009, 595, 555).
Existau și cazuri în care unii comercianți se eschivau de la achitarea obligațiilor,
autorul dându-l exemplu pe Kir Costea Chioru, un evreu din Mahalaua Scaunelor, care
„făcea parte din toate castele negustorești, fără ca să plătească patenta la vreuna dintr’
însele, căci dacă stărostia voia să-i dea patenta de bogasierie, el nu o primea zicând că
este ciaprazar; iar din această corporație, el scăpa, aruncându-se în alta, fără ca nimeni
să-l poată dovedi de mincinos” (Filimon, 1910, 89).
Dintre cele trei tipologii feminine existente în romanul lui Filimon, doar două
beneficiază de un portret fizic mai amplu, „femeia de moravuri ușoare” (Arghira) și
„femeia întreținută” (Chera Duduca). Cele două au în comun venalitate, plăcerea pentru
lux, fiind diferențiate doar prin dorința de parvenire, mai intensă la Chera Duduca. Pentru
studiul nostru, prezintă relevanță portretul fizic al celor două, întrucât aflăm obiectele
vestimentare purtate la începutul secolului al XIX-lea.
Din descrierea Arghirei din Mahalaua Scaunelor, constatăm că femeile îmbinau
luxul oriental cu elementele occidentale, fiind mai receptive procesului de modernizare
decât bărbații. Arghira „purta o rochie de mătăsărie ca arderea Moschii, cu trei rânduri
de mangeturi pe poale, cu mânicile strimte şi cu pieptul închis. Era încinsă cu un colan
de canavăţ roşu, cu paftale mici de aur; la gât avea un şimizet cusut la ciur; capul îl avea
acoperit cu un fes alb cu fundă de mătase neagră şi legat cu o sangulie albă cusută cu
fir, ale cării căpătâie, înnodate la partea dreaptă a capului, formau o floare de formă
originală; picioarele îi erau încălţate cu ciorapi de Lipsca, foarte albi, şi pantofi de saftian
negru cu funde roşii de mătase; la gât avea şi trei şiruri de mărgean ales, iar la urechi
atârnau o păreche de cercei lucraţi în aur şi diamante; pe deasupra tutulor veştmintelor
purta o fermenă de catifea neagră, scurtă până la talie şi cusută cu fir în mangă” (Filimon,
1910, 165). Această înclinație către lux și către modernitate a femeilor este observată și de
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călătorul James Edward Alexander, care povestea că acestea „păreau foarte iubitoare de a
se făli cu blănuri de toate culorile” (Călători străini, s.n., II, 2005, 156).
Schimbările de mentalitate din societatea românească au fost foarte bine surprinse de
Ion Ghica, care arată că odată cu intrarea influențelor occidentale prin intermediul armatei
ruse, reprezentatele sexului frumos au devenit pradă tentațiilor occidentale, determinânduși soții să investească averi fabuloase pentru a le satisface ultimele tendințe în modă.
Modificările în vestimentație se constată și în rândul tinerilor, care s-au dezis de
anteriu, de ișlic și de alte straie orientale, preferând fracul, jobenul, pantalonul. Luxul dorit
a generat conflicte în familie, întrucât, boierii, refractari schimbărilor, nu erau de acord
să investească sume fabuloase pentru a le satisface plăcerile consoartelor sau copiilor.
Cei care au ieșit în câștig din această poveste au fost negustorii, care aduceau mărfuri din
Europa și le comercializau la prețuri exagerate, îmbogățindu-se rapid: „Nu era familie în
care să nu se vorbească despre teatru, și mai cu seamă despre găteala cucoanelor. Femeile
își martirizaru bărbații, iar junele și junii pe părinții lor, ca să le cumpere veștminte noui,
diamante și parfumării” (Ghica, 2014, 195-197).
Secolul al XIX-lea este sinomin cu modernizarea societății românești, care și-a
regândit modalitatea de a-și petrece timpul liber. Astfel, „eticheta, îmbrăcămintea, manierele
[occidentale] puneau treptat stăpânire pe gustul claselor avute” (Bușă, 2011, 61). În acest
context, explicăm și interesul boierimii pentru teatru, pentru modă și pentru baluri.
În romanul lui Nicolae Filimon, sunt descrise caracteristicile vieții culturale din
București, din timpul domniei lui Ioan Gheorghe Caragea. Un teatru a fost ridicat la
inițiativa domniței Ralu, fiica domnitorului Caragea, în Mahalaua Biserica Albă, de pe
Podul Mogoșoaiei. Acesta a fost considerat al doilea teatru atestat din istoria orașului
București, predecesorul său fiind un teatru de scânduri, realizat de un întreprinzător de
dioramă în curtea Banului Manolache Brâncoveanu.
Informații despre reprezentațiile ținute nu există, tot ceea ce știm este că viața
acestuia a fost scurtă și în locul lui, domnița Ralu a creat o sală de bal, lungă de aproape 18
stânjeni și lată de 9 palme (Filimon, 1910, 209), destinată doar boierilor. Odată cu sosirea
în București a unui antreprenor melo-dramatic, sala de bal a fost transformată în teatru
(Filimon, 1910, 186-187).
În centrul clădirii, se găsea sala de spectacol, iar pe laterale două încăperi: prima cu
rol de depozitare a dulcețurilor și a băuturilor alcoolice sau răcoritoare ce puteau fi servite
de către participanți. Cea de-a doua încăpere găzduia slugile boierilor veniți la teatru.
Sala avea trei rânduri de loji tapetate cu postav roșu, împodobite cu perdele de
chembrică cu ciucuri albi. În dreapta, exista o sofa din catifea roșie, rezervată doar
domnitorului, iar în mijloc se găseau lavițe căptușite cu postav roșu.
Scena era despărțită de public printr-un rând de pupitre, destinat orchestrei și o
cortină, care îl avea desenat pe Apollo cu o liră pe genunchi. Lumina era difuză și era
obținută din lumânările de seu, puse în sfeșnice de tinichea, spânzurate în jurul sălii,
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creându-se astfel o atmosferă de mister. Accesul la reprezentații era restricționat de biletul
de intrare, al cărui preț depindea de locul ales, după cum urmează: lojile din mijloc erau
destinate doar marilor boieri și oaspeților importanți și costau 1 galben, lojile de jos și
rândul al treilea nu erau destinate unei categorii sociale anume și valorau 10 lei, iar parterul
găzduia pe spectatorii cei mai săraci, care plăteau 3 lei (Filimon, 1910, 208-209).
În ceea ce privește selecția artistică, erau abordate mai multe specii literare:
tragedia, comedia, drama și cu această ocazie s-a format o generație de actori. Repertoriul
era destul de restrâns, constând în creații străine, printre care și opere realizate de Rossini
și Mozart: Saul, Ida, Pla-de Tolomei, Briganzii și Faust, Gazza-Landra, Moise în Egipt,
Cenușareasa, Flautul fermecat, Idomeneu. Probabil pentru acestea, exista o orchestră care
avea minime cunosțințe.
Datorită numărului mare de greci care se așezaseră în București și care căutau
să-și facă cunoscute dezideratele naționale, erau jucate și câteva piese în limba greacă
cu această tematică: Moartea lui Iuliu Cezar, Mânia lui Achi, Timoleon, Meropa, Zaira,
Mahomet, Orest și Filip II, Polixeni, Aristodem, Ecuba, Avarul. Acestea au fost bine
primite de spectatori, iar autorul consideră că o parte dintre ideile naționale care au stat
la baza revoluției lui Tudor Vladimirescu se datorează „ideilor de libertate și de eroism,
culese de junii români din piesele: Moartea lui Cezar, Achil, Timoleon și Ecuba” (Filimon,
1910, 188-194).
Despre Teatrul de la Cișmea și gusturile pentru cultură ale bucureștenilor aflăm și din
scrisorile lui Ion Ghica. Autorul îi recunoaște domnitorului Caragea meritul că a dat naștere
teatrului authoton. Totuși, așa cum menționează și Filimon, această inițiativă a aparținut fiicei
acestuia, domnița Ralu. Conform lui Ghica, până la întemeirea Teatrului de la Cișmeaua
Roșie, în tot orașul nu existau decât o harpă și un pian, fapt ce arată nivelul scăzut de cultură.
La fel ca Filimon, Ghica povestește că nucleul actoricesc al teatrului era reprezentat
de vorbitorii de limba greacă, selectați de domnița Ralu de la Școala grecească de la
Măgureanu. Lipsa unei literaturi naționale împreună cu proveniența artiștilor explică de
ce majoritatea pieselor erau în limba greacă. Ghica nu oferă detalii despre construcție,
interioare, așa cum apar la Nicolae Filiomon. El menționeză doar că teatrul avea un parter
cu stală și cu multe loje, ceea ce confirmă descrierea lui Filimon.
Plecarea lui Caragea a însemnat și finalul vieții, destul de scurte, a teatrului de la
Cișmeaua Roșie. Arta dramaturgică a renăscut după anul 1821, cu ajutorul Smarandei
Ghica din mahalaua Gorganului, care alături de Iancu Văcărescu, a căutat să impună limba
română pe scenă, în detrimentul celei grecești (Ghica, 2014, 67-68).
Gusturile pentru muzică și pentru teatru ale bucureștenilor s-au menținut, chiar dacă
Teatrul de la Cișmea și-a încetat activitatea. Călătorul străin, Lascelles Fitzgerald, care a
călătorit în Principate în anul 1835, amintește de vizitele sale la teatrul din București,
care era „atunci la începuturile sale” (Ardeleanu, 2010, 226). Acesta a asistat la tragedia
Alzira, jucată în românește, unde „audiența era numeroasă și atentă” (Ardeleanu, 2010,
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226). Existența unei opere a fost confirmată de călător, care povestește că a ascultat „opera
germană Romeo și Julieta”.
În scrisorile sale, Ion Ghica amintește noile obiceiuri ale tinerilor din acea vreme,
care căutau să combine elementele orientale cu cele occidentale. Încă aflați sub impactul
evenimentelor din anul 1821, aceștia au îmbinat tarabolosul cu piesele vestimentare
specifice pandurilor (cepchenul și minteanul) și cu accesorii europene (pistolul) (Ghica,
2014, 68-69). Au lansat o nouă modă, cea „voinicească” (Alexianu, 1971, 85). Prin
grozăviile pe care le făceau, au ajuns spaima mahalalelor: în timpul zilei încingeau
petreceri, unde cheamau lăutari, iar seara umblau după fete, cântându-le serenade. Elanul
tineresc le-a fost retezat de război (Ghica, 2014, 69).
Influența franceză a fost remarcată și de călătorii străini, care au constatat că elita
preluase nu doar moda, ci și limba și cultura franceză. Fostul agent și consul general al
Franței, Adrien Louis Cochelet, care a vizitat Bucureștii în anul 1834, a rămas impresionat
de priveliștea oferită de „trăsurile pline de tineri și doamne drăguțe, îmbrăcați după ultima
modă pariziană” (Călători străini, s.n., III, 2006, 229). Primit în audiență la domnitor,
a constatat că obiceiurile vestimentare franțuzești nu erau preluate doar de doamnele
din înalta societate, ci și de boieri: „Cu excepția câtorva mari boieri, care mai poartă cu
demnitate vechiul și impozantul costum românesc, toți ceilalți [...] purtau uniforme cusute
cu aur și argint ca ale noastre” (Călători străini, s.n., III, 2006, 230). În anul petrecut la
București, a descoperit că protipendada era cunoscătoare a limbii și societății franceze:
„dar ceeea ce m-a minunat cel mai mult a fost faptul că se exprimau într-o franceză bună și
vorbeau despre Franța ca și cum toți ar fi fost acolo” (Călători străini, s.n., III, 2006, 230).
Bucureștii în timp de criză: confruntări militare și calamități
Ion Ghica vede începutul secolului al XIX-lea ca pe o imagine apocaliptică, dată de
războaiele purtate între turci, ruși și austrieci. În București, sărăcia și boala erau la ordinea
zilei: „spitalele și mănăstirile, pline de bolnavi și de cerșetori; românii țărani, rămași în
sapă de lemn; codrii și drumurile, împănate de cete de hoți cari jefuiau și căzneau cât
ieșea omul din streaja Bucureștilor afară” (Ghica, 2014, 297). Acest tablou nu este foarte
departe de realitate, întrucât se știe că Bucureștii au trecut prin momente grele: cutremurul
din 1802, incendiul din 1804, ciuma lui Caragea din 1813-1814.
Scrisoarea a III-a, deși redactată la mai mult de jumătate de secol6 de evenimentele
prezentate, este o sinteză plină de amănunte asupra Bucureștilor în timpul domniei lui Ioan
Gheorghe Caragea.
Ion Ghica nu ezită să reamintească cititorului semnele considerate nefaste pentru
domnia lui Caragea: incendiul de la Curtea Domnească, care a prăpădit întregul complex,
cunoscut ulterior drept Curtea Arsă și ciuma, care a izbucnit „de-a doua zi”, fiind adusă de
6. Este datată: „noiembrie 1879”.
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alaiul lui Vodă. Nu știm din ce motiv, Ghica deformează realitatea istorică, întrucât ciuma a
izbucnit la un an de la sosirea lui Caragea pe tronul Țării Românești. După Ghica, în timpul
ciumei, ar fi fost aproximativ 90.000 de morți în mai puțin de un an (Ghica, 2014, 59).
Prezentarea lui este însă foarte importantă pentru a vedea comportamentul
bucureștenilor în momente dificile. Fiecare încerca să se pună la adăpost de flagelul
ucigător. Profitând de dramele care se petreceau, s-a remarcat „o categorie de indivizi
toți bețivii, toți destrămații” (Ghica, 2014, 59), care furau din locuințe și preluau pe cei
bolnavi, determinându-i pe cei considerați sănătoși să fugă din calea lor, fără a mai ține
cont de averea pierdută: „Fugea lumea de dânșii ca de moarte, căci ei luau pe bolnavi sau
pe morți în spinare, îi trânteau în car, claie peste grămadă, și porneau cu carul plin spre
Dudești sau spre Cioplea, unde erau ordiile ciumaților” (Ghica, 2014, 59-60). La Dudești,
cei considerați bolnavi erau puși în carantină și decedații de ciumă erau lăsați pe câmp.
Lipsa sistemului sanitar și haosul care domina orașul în timpul epidemiilor au fost
remarcate și de Ghica, care spunea că bolnavii nu primeau niciun fel de asistență medicală
și mai rău de-atât, primeau „o măciucă peste cap” (Ghica, 2014, 60), considerată cel mai
bun tratament. În cele din urmă, revolta ciumaților, finalizată cu moartea a zece ciocli
(Ghica, 2014, 60), l-a determinat pe domnitor să ia măsuri. Cu această ocazie, s-a realizat
un serviciu sanitar primitiv, bazat pe recenzia celor sănătoși din gospodării.
Tot în timpul ciumei, se constată o serie de obiceiuri. Focul era considerat purificator.
În gospodăriile boierilor, se putea vedea un fum galben și acru. Cei care doreau să intre
în curtea boierului, trebuia să treacă prin acest fum și apoi să se spele cu apă sau cu oțet
(Ghica, 2014, 60). După cum era de așteptat, cei care încălcau aceste reguli erau cioclii, al
căror interes era să extindă boala. Astfel, aruncau obiectele rămase de la bolnavi în diverse
locuri din oraș. Ghica explică imunitatea cioclilor, bazându-se pe observația conform
căreia cei care s-au vindecat de ciumă nu se mai pot contamina.
Incendiul de la Curtea domnească este amintit și de Stoicescu, care oferă mai multe
informații. Incidentul s-a petrecut în luna ianuarie a anului 1813, iar focul a durat trei zile.
Datarea incendiului este greșită, întrucât se știe că acesta a avut loc în 1812.
De reținut că Palatul Domnesc din timpul lui Caragea a fost „cea de-a doua Curte
Domnească”. Prima, care corespundea vechii curți voievodale, se dărăpănase și necesita
reparații. Domnitorul Ipsilanti a construit o curte nouă, în Dealul Spirii (aceasta care arde în
timpul lui Caragea), care în urma incendiului a rămas cunoscută sub numele de „Curtea Arsă”.
Palatul se întindea pe două etaje, avea patru scări și două foișoare. Primul cat avea
încăperi cu destinații strict administrative: cancelaria, hătmănia, vistieria etc., iar celălat
găzduia sala tronului, paraclisul și baia.
Și Stoicescu amintește de ciuma care a izbucnit la scurt timp de la incediu, rămasă
celebră, drept „ciuma lui Caragea”. Nu insistă pe dramele determinate de extinderea
flageului, ci se limitează doar la menționarea câtorva aspecte: țăranii nu mai intrau în
oraș, iar cioclii se ocupau de preluarea cadavrelor celor morți de ciumă, fiind spaima
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locuitorilor. Acesta ajunge la concluzia greșită că termenul cioclu este părintele etimologic
al ciocoului, fapt corectat de Nicolae Iorga într-o notă de subsol (Stoicescu, 1880, 11-13).
Observăm că atât Ghica, cât și Stoicescu pun cele două evenimente (incendiul și
ciuma) în relație, considerând că s-au petrecut unul după altul, la un interval scurt de timp.
Din câte se știe, între cele două evenimente a fost o diferență de aproape un an. Ghica
plasează incendiul și ciuma în anul 1812, pe când Stoicescu datează cele două evenimente
în anul următor.
Nu doar ciuma provoca epidemii în oraș, ci și holera, datorită gradului scăzut de
igienă și numărului mare de gunoaie care se aruncau în Dâmbovița.
Pe timpul holerei din anul 1831, s-a creat și o legendă despre Kiseleff, cunoscută
drept Kiseleff și Mehedințeanu. Pe timpul holerei, barierele erau închise cu cordoane
militare pentru a limita circulația și, implicit, răspândirea epidemiei. Se povestește că
generalul Kiseleff, „puternicul stăpânitor al Munteniei” (De la Dragoș la Cuza-vodă.
Legende populare românești, 1966, 219), se plimba prin Herăstrău și dorea să se întoarcă
pe un alt drum decât cel pe care era recomandat să meargă. La una dintre bariere, a fost
oprit de o santinelă, din Mehedinți, care, necunoscându-l, i-a cerut hârtia de trecere. Dacă
generalul nu îi arăta hârtia, soldatul urma să execute ordinul, adică să-l împuște. A urmat
un schimb de replici destul de interesant:
„ – Iacă, frate bacșiș! Lasă-mă să trec!
Mehedințeanul plecă pușca și zise blând:
– Dacă vrei să mă cinstești, aruncă-mi-l, căci din mână nu am voie să-l iau.
Kiseleff aruncă napoleonul. Soldatul puse piciorul pe napoleon ca să-l ia în
stăpânire, apoi întinse pușca.
Îndărăt generalule că trag foc!
Dar bre, ți-am dat bacșiș!
Îndărăt generalule!
Și soldatul a tras cocoșul și a pus arma la ochi.
Generalul a trebuit să se întoarcă. Ajuns pe altă cale în București, Kiseleff a
poruncit să se afle numele soldatului, căruia i-a mai dat doi napoleoni și l-a făcut căprar,
pentru farsa ce i-a jucat-o”
(De la Dragoș la Cuza-vodă. Legende populare românești, 1966, 220).
Nu avem surse care să confirme întâmplarea, însă aceasta evidențiază o serie de aspecte
importante: existența unor supuși care executau ordinele cu sfințenie, în ciuda tentațiilor
care ar fi apărut, precum și dorința lui Kiseleff de a recompensa oamenii care își fac datoria.
Observăm, totuși, că generalul a încercat prin tertipuri balcanice să-și câștige trecerea, soldatul
a luat napoleonul, însă cel dintâi a ieșit în pagubă, datorită zelului soldatului.
Din legendă, aflăm și măsurile luate pe timpul holerei, în timpul lui Kiseleff:
restricționarea circulației, prin organizarea de cordoane militare.
Confruntările militare dintre cele trei mari imperii: rus, otoman și austriac au
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caracterizat relațiile politice și militare din perioada 1774-1834. Prin urmare, nu au trecut
neobservate nici de călătorii străini și nici de scriitorii locali.
Despre războiul din 1787-1792 întâlnim informații în cronica pitarului Hristache, care
arată cum s-a pregătit de război domnitorul Nicolae Mavrogheni. Într-o primă fază, acesta
s-a decis să-și organizeze armata. Această intenție este lăudabilă, întrucât venirea domnilor
fanarioți începând cu anul 1716 a fost echivalentă, printre altele, și cu desființarea oștirii:
„Oaste începu a strânge
Pentru vărsare de sânge:
Toți condorații, cizmarii,
Precupeții, cârciumarii,
Osebit români de țară
Ce-i strânsese de pe afară
Și le făcu baerac [...]
După ce le făcu leafă
Îi mai puse la o treabă:
Ca să’nvețe și muștra
Să știe să dea cu pușca.” (Hristache pitarul, 1898, 39-40)
Dat fiind că erau eligibili pentru serviciul militar toți bărbații apți din punct de vedere
fizic, fragmentul de mai sus este util pentru a afla ocupațiile bucureștenilor: meșteșugari
(cizmari, pantofari), negustori, cârciumari. Aceștia au fost împărțiți în grupuri mai mici ce
puteau fi mai ușor direcționate, au primit un steag și o instrucție militară. Aceste decizii
s-au extins și asupra boierilor, chemați la curte:
„Dete strajnică prouncă
Boierilor să se străngă
La curte, toți înarmați,
Pe cai buni încălecați” (Hristache pitarul, 1898, 41)
Soarta nu i-a surâs lui Mavrogheni, care a fost înfrânt, iar nemții s-au îndreptat
spre București. Pentru a nu transforma orașul în teatru de luptă între turci și austrieci,
domnitorul l-a trimis pe mitropolitul Filaret să-i întâmpine pe aceștia din urmă, timp în
care, turcii ar fi putut părăsi orașul. Inițial, otomanii au ieșit din București, dar când au
ajuns în dreptul Văcăreștilor s-au întors, considerând că „râia i-a amăgit” pe adversari. O
confruntare între cele două oștiri era așteptată în capitală, însă, spre norocul locuitorilor,
turcii au plecat, iar nemții și-au trimis mai întâi câțiva reprezentanți, grosul armatei defilând
abia ziua următoare:
„Ce milă Dumnezeiască
Făcu legea creștinească!
Că pe toți turcii orbii
Și înapoi se porni [...]
Iar nemții tocmai pe seară
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Au intrat și ei de-afară
Însă din volintirime
Puțini și din călărime.
A doua zi a intrat
Tot obusul regulat
La leatul optzeci și nouă
Octombrie douăzeci și două.” (Hristache pitarul, 1898, 69-70)
Informații despre războiul ruso-turc din 1806-1812 găsim în lucrarea lui Stoicescu.
Acesta povestește că în anul 1806, domnitorul Constantin Ipsilanti a părăsit capitala, în
contextul izbucnirii războiului ruso-turc. Lipsa domnitorului i-a determinat pe turci să
intre în București cu scopul de a jefui orașul, ceea ce nu s-a mai petrecut. Mitropolitul
Dositei i-a trimis pe boieri să-i amăgească pe turci cu daruri scumpe și a organizat în
incinta mănăstirii Radu Vodă o trupă de voluntari, numiți arvați, pe care i-a înarmat, astfel
încât, în cazul unui atac, să se alieze cu tabacii și cu poporul înarmat și să apere capitala.
Scenariul prevăzut de mitropolit nu s-a adeverit, însă trupele rusești care intraseră deja pe
teritoriul Țării Românești s-au îndreptat spre capitală, în timp ce un escadron de cazaci
fusese trimis special pentru a-i omorî pe turci.
Conform lui Stoicescu, rușii s-au aliat cu arvații și au „golit” capitala de turci. Apoi
și-a făcut intrarea toată oștirea, iar administrația țării, cu excepția problemelor juridice,
a trecut sub controlul rusesc, rolurile boierilor fiind dublate de câte un rus. Pentru a-și
mări influența, au numit un alt președinte al clerului, pe Gavril Exarhu din sinodul Rusiei.
Acesta l-a rechemat la Iași pe fostul mitropolit, Veniamin și pe mitropolitul Dositei l-a
exilat de la București, înlocuindu-l cu grecul Ignatie Artinos.
Ocupația rusă din timpul războiului a durat 6 ani, de la 1806 până la 1812, și nu
nouă ani cum a socotit povestitorul. În contextul declanșării unui război între Napoleon
și țarul Alexandru, pacea dintre turci și ruși a fost semnată în 1812, ceea ce a determinat
revenirea la sistemul de administrație anterior conflictului, fiind numit domn în Țara
Românească Ioan Gheorghe Caragea (Stoicescu, 1880, 9-11).
Mai multe informații despre această perioadă aflăm chiar de la mareșalul rus,
Mihail Kutuzov, care a surprins atât problemele cu care se confruntau localnicii, în timpul
conflictului, cât și schimbările de mentalitate, suferite de societatea românească. Scrisorile
lui Kutuzov prezintă o serie de evenimente, care nu sunt deloc amintite de Stoicescu:
taxele impuse pe prăvăliile din capitală, încartiruirea – decizie ce a stârnit revoltă în cadrul
populației, determinându-l pe mareșal să modifice hotărârea inițială: „să scutiți cu desăvârșire
pe proprietarii, [...] ca de exemplu în primul caz: dacă proprietarul are două case și una
este luată în intregime la încartiruire pentru spital sau pentru altă nevoie militară; în cel
de-al doilea caz: dacă proprietarul are o familie mare și vă veți convinge personal că el
nu are posibilitatea să ofere în întregime o cameră sau două, să dispuneți o încartiruire
corespunzătoare cu această situație, adică, care ar permite încartiruirea, fără să stânjenească
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prea mult familia lui” (Călători străini, s.n., I, 2004, 428). Stoicescu nu face decât să redea
niște informații colectate din diverse surse, care, din câte observăm sunt destul de inexacte sau
greșite în anumite situații. Constatăm că lipsesc cu desăvârșire impresii despre modul în care
societatea bucureșteană a fost influențată de conflictele militare. Aceste detalii pot fi extrase
din scrisorile lui Kutuzov către Lisanka, de unde reiese interesul crescut pentru baluri, ca loc
de socializare și relaxare, dar și pentru teatru (Bezviconi, 1947, 179).
Evenimentele politice scurse de la plecarea lui Caragea până la instaurarea
admnistrației lui Kiseleff sunt redate de Ghica cu lux de amănunte și cu numeroase
comentarii personale în Scrisoarea a VI-a În timpul zaverei. Revoluția lui Tudor
Vladimirescu este plasată în contextul mișcărilor naționale din Europa, reconstruită prin
Congresul de la Viena din anul 1815 și animată de ideile napoleoniene, care și-au găsit
răsunet în rândul popoarelor din imperiile multinaționale. Deși avea doar cinci ani, Ghica a
prins revoluția lui Tudor și, mai mult de-atât, a consemnat și amintirile altor contemporani
cu acest eveniment.
De la Ghica aflăm că sosirea pandurilor în București, pe 16 martie și instalarea lor
la Cotroceni au determinat un haos general. Ipsilanti și-a plasat armata în Colentina, la
casa Belu, pe 25 martie (Ghica, 2014, 93).
Autorul nu amintește nimic despre numărul de panduri și nici despre discursul
lui Tudor în fața pandurilor și bucureștenilor, adunați să-l asculte. Această informație se
regăsește în jurnalul consulului Prusiei, Ludwig Kreuchely von Schwerdtberg, care observa
că cele două cuvinte cheie libertate și patrie au stârnit entuziasm, Tudor atingându-și
scopul: „Nu sunt cunoscute, de fapt, forțele lui Vladimirescu, dar ceea ce este sigur e că la
București i se va alătura un număr considerabil de oameni, căci prin cuvintele libertate și
patrie a știut să stârnească entuziasm” (Călători străini, s.n., I, 2004, 930).
Astfel, orașul era împărțit între oamenii lui Tudor și cei ai lui Ipsilanti, care se
îndepărtaseră de la scopul așteptat de locuitori – „să-i taie pe boieri” (Ghica, 2014, 93),
Ipsilanti dorea conducerea Munteniei, iar Tudor alungarea fanarioților (Ghica, 2014, 91).
Comportamentul celor două oști a determinat un exod al familiilor mai înstărite
în Transilvania, considerând că astfel își pot salva viața și averile, întrucât conflictele
dintre cele două tabere deveniseră de neevitat: „anarhia era la culme; șefii se urau și se
pizmuiau între dânșii; amândoi, și Tudor și Ipsilante, porunceau, orânduiau în slujbe și
ridicau dări; jaf în visitierie, jaf în casele particularilor. Zavergiii și pandurii vindeau
ziua în amiaza mare pe strade șaluri, scule și argintării furate și jăfuite de pe la boieri și
neguțători” (Ghica, 2014, 94).
Plecarea lui Ipsilanti de frica turcilor i-a liniștit pentru o perioadă scurtă pe
locuitori. Ipsilanti l-a lăsat pe subalternul său, Sava, să controleze zavergiii din București.
Revoluția din Țara Românească a avut răsunet și în Imperiul Otoman, întrucât acesta,
în calitate de putere suzerană, își vedea autoritatea amenințată, cu atât mai mult cu cât
conducerea Munteniei nu se mai afla în mâna unui domnitor fanariot. Drept consecință,
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Turcia a trimis un corp de 10.000 de ostași să ocupe capitala și să o elibereze de forțele
reacționare (pandurii și oamenii lui Ipsilanti) (Ghica, 2014, 96). Aproape un an de zile a
durat vânătoarea de greci și eteriști, care nu s-a limitat doar la București, ci la toată țara,
chiar și în Moldova (Ghica, 2014, 101).
Mai multe informații despre revoluția lui Tudor Vladimirescu găsim la Stoicescu,
care are o modalitate proprie de interpretare a evenimentelor istorice.
Un obicei întâlnit la boieri încă de pe timpul domniei lui Ghica a fost prezentat de
autor și folosit ca factor favorizant pentru evenimentele ce s-au succedat morții lui Suțu.
Aflăm că exista o „manie de lux” ca fiecare boier să aibă în gospodărie un arnăut armat,
care să îi fie însoțitor. Considerați de către Stoicescu niște „vagabonzi”, acești arnăuți
au fost atrași de căminarul Sava în armata sa. Înainte de a intra sub comanda lui Sava,
au jefuit casele stăpânilor lor, ceea ce i-a determinat pe aceștia din urmă să se retragă la
mănăstiri, pentru ca ulterior, să fugă în Transilvania. Astfel, în tot orașul au rămas doar
familiile boierilor: Vornicu Manu, Scarlat Grădișteanu și Nae Golescu.
Bucureștii păreau pustiiți, ceea ce le-a permis arnăuților să se facă stăpâni: „În urma
fugii boierilor, acei voluntari mergeau pe la casele lor abandonate de-și făceau conace și,
însoțiti de țigani boierești, spărgeau și jefuiau tot, iar, unde se găsiau buți cu vin, dădeau
cep cu gloanțele din pistoale” (Stoicescu, 1880, 19).
Plecarea boierilor a fost urmată de un marș al eteriștilor, la care autorul menționează
că ar fi fost martor: „În urma acestora s-a ivit și complotul eteriștilor. Grecii au cerut să
se facă o feștanie în salonul cel mare din casele Beiului, sfințind stindardul eteriei, pe
care l-au arborat deasupra porții caselor, iar preotul Vasile, care li sfinți stindardul, luând
icoana pe care era zugravită Buna-Vestire, fu însoțit de eteriști și de o mare mulțime de
popor, partea cea mai mare Greci, și ieșind din curtea Beiului, s-a preumblat prin toate
piețele Bucureștilor, cântând toți imnul acesta în limba greacă: «Evanghelison, ghi, haran
megali, enite, urani, Teu tin doxan.» Adecă: «Binevestește, pământule bucuria mare,
lăudați, ceruri, mărirea lui Dumnezeu». Și aceasta am văzut-o cu ochii mei” (Stoicescu,
1880, 19).
Tudor Vladimirescu a ajuns în București, cu armata de panduri în martie 1821.
Stoicescu oferă și un portret fizic al slugerului: „era de patruzeci și șase de ani și era
înveșmântat cu acest costum: pantaloni bosniaic, sus largi și jos strâmți pe picior, cizme
ungurești, cu carâmbul până la genunchi; îmbrăcat cu o tunică de dimie de la țară; la
brâu încins cu un silef în care purta două pistoale de argint; o sabie turcească strâmbă,
atârnată de gât cu un găitan gros, și pe cap purta o căciulă rotundă de hârșie neagră, iar
fundul exterior era căptușit cu postav alb” (Stoicescu, 1880, 20). Aici, Tudor a găsit un
haos generat de oamenii lui Sava, arnăuții, care jefuiau prin mahalale și prin piețe fără nicio
stavilă. Aceste acțiuni i-au determinat atât pe negustori, cât și pe servitorii lor să umble
înarmați pentru a se putea proteja și într-unele dintre mahalale, proprietarii organizaseră
un sistem de pază prin rotație (Stoicescu, 1880, 20).

I storie

151

Ipsilanti venind din Moldova și-a așezat tabăra în Colentina, la una dintre casele
lui Grigore Ghica-Vodă. Aici l-a chemat pe Tudor pentru a se sfătui cum își vor desfășura
planurile.
Din dialogul dintre aceștia, aflăm poziția lui Tudor vis-a-vis de mișcarea eteristă:
„nu sunt nici cu voi, nici contra voastră” (Stoicescu, 1880, 21). După cum a declarat
însuși Tudor, scopul său era de a alunga stăpânirea străină din țară: „Causa, în ceia ce mă
privește, nu este numai scularea mea, ci este scularea țării întregi, pe care au jăfuit-o în
diferite moduri și au lăsat-o în sapă de lemn; cerem dar sultanului ca să ni se dea Domni
pământeni după anticele tracte încheiate între diferiți Sultani și glorioșii noștri domni
români” (Stoicescu, 1880, 21).
Ipsilanti i-a arătat căpitanului de panduri că problemele românilor se puteau rezolva,
dacă sultanul ar fi fost atras de partea lui Tudor, ceea ce nu convenea scopurilor Eteriei,
îndreptată împotriva Imperiului Otoman, dorindu-se eliberarea Greciei. Dialogul dintre
cei doi conducători nu a fost confirmat de sursele istorice. Stoicescu a considerat această
discuție factor favorizant pentru moartea lui Tudor. În discursul slugerului, se remarcă o
adaptare stilistică a solicitărilor din Proclamația de la Padeș și Cererile norodului românesc.
Ipsilanti l-a văzut pe Tudor dușmanul său și a căutat să se lămurească dacă arnăuții
aflați sub comanda lui Sava erau admiratorii Eteriei sau erau oamenii lui Tudor. Aceștia se
încadrau în prima categorie și astfel, Sava depune jurământ de credință lui Ispilanti, care a
plecat la Târgoviște. În București au rămas doar Tudor și Sava.
Evenimentele se precipită, întrucât turcii se îndreptau către București, pentru a
opri revoluția. Aceștia și-au așezat tabăra la Cățelu, la distanță mică de capitală. Întrucât
pericolul unei ciocniri era iminent, Tudor a ieșit din oraș pe la Cotroceni, îndreptându-se
spre Pitești. La scurt timp, independent de acțiunile săvârșite de Tudor, au plecat Sava cu
oamenii lui.
O delegație compusă din cei trei boieri care rămăseseră în oraș împreună cu consulul
prusian și cu secretarul consulatului austriac i-a întâmpinat pe turcii conduși de Chehaiabei, spunându-le că nu mai există cuiburi de răzvrătiți (Stoicescu, 1880, 22). Turcii au
intrat în București pe la Colentina, însoțiți de delegația boierilor, până în dreptul caselor
lui Manuc (de fapt, Hanul Manuc, după cum reiese din nota lui Iorga).
Orașul pustiu, cu cei câțiva locuitori (majoritatea negustori și mesteșugari) înarmați
peste măsură, oferea o imagine înfricoșătoare. Chehaia-bei, conducătorul otomanilor, le-a
cerut acestora „ca a doua zi să lepede armele, căci Sultanul, zise el, n-a trimes oștirea
turcească pentru raiele, ci pentru răzvrătitori” (Stoicescu, 1880, 23). Asigurarea oferită
de Chehaia-bei i-a determinat pe negustori să revină la vechile ocupații, redeschizându-și
prăvăliile.
La patru zile de la această poruncă, armata turcească s-a cantonat la Mitropolie și în
casele boieresti părăsite. Unii dintre comandanții oștirii au ocupat școala de la Măgureanu,
alții mănăstirea Antim.
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De asemenea, conducerea țării a fost preluată de Chehaia-bei, care l-a numit pe
Vornicul Manu vistier și pe Tahar-Aga l-a făcut agă. Chehaia a cerut „să se facă o brutărie
și două scaune de carne, ca fiecare familie, după greutatea ce va avea, să primească taintainat adecă: pâine și carne” (Stoicescu, 1880, 23). Acest obicei a durat până la sosirea
lui Grigore Ghica.
Între timp, Tudor a fost ucis, iar oamenii lui Ipsilanti au început să fie vânați de
arnăuții lui Sava, care reușise să se ințeleagă cu Chehaia-bei că dacă îi va omorî pe eteriști
va obține tronul. După ce și-a îndeplinit misiunea, Sava a revenit în București pe 6 august,
gândindu-se la răsplata ce urma să o primească. A fost atras într-o capcană, întrucât turcii
doreau să-i înlăture pe toți care avuseseră legături cu Eteria. Prin urmare, Sava a fost
omorât împreună cu oamenii săi. Episodul este descris de Stoicescu cu mult dramatism:
„ajungând în salonul cel mare unde erau pregătiți în secret gâzii lor, de-odată s-au
pomenit cu lovituri de gloanțe în fiecare și, căzând îndată câteștrei, li se tăiară capetele,
iar corpurile lor le-au aruncat pe fereștile salonului în drum, unde erau privite de popor;
iar arnăuții cari așteptau în curte, auzind împușcăturile din sală, unii au putut fugi pe
poartă, alții au sărit în gârlă, iar pe unii i-au prins și i-au tăiat” (Stoicescu, 1880, 24).
Un haos s-a declanșat în tot orașul, cei scăpați de măcel, căutând să se ascundă
pentru a-și salva viața. Primii care au fost omorâți au fost arnăuții din curtea lui Sava
(adăpostiți în casele lui Constantin Filipescu, Anastase, Deșliu, casele lui Mănăila, casele
serdarului Marcu). În cazul în care nu îi puteau ucide pe arnăuți, turcii dădeau foc caselor
în care se aflau. Astfel, au ars biserica Jitnița și casele lui Ordischi. Ultimul cuib de arnăuți
s-a refugiat în biserica Olteni, unde au rezistat atacurilor turcești.
Întrucât lupta se prelungea fără a se decide un câștigător, turcii au apelat la un tun
pentru a intra în incintă. Nici varianta cu tunul nu a dat rezultatele dorite, întrucât „arnăuții
de sus din clopotniță nu lăsau să se așeze tunul la locul favorabil” (Stoicescu, 1880, 25).
O altă soluție găsită de otomani a fost să incendieze biserica, însă, a ars doar exteriorul, iar
interiorul a rămas neatins. În cele din urmă, turcii au transportat noaptea un tun mai mare,
iar luni dimineața au aruncat ghiulele în biserică, reușind astfel să intre. Zgomotul a fost
atât de puternic, încât „geamurile din mahala s-au spart” (Stoicescu, 1880, 25).
Într-o manieră specific romantică, autorul nu se sfiește să remarce că măcelul s-a
realizat, chiar în curtea caselor lui Sava, unde acesta jurase credință eteriștilor. Corpurile
fără capete ce au aparținut arnăuților au fost puse șirag în fața caselor lui Sava timp de
două zile, ca apoi să fie aruncate în Dâmbovița.
După scurt timp, boierii aflați în exil au reușit să-l convingă pe sultan să numească
câte un domn pământean în Moldova, respectiv în Țara Românească. Până la sosirea
noului domn (Grigore Ghica în Muntenia), a fost trimis de la Constantinopol un gavanozol
pentru a menține ordinea și a calma spiritele (Stoicescu, 1880, 26).
Câteva informații despre revoluția lui Tudor Vladimirescu găsim și în romanul lui
Filimon. Autorul nu insistă pe aspectele istorice, ci redă succint evenimentele petrecute în

I storie

153

oraș, denaturând adevărul istoric, pentru a ilustra caracterul duplicitar al ciocoiului Dinu
Păturică. Capitolul al XXX-lea – Lagărul de la Cotroceni și trădarea furnizează câteva
informații despre cantonarea taberei lui Tudor la mănăstirea Cotroceni și pe câmpia din
jur, unde au organizat „un lagăr fortificat”, util pentru a urmări ce se petrecea în capitală.
Grozăviile făcute de arnăuții și de pandurii lui Tudor nu sunt trecute cu vederea
de autor. Din discuțiile purtate între Dinu Păturică și Buluc-Bașa Giafer, aflăm că șapte
case au fost sparte în mahalale Biserica Albă din Postăvari și „Spirea din Deal”, pricina
ridicându-se la 200.000 de lei, acestor fapte adăugându-li-se crime și violuri. Drept
consecință, aceștia sunt pedepsiți de conducătorul lor cu spânzurătoarea, victimele fiind
atârnate în grădina Brâncoveanului (Filimon, 1910, 276-279).
Concluzii
Analizând aceste surse, constatăm că domniile fanariote au fost percepute de
scriitori ca un moment negativ în istoria românilor. Lucrările lor lasă impresia unei societăți
orientale, corupte și a unui oraș insalubru, cu ulițe întortocheate, în care incendiile, bolile
și inundațiile erau la ordinea zilei.
Cronica pitarului Hristache este insuficientă pentru a reda aspecte din oraș. Nu se
întâlnesc descrieri propriu-zise ale capitalei, ci sunt amintite doar câteva locuri (Mitropolia,
Văcărești) care au legătură cu evenimentele prezentate. După modalitatea de construcție
artistică, cronica poate fi considerată o transpunere a unei balade populare, care îl are în
centru pe domnitorul fanariot. Referitor la bagajul de informații istorice, este utilă pentru
a afla măsurile luate de Mavrogheni, modul în care a fost perceput de boieri și de popor.
Dintre toate sursele, romanul lui Filimon conține cele mai multe informații
relevante despre aspectul general al orașului, despre locuitorii săi și despre problemele cu
care Bucureștii se confruntau (incendii, ciume).
Constatăm documentarea foarte atentă asupra aspectelor sociale, economice,
culturale din perioada surprinsă. Acest lucru este justificabil și de funcția avută de Nicolae
Filimon, cea de director al Arhivelor Naționale, ceea ce i-a permis accesul la surse variate.
Oferă o imagine reală a orașului, confirmând relatările călătorilor străini, impresionați de
ținuta orientală a oamenilor, ulițele îngropate în noroi pe timp ploios, numărul mare de
biserici.
Dacă descrierile de clădiri, de interioare sau de obiceiuri sunt obiective, în ceea ce
privește evenimentele istorice, adevărul este denaturat, nu din neștiință sau din dorința
de a dezinforma, ci pentru a crea un efect dramatic. Este cazul revoluției lui Tudor, unde
Dinu Păturică este considerat responsabil de moartea „acestui mare om”. Această licență
literară este folosită pentru a sublinia caracterul mârșav al ciocoilor, pe care autorul îi vede
responsabili de tot ceea ce este negativ în societatea românească.
Analizând la nivel macroscopic, putem considera lucrarea lui Filimon ca o frescă
autentică a Bucureștilor de la finalul domniilor fanariote.
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Scrisorile lui Ghica sunt un mijloc de a analiza schimbările orașului, reflectate în
ochii locuitorilor. Acesta nu urmărește să creeze emoții, să ofere imagini artistice, ci pur și
simplu aduce în discuție diverse evenimente care l-au marcat, fără a le rememora cronologic
sau cu un scop anume. Acesta caută să explice foarte clar cauzele evenimentelor, contextul
și consecințele acestora pe termen scurt (este cazul revoluției lui Tudor Vladimirescu,
izbucnirea războiului ruso-turc din 1806-1812 etc.). Este oarecum de înțeles predilecția lui
asupra acestor tipuri de subiecte, dat fiind că a avut o carieră diplomatică de lungă durată.
Epoca surprinsă este „de un mare pitoresc prin repezile prefaceri și întrepătrunderea de
elemente contrarii” (Călinescu, 2001, 144).
Stoicescu combină stilul narativ specific literaturii cu cel al cronicilor. Cele prezentate
sunt mai curând povești create în jurul unor evenimente sau personaje istorice. Unele dintre
evenimentele prezentate sunt reale (asediul bisericii Olteni de către turci pentru a-i suprima
pe ultimii arnăuți) iar altele, sunt adaptate (dialogul dintre Tudor Vladimirescu și Alexandru
Ipsilanti). Autorul este subiectiv, implicându-se emoțional în prezentarea evenimentelor. De
exemplu, în prima povestire, se observă caracterul filorus, arătând că rușii știu să respecte
oamenii și să le ofere funcții pe măsură, ceea ce nu este mereu adevărat.
În lucrarea lui, găsim scurte descrieri (Curtea Domnească înainte de a arde, alaiul
lui Ioan Gheorghe Caragea), în prim plan fiind evenimentele politice, cărora autorul le
oferă explicații mai mult sau mai puțin corecte.
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UN MONUMENT BUCUREȘTEAN MAI PUȚIN CUNOSCUT –
ALEXANDRU C. CONSTANTINESCU
Mihai Petru Georgescu
„Nu trebuie să fiu nedrept; oricare ar fi fost defectele sau slăbiciunile lui, Alecu
Constantinescu își iubea sincer țara și a fost un bun patriot […] Mereu ne repeta: ‹‹Noi neam făcut datoria către neam, răsplata ne va veni. Să știm să răbdăm››” (Duca, 2015, 95)”.
Abstract: The newspaper Universul from October, the 4th, 1932, describes the
inauguration festivity of the liberal politician Al. Constantinescu’s (1859-1926), Minister
of Agriculture and Domains in several governments (the trustworthy man of premier Ionel
I. C. Brătianu ) monument. He is responsible for the division in lots of a land owned by the
state, for the benefit of ministry officials, which became the Domenii neighbourhood, a select
residential district of Bucharest. The bust was the work of Dimitrie Paciurea (1873-1932),
one of the most appreciated Romanian sculptors. The monument was destroyed during the
communist era – the bust disappeared. On its pedestal, found in the park of Mogosoaia
Palace, an ornamental column is placed.
Keywords: Alexandru Constantinescu, Domeniilor Park, monuments Bucharest,
Dimitrie Paciurea, socket

Când la finele cronicii Plastica anului 1932 criticul H. Blazian (Almanahul ziarelor
Adevărul și Dimineața, 1933, 142), amintind de trecerea în neființă (14 iulie 1932) a
sculptorului Dimitrie Paciurea (n. 1873), remarca: „N-a încercat nimeni să-l smulgă din
vis. N-a încercat nimeni să-l redea actualității printr-o comandă de monument, deși era
printre puținii care aveau intuiția monumentului”, nu făcea altceva decât să consfințească
profesiunea de credință a artistului făuritor de himere și giganți precum și un trist adevăr,
confirmat parcă de alte două lucrări, inaugurate postum, bustul politicianului Alexandru
Constantinescu1 (omul de încredere al lui Ionel I. C. Brătianu) (Mamina, Scurtu, 1996,
157-158; Lăzărescu, 1997; Neagoe, 2007, 189-190) – 1932, respectiv cel al actorului
Iancu Brezeanu, dezvelit în anul 1935.
Dacă „chipul tragicului-comedian [...] întâiu artist român cu statuie din viață,
1. N. 4 septembrie 1859-m. 18 noiembrie 1926; doctor în drept (1881, Paris); membru al Partidului
Național Liberal (1882); ajutor de primar al Capitalei (1882-1884); avocat al Statului (1884-1889);
deputat de Putna (1895); deputat de Ilfov (1901); Ministru al Agriculturii și Domeniilor Statului în
diferite guverne (1.11.1901-28.12.1910; 4.01.1914-11.12.1916; 10.04.1922-27.03.1926); Ministru de
Interne (11.12.1916-26.01.1918); Ministru Industriei și Comerțului (29.11.1918-12.09.1919).
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ce stăruie și azi senin și singur printre arborii din parcul renumitei localități [Sinaia],
visându-și nemurirea” (Michailescu, 1984, 184), despre cel al lui Al. Constantinescu nu
se mai știe nimic, fiind – cu o singură excepție (Dragu Dimitriu, 2010, 245-247) – total
ignorat, în pofida numărului, deloc neglijabil, al titlurilor dedicate monumentelor de for
public bucureștene apărute în ultimii ani.
Alături de o imagine a evenimentului ziarul Universul – anul XL1X, Marți, 4
octombrie 1932, consemna: „Dezvelirea monumentului ridicat în memoria lui Alexandru
Constantinescu – Solemnitatea din parcul domeniilor.
Duminică [2 octombrie] la ora 11 dimineața s-a dezvelit cu o impresionantă
solemnitate monumentul regretatului Alexandru Constantinescu, fost ministru al
domeniilor.
Inițiativa acestei lăudabile opere se datorește unui comitet de funcționari în fruntea
căruia au fost domnii: N. Bănescu, N. Dăscălescu, av. N. Marinescu ș.a.
Monumentul este ridicat în parcul Domeniilor, de la șosea, pe terenul donat de
defunct în timpul când era ministru al agriculturii”.
Inaugurarea a avut loc în prezența unei impresionante asistențe (fig. 1), formată din
foști miniștrii, funcționari superiori din Ministerul Agriculturii, colegi din Partidul liberal,
ziariști, membrii ai familiei – Constantin Al. (Atta) Constantinescu2. Din cuvântările
ținute cu această ocazie, spicuim: „Astfel, din inițiativa sa, s-a desemnat din moșia
statului Herăstrău o suprafață de 23 ha.; scoasă în vânzare, și pe baza legii din 3 Mai
1916 s-au început lucrările de parcelare (fig. 2) [...] S-au împroprietărit astfel peste 300
funcționari [360 loturi de casă]. Mulți dintre dânșii au reușit să construiască căminul
dorit, asigurându-și bătrânețea. [...] Alexandru Constantinescu a creiat casa de odihnă
de la <<Sâmbăta de Sus>> pentru ziariști și artiști, și multe alte fapte frumoase. <<Casa
grădinilor publice>> care a înfrumusețat atât de mult Bucureștii, este tot opera sa (D. N.
G. Marinescu)”.
La finele manifestației, maiorul Angelescu – primarul sectorului 4 Verde, a declarat
că primește monumentul pe care îl va îngriji „ca pe ale marilor eroi” – afirmație ce a
putut fi onorată până la 30 decembrie 1947 (Dragu Dimitriu, 2008, 211; Dragu Dimitriu,
2010, 246), când, odată cu abdicarea silită a Regelui și proclamarea Republicii Populare,
monumentele și statuile dedicate personalităților politice ale vechiului regim au împărtășit
soarta acestora – fiind eliminate din spațiul/ viața publică.
În mica piațetă din intersecția actualelor străzi Alexandru Constantinescu3 și
Căpitan av. Nicolae Drossu bustul era dispus pe un piedestal înalt, încadrat de patru pilaștri
reuniți la partea superioară printr-o centură circulară, având ca bază o rotondă tronconică;
patru mici rampe cu scări, dispuse două câte două – în axul străzilor, între cei patru pilaștrii
2. Fiu (1896-1954), viitor ministru al Lucrărilor publice și comunicațiilor în guvernul Antonescu.
3. Denumire la care s-a revenit după ce, în perioada comunistă, se numise str. Câmpina.
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asigurau accesul – descriere conformă unui instantaneu fotografic (fig. 4, detaliu din fig. 3)
luat de pe Arcul de Triumf, în perioada 2 octombrie 1932-23 august 19374 (Simionescu,
1995, 93; Stoica, Ionescu-Ghinea, 2005, 232) (fig. 3).
Ion Frunzetti (1971, 34) în albumul monografic dedicat sculptorului dezvăluie
câteva amănunte legate de elaborarea bustului: comanda data din anul 1925, sculptorul
apelând la un alt confrate, Dumitru Pherekyde, fiul unei personalități liberale a epocii, spre
a obține – prin influența acesteia, acceptul ministrului Al. Constantinescu de a-i acorda
câteva ședințe de poză pentru a nu fi obligat să finalizeze lucrarea doar pe baza unei
fotografii. O altă afirmație (Frunzetti, 1971, 34), aparent sur-realistă, este cea în care se
susține că în aceeași piațetă se afla amplasată încă o statuie, a unuia dintre frații ministrului5
(Lăzărescu, 1997, 29; Rădulescu, 1998, 109, 127) – cu cognomenul Minciună, politician
liberal și el.
Pe una dintre aleile parcului Palatului de la Mogoșoaia am regăsit soclul
monumentului (fig. 5) – partea superioară (1,12x0,70x0,66 m.) cu următorul text
incizat: ,,OMAGIU/ ALEXANDRU CONSTANTINESCU/ FOST MINISTRU/ DIN
PARTEA FUNCȚIONARILOR/MINISTERULUI AGRICULTUREI/ ȘI DOMENII/
ÎMPROPRIETĂRIȚI ÎN ACEST PARC/ ÎN ANUL 1930/ INAUGURAT 2 OCTOMBRIE
1932”. Ca o ironie postumă, în prezent, susține o coloană ornamentală – „verticală”
ce, în pofida certei personalități a defunctului, nu l-a caracterizat, acesta oscilând între
pusee de patriotism și jovială amoralitate: „fost și viitor ministru” (propria-i afirmație), de
unde și sancțiunea contemporanilor (fig. 6): „Constantinescu Porcu6 [...] personajul era
pahidermic la înfățișare, practica un limbaj nu prea academic și avea la activ câteva fapte
care indignaseră opinia publică” (Dragu Dimitriu, 2010, 246). Dar, De mortuis nihil nisi
bene.

4. Dată la care a început construcția Bisericii Cașin, în imagine amplasamentul apare acoperit de
vegetație lemnoasă.
5. General Nicolae C. Constantinescu (1861-1928).
6. Apelativ ce-l însoțește și în Însemnările zilnice ale Reginei Maria a României.
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Fig. 1 Inaugurarea monumentului lui Alexandru Constantinescu, Realitatea ilustrată,
an. VI, nr. 298 din 13 octombrie 1932

Fig. 2 Planul parcelar al locurilor de casă – Parcul Domenii, http://restitutio-interbellica.blogspot.
ro/2009/11/parcul-domeniilor.html
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Fig. 3 Cartierul Domenii, imagine de epocă (colecția ing. Ș. Caloianu)

Fig. 4 Cartierul Domenii, imagine de epocă – detaliu amplasament monument
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Fig. 5 Soclul monumentului
Parcul Palatului Mogoșoaia
(foto. M. P. Georgescu)
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Fig. 6 Constantinescu-Porcu (caricatură)
de N. Petrescu-Găină
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DIN CULISELE CONCURSULUI PENTRU
MONUMENTUL GEORGE ENESCU
Drd. Cezar Petre Buiumaci
Abstract: A few months after the passing of George Enescu, a contest was organised
by the Ministry of Culture and the People’s Council of Bucharest, held in order to select
the sculptor who would create a bronze monument depicting the most important Romanian
musician, a statue which would be placed in front of the Romanian Opera House. The statue
would also have to harmoniously integrate with the environment through its composition
and dimensions. In order to take part in the competition, the contestants had to present a
model of the monument. The judging process for the models was secret. The first meeting of
the panel of judges took place on October 27th 1955, when the 42 projects submitted for the
contest were analysed. Out of these, only 25 abided by the required criteria. It was decided
that the proposals with artistic value would remain in the competitions, the others being
removed. Sculptor Corneliu Medrea withdraws from the panel of judges, as he did not agree
with the way projects were rated and with the fact that the judges who were sculptors were
not allowed to express their opinions. Medrea’s action brings the contest to a halt for a while.
It resumes eventually, announcing its winners during the November 17th 1955 meeting.
Although Constantin Baraschi was announced as the contest winner, with two variantsprojects submitted individually for the competition, the statue that was placed in front of
the Romanian Opera House in 1971 was made by Ion Jalea, one of the competition judges
in 1955. Another work dedicated to George Enescu was created by sculptor Boris Caragea,
and placed in front of the Bucharest National University of Music. It was only in 2013, when
the George Enescu Festival began, that the work created by Constantin Baraschi was placed
in Bucharest, on street level, at the crossing of Magheru Boulevard and George Enescu
Street. There are other statues of George Enescu in Bucharest: in front of the Music Lyceum
and within the Athenaeum (both by Gheorghe Anghel) and a bust, part of the ,,Garden of
Romanian values” ensemble in ,,Children’s world” Park.
Keywords: Sculpting contest, statue, George Enescu, the Romanian Opera House,
Constantin Baraschi, Ion Jalea

La câteva luni de la trecerea în lumea celor drepți a lui George Enescu a fost decisă
amplasarea la Bucureşti a unei statui dedicate marelui compozitor. Pentru materializarea
unui astfel de demers a fost organizat un concurs care s-a desfăşurat la finele anului 1955,
de către Ministerul Culturii şi Sfatul Popular al Capitalei. Monumentul din bronz urma să
fie amplasat în faţa Ateneului Român, iar compoziţia trebuia să înfăţişeze personalitatea
celui mai important muzician român. O altă condiţie o reprezenta încadrarea armonioasă
cu mediul ambiant prin compoziţie şi dimensiuni. Sculptorii care participau la concurs
aveau să prezinte o machetă a monumentului fără bază, din ghips alb nepatinat, înaltă de
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80 cm. şi una a întregului ansamblu, tot din ghips alb, la scara 1/10. Prezentarea lucrărilor
avea un caracter secret, după cum este menţionat în anunţul de concurs „Proectele
pentru concurs se vor prezenta cu anexarea unui plic închis, în care se va arăta numele,
prenumele şi adresa autorului. Pe plic se va scrie pseudonimul care va fi menţionat şi pe
machetă”. Acestea trebuiau depuse la Muzeul Naţional de Artă al R.P.R. pe 20 octombrie,
până la ora 18:00. Concursul se încheia cu acordarea premiului I, în valoare de 30.000
lei şi executarea monumentului, două premii II în valoarea de 20.000 lei fiecare, trei
premii III în valoare de 15.000 lei fiecare şi zece menţiuni în valoare de 5.000 lei fiecare
(S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 2). Aceste condiţii au fost completate ulterior
de către Direcţia Arte Plastice din Ministerul Culturii cu „piese desenate la scara 1/100,
din care să rezulte propunerile pentru amplasamentul monumentului, precum şi pentru
eventualele modificări ale grădinii Ateneului. Planul pieţii, faţada Ateneului, cu proecţia
monumentului şi o secţiune prin axul longitudinal, precum şi cel puţin o perspectivă a
ansamblului. Planul pieţii, precum şi faţada şi secţiunea, cuprinzând prevederile planului
general de sistematizare se pot obţine aşa cum s-a anunţat, de la Direcţia de Arhitectură
şi Sistematizare a Sfatului Popular al Capitalei din Str. Academiei nr. 3-5, zilnic între orele
13-15”. (S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 4).
Şedinţa din 27 octombrie 1955 în care s-a întrunit juriul pentru discutarea
propunerilor concursului de sculptură George Enescu a început la ora 12:30, a fost condusă
de Mihail Jora şi au participat Alfred Alessandrescu, Ion Dumitrescu, G. Breazu, Zeno
Vancea, Jalea, C. Medrea, Mac Constantinescu, A. Butunoiu, Iszaki, Doicescu, Macovei,
Horia Maicu, Horia Teodoru, I. Jianu, Mihalache, Peleanu (S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr.
55/1954, f. 72). În urma analizei celor 42 de proiecte depuse au rezultat un număr de 25
de proiecte care corespundeau criteriilor concursului şi 17 care nu îndeplineau condiţiile
regulamentului. Din acestea, cele 25 au fost propuse a fi analizate în vederea premierii, dar
şi celelalte să fie examinate şi, dacă prezintă interes, să se facă recomandări ministerului,
reieşind în acest caz discutarea propunerilor cu valoare artistică şi eliminarea celorlalte
(S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 74). Interesante sunt denumirile date proiectelor:
„Bobby”, „Mioriţa”, „Largo”, „Rapsodul”, „Oedipe” I, II şi III, „A”, „Eness”, „Doina”,
„Muzica” I, II şi III, „Leman”, „A V-a”, „Allegro”, „Ceahlăul”, „Paris”, „Memento”,
„Rapsodia II”, „Rapsodia română”, „La-do-re”, „Nemurire”, „Andante”, „Cheia fa”,
„Rapsoda 2”, „Geniu” sau „Vioara fermecată”. Motivele pentru care unele proiecte au
fost respinse au fost diverse, de la aspectul de bibelou al unui monument la faptul că nu
are nimic din personalitatea lui Enescu, altul este considerat a semăna cu Napoleon după
Waterloo, dimensiunea soclului a fost, de asemenea, un factor care a condus la respingerea
unui proiect, lipsa de formă şi de gust. Un aspect relevat de Pompiliu Macovei era acela
că, deşi la o machetă „figura sculpturală are unele calităţi, dar soluţia este total greşită”
(S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 74-83). După votul asupra lucrărilor care să rămână
în concurs şi cele care să fie eliminate dintre cele care corespundeau criteriilor, s-a trecut
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Fig. 1 Statuia lui George Enescu de Ion Jalea amplasată în faţa
Operei Naţionale în anul 1971

la discutarea celor care nu corespundeau condiţiilor regulamentului dar puteau prezenta
aspecte artistice care să le facă să fie acceptate la concurs. Cele în cauză s-au prezentat sub
motto-urile: „1955”, „O”, „Emira”, „Doina”, „Etnavel”, „Liveni”, „Jijia”, „H”, „Ateneul”,
„Muzica românească”, „Borcea”. În această fază motivele pentru respingere au fost lipsa
de definire a personalităţii lui Enescu, reprezentări anatomice incorecte, prezintă soluţii
de alcătuire ale unui ansamblu cu mai multe personalităţi, planul, dimensiunile şi scara
monumentului propus, asemănarea cu alt personaj (de ex. Paganini).
Toate aceste propuneri, atât de păstrare cât şi cele de respingere, au fost supuse la
vot şi acceptate de către juriu. Cu toate acestea, nu a existat întotdeauna unanimitate şi
cazurile în care au existat şi alte opinii au condus la punerea în discuţie a proiectelor şi, de
cele mai multe ori, păstrarea acestora pentru etapele următoare ale concursului. A existat
şi situaţia în care eliminarea unui proiect a condus la schimbarea deciziei şi pentru altul,
mai slab calitativ dar care fusese iniţial acceptat (S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr. 55/1954, f.
89). În următorul pas au rămas în sala de şedinţă doar proiectele acceptate. Jianu a făcut
propunerea ca pentru premiul I să rămână în discuţie acele proiecte care îl înfăţişează pe
Enescu în postura de compozitor. Iată cum exprimă acest criteriu „socotesc că statuia
viitoare a lui Enescu trebuie să-l reprezinte pe Enescu compozitor român, aşa cum
maestrul Jora a arătat foarte bine în conferinţa pe care a ţinut-o la Ateneu. Aşa fiind, cred
că celelalte lucrări, care îl reprezintă pe Enescu virtuos, dirijor, nu întrunesc condiţiile
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Fig. 2 Statuia lui George Enescu de Boris Caragea amplasată în faţa
Universităţii Naţionale de Muzică

necesare spre a-l arăta pe Enescu în adevărata amploare a personalităţii lui, aşa încât,
drept prim criteriu ar fi să fie reprezentat ca şef de şcoală muzicală română. Conducândune după această idee de conţinut, trebuie să ne oprim în deosebi la acele statui care îl
reprezintă pe Enescu compozitor”. Mihail Jora punea, pe bună dreptate, întrebarea „statuia
aceasta, pe care o găsesc foarte bună, întrucât îl reprezintă pe Enescu compozitor? Care
este criteriul după care putem hotărî că îl reprezintă pe un om compozitor? Un violonist
are o vioară în mână, un dirijor are o baghetă. Dar compozitorul ce are?” Horia Teodoru
aprecia ca elocvente partitura, gândirea, concentrarea. Butunoiu, susţinând propunerea lui
I. Jianu, propunea muzicienilor prezenţi următorul aspect „ar trebui să vă opriţi poate
mai puţin asupra faptului dacă figura respectivă seamănă perfect cu Enescu, şi mai mult
dacă într-adevăr este ceea ce doriţi să fie, ca idee, care rămâne să fie dezvoltată de acum
înainte” (S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 90-92). Însă propunerea lui I. Jianu a
suscitat şi alte opinii, unele venite din partea arhitecţilor, pe care le redăm în continuare:
„Tov. Doicescu:
Eu aş avea de făcut o mică corectură la propunerea tov. Jianu şi anume: să facem
întâi o clasificare între acelea care să intre la premii şi între acelea care să rămână numai
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la menţiuni şi după această clasificare să procedăm la discutarea celor din categoria
pentru premii, cărora li se atribuie premiul I, II etc.
Tov. Mihalache:
Mă alătur propunerii tov. Doicescu pentru următoarele motive: sunt zece menţiuni
egale ca valoare şi şase premii. Deci, dintr-o dată putem împărţii lucrurile în două
categorii: pentru menţiuni zece lucrări şi pentru premii şase lucrări. Astfel, ne vom putea
da seama mai bine dacă vom discuta asupra categoriilor acestora, iar pe de altă parte
ni se uşurează mult lucrările noastre. Prin urmare, susţin şi eu să procedăm întâi la
împărţirea în aceste două categorii: pentru menţiuni şi pentru premii.
Tov. Macovei:
Tot pe baza experienţei căpătate în diferitele concursuri, cred că ar fi bine ca în
cadrul acestor categorii să grupăm lucrările pe secţiuni. Este foarte bine ca aşa grupate,
să le comparăm între ele, pe soluţiuni: în picoare, stând etc. Este un criteriu direct de
comparaţie foarte util. S-ar părea că este puţin formal, dar este util. În privinţa conţinutului,
cred că nu putem să spunem în mod absolut că dacă are vioara sau bagheta în mână nu-l
reprezintă pe Enescu sub aspectul său cel mai tipic, cel mai concret. Dacă îl prezint ca
lăutar, desigur că soluţia este greşită, dar dacă figurează în corpul statuii vioara, sau un
element care să-l lege şi de altă latură a personalităţii lui, aceasta nu constituie o piedică
pentru ca lucrarea să fie luată în consideraţie. Sunt de acord cu faptul că în primul rând
trebuie reprezentat compozitorul, pentru că valoarea lui Enescu se exprimă în primul
rând prin valoarea lui de compozitor.
Tov. Maicu:
Am de adăugat o singură completare. Este cert că de la machetă la realizarea sculpturii
este un drum destul de lung şi de dificil şi prin urmare o machetă nu poate fi judecată în mod
absolut. Nu trebuie însă să cădem în greşeala cealaltă, care ar fi poate şi mai gravă, de a lua
în considerare orice figură care ar sugera vag o anumită atitudine sau conţinut, dar care nu-l
reprezintă nici pe compozitor, şi mai are şi o sumă de defecte, din care vezi că autorul nu este
dibaci şi nu proporţionează just. O asemenea greşeală nu mai poate fi îndreptată până la
realizarea definitivă. Deci, cred că ar trebui privită macheta cum arată la scara respectivă,
ca o machetă, dar din această machetă juriul să poată deduce posibilităţile artistice ale
candidatului” (S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 92-94).
Apoi se discută asupra tipurilor de recomandări pe care le poate face juriul,
neintervenind în detalii de creaţie, ci putând fi generale, teoretice, ideologice. A urmat
discutarea fiecărei propuneri individual fără a fi ataşată unei categorii. O altă propunere
vine din partea lui Butunoiu şi presupunea o nouă vizionare a lucrărilor iar opiniile să
fie trecute pe o hârtie ce urma a fi depusă la prezidiu, urmând ca cea care va primi cele
mai multe aprecieri să fie desemnată câştigătoare. Această propunere este atacată de
Horia Maicu care argumentează componenţa juriului ca fiind urmare a competenţelor
profesionale şi „noi trebuie, deci ca să ne lămurim, în domeniile noastre unii pe alţii”
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Fig. 3 Macheta statuii lui George Enescu realizată de Ion Irimescu
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Fig. 4 Statuia lui George Enescu de Constantin Baraschi amplasată
pe Bulevardul Magheru în anul 2013

(S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 96-100).
La propunerea lui Mihai Jora este votată propunerea lui Doicescu, astfel că au
urmat propunerile pentru încadrarea proiectelor în două categorii: premii şi menţiuni.
După alegerea în formula acceptată voturile au plasat 4 lucrări în categoria I şi 13 în cea
de-a II-a, fapt care a condus la o nouă selecţie, însă doar o singură lucrare a trecut în prima
categorie (S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 100-109).
Acum este momentul în care se face precizarea că până la turnarea în bronz şi
amplasarea lucrării în faţa Ateneului mai urmau de parcurs etape, formarea unei echipe
speciale cu menirea de a urmări executarea lucrării. „Dacă cutare ia comanda, pentru
că a obţinut premiul I, aceasta nu înseamnă că el se închide în atelier şi nu mai vede
nimeni lucrarea până nu este gata bronzul, ci se intră într-o fază intermediară – în ipsos
şi pământ – se mai convoacă un anumit juriu de specialitate. Prin urmare, înainte de a
deveni bronz, mai trece printr-o serie de furci caudine” afirma Horia Maicu (S.A.N.I.C.,
U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 109). În continuare acesta considera că trebuie ales proiectul
care urma să fie desemnat drept câştigător în caz contrar există riscul să treacă şi 10-15 ani
şi tot să nu fie amplasat monumentul lui Enescu. Această poziţie a fost susţinută şi de Ion
Jalea care afirma că „este un vechi obicei în materie de concursuri ca să se înceapă şi pe
urmă să nu se isprăvească. Aceasta [îi] descurajează pe artişti. De aceea cred că acest
concurs trebuie terminat, mai ales că după părerea mea este că dintre lucrările prezentate
se pot alege chiar mai multe, care ar putea fi dezvoltate. Chiar o lucrare care aparent ar fi
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clasicistă, sau cum vreţi s-o numiţi, până la urmă nu se ştiu posibilităţile şi de dezvoltare”
(S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 114).
După diverse discuţii privind calităţile proiectului numit „Geniul” şi alte probleme
legate în special de problematica sculpturii de for public, curente artistice şi necesitatea
realizării monumentului, şedinţa se încheie fără ca întrebarea lui Horia Teodoru legată de
condiţiile organizării unui nou concurs să primească răspuns (S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr.
55/1954, f. 130).
Următoarea şedinţă a avut loc la 31 octombrie 1955, a început la ora 13:15 şi a fost
condusă tot de Mihail Jora şi au fost prezenţi şi au participat Alfred Alessandrescu, Ion
Dumitrescu, G. Breazu, Zeno Vancea, Jalea, Mac Constantinescu, A. Butunoiu, Doicescu,
Macovei, Horia Maicu, Horia Teodoru, I. Jianu, Mihalache, Peleanu. Înainte de a începe
lucrările propriu-zise, Mihail Jora dă citire scrisorii de demisie din comisie a lui Corneliu
Medrea (S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 35-36):
„Tovarăşe Preşedinte,
Subsemnatul Medrea Corneliu, artist sculptor, membru în juriul concursului pentru
monumentul George Enescu, vă rog să primiţi demisia mea din cadrul juriului, pentru
următoarele considerente:
1. Felul în care au decurs lucrările preliminare în cadrul juriului.
Faptul că artiştii sculptori, membri ai juriului nu au avut posibilitatea să facă
propuneri concrete pe valoare artistică, cerându-li-se lor în primul rând părerea, fiind
vorba de lucrări de sculptură. După aceea ar fi trebuit să urmeze discuţiuni în cadrul
juriului când sculptorii ar fi fost necesar să aibă iarăş posibilitatea de a argumenta şi a
face ca juriul să evite greşeli de ordin principial.
2. În al doilea rând, personal nu sunt de acord cu clasificarea a o parte din lucrări
în categoria I, adică pentru premieri, deoarece aceste lucrări nu au o valoare artistică
care să îndrituie să li se poată atribui premii, ci cel mult menţiuni.
Idem, sunt o serie de lucrări trecute la categoria II-a, care fără îndoială au toate
calităţile artistice pentru a fi judecate în cadrul lucrărilor pentru premieri.
Tovarăşe Preşedinte,
Am ţinut să fac aceste motivări, considerând importanţa excepţională pentru ţară a
acestui concurs al cărui rezultat trebuie să reprezinte o oglindă reală a valorilor artistice
şi al efortului dezinteresat depus de concurenţii prezenţi într-un număr atât de important.
Bucureşti, 31 Octombrie 1955
ss. Corneliu Medrea”
Reacţiile membrilor juriului au fost de consternare faţă de faptul că distinsul
sculptor nici nu a cerut cuvântul şi nici nu a fost împiedicat să aibă o poziţie faţă de
desfăşurarea concursului, aşa cum au avut Jalea sau Mac Constantinescu. Au urmat apoi
discuţii privitoare la posibilitatea de a continua în formula astfel creată sau se impunea
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cooptarea unui alt sculptor care să-l înlocuiască pe Medrea. Juriul a decis să formuleze un
răspuns la scrisoarea lui Medrea redactat în două exemplare, unul revenind Ministerului
Culturii. Problema pe care o văd membrii juriului este dacă se poate continua în situaţia
dată, având în vedere că încă un sculptor lipsea de la şedinţă (Izsaki), punându-i astfel
pe sculptori în minoritate faţă de muzicieni, care rămân în continuare în număr de cinci.
Părerile despre continuarea concursului în formula aceasta au fost împărţite, o parte
considera că se putea continua, în timp ce altă parte era de părere că trebuia aşteptată
decizia ministerului. Înlocuirea celor doi membri lipsă deschidea o altă problemă, anume
aceea dacă jurizarea deja făcută mai putea fi validă în noile condiţii. Totodată, se întrevedea
o altă chestiune sensibilă: majoritatea sculptorilor participau la acest concurs şi era dificilă
găsirea de înlocuitori. Faptul că Medrea aducea acuzaţii juriului crea condiţiile ca, aflând
despre aceasta, concurenţii să fie determinaţi să depună proteste ori contestaţii faţă de
componenţă, sistemul de lucru şi deciziile juriului. În cadrul acestor discuţii se constata
că au existat anumite presiuni din exterior în ceea ce priveşte concursul. Supunerea la
vot a continuării lucrărilor juriului a avut ca rezultat opt pentru continuare şi şapte pentru
amânare, însă cu toate acestea şedinţa s-a amânat. Până la închiderea şedinţei Horia Maicu
a afirmat că demisia lui Medrea poate fi pusă pe seama faptului că una dintre machete
îi aparţinea soţiei lui Medrea, Dumitrescu şi Mihalache punând pe seama excluderii
machetei respective de la premiere demisia lui Medrea (S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr.
55/1954, f. 37-71).
Juriul pentru monumentul Enescu se va întruni din nou la 17 noiembrie 1955,
tot sub conducerea lui Mihail Jora şi având următoarea componenţă: Onofrei, Mac
Constantinescu, Mihalache, Peleanu, H. Teodoru, Jalea, Szobodtka, Breazu, Butunoiu,
Macovei, Alfred Alessandrescu, O. Doicescu. Zeno Vancea absenta pe motiv de boală, Ion
Dumitrescu „a trimis vorbă că nu-l mai interesează”, iar Horia Maicu soseşte cu o mică
întârziere (S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 7-9).
Pentru premiul I este propusă macheta „Geniul”, iar macheta „Vioara fermecată” este
considerată a fi o variantă a celei menţionate anterior şi exclusă de la acordarea premiului II,
fapt însă care a stârnit o serie de discuţii, ambele fiind considerate valoroase, chiar dacă se
presupunea a fi ale aceluiaşi autor (S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 8-18).
De la Horia Teodoru aflăm că în urmă cu două zile a mai avut loc o şedinţă, a cărei
stenogramă lipseşte din dosar, în cadrul căreia sculptorul Andrei Szobodtka considera
proiecte din categoria a II-a calificabile pentru premiere. La rândul său, Mihai Onofrei
socotea că o serie de machete „care îndeplinesc multe condiţiuni, care au calităţi, dar care
nu figurează aici nici pentru menţiuni, nici pentru premii” (S.A.N.I.C., U.A.P., dosar nr.
55/1954, f. 19). În acest moment se face invitaţia ca sculptorii să facă propuneri şi pentru
premiul II. Jalea face propunerile machetelor având motto „Memento” şi „Andante”. Pe
marginea acestor lucrări părerile sunt împărţite, Horia Teodoru considerând-o pe cea
de-a doua mai degrabă un bibelou. Pe fondul acestor discuţii Mihail Jora face precizarea:
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Fig. 5 Statuia lui George Enescu
din faţa Colegiului Naţional de Muzică „George Enescu”

„Chestiunea se pune asftel: se ridică statui ale lui Enescu la Bucureşti, la Iaşi şi la Cluj.
Desigur cea care va obţine premiul I va fi ridicată la Bucureşti, cea cu premiul II la Iaşi
etc. Întrebarea este: putem să ridicăm o statuie la Iaşi sub forma aceasta?” (S.A.N.I.C.,
U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 20-22). Mihai Onofrei dezavuează propunerile lui Jalea,
considerând că în „Memento” nu poate fi Enescu şi propune pentru premiul II machetele
„Cheia fa” şi „Oedip II”. Mac Constantinescu oscilează între „Cheia fa” şi „Oedip” şi
„Oedip II” şi „Andante”. Szobodtka la rândul său recomandă „Andante” şi „Oedip II”,
Butunoiu indică machetele „Cheia fa” şi „Oedip III”, Macovei recomandă ”Andante” şi
„Memento”, Horia Teodoru este pentru „Memento” şi „Oedip II”, Jianu pentru „Andante”
şi „Memento”, la fel şi Octav Doicescu. Horia Maicu votează pentru „Oedip II” şi „Cheia
fa”, Alfred Alessandrescu pentru „Oedip II” şi „Memento”, iar Mihai Jora pentru „Oedip
II” şi „Andante”. Breazu propune „Memento” şi „Oedip II”, Peleanu şi Mihalache sunt
pentru „Andante” şi „Oedip II”.
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Rezultatul votului arăta în felul următor: „Andante” – 11 voturi, „Oedip II” –
10 voturi şi „Memento” – 7 voturi. Procesul se reia pentru acordarea premiului III, iar
clasamentul este următorul: „Memento” – 15 voturi, „Muzica III” – 12 voturi, „La-do-re”
– 7 voturi, „Cheia fa” – 7 voturi, „Muzica” – 3 voturi. Vor primi premiul III „Memento” şi
„Muzica III”, şi cel de-al treilea proiect va fi din nou supus la vot şi va câştiga „Cheia fa”
cu 9 voturi faţă de cele 5 obţinute de „La-do-re”. Apoi juriul votează acordarea menţiunilor
pentru lucrările „Rapsodia română”, „Rapsod II”, „Largo”, „Nemurire”, „Oedip”, „Eness”,
„Doina II”, „Oedip III”, „La-do-re”, „Muzica”. La sugestia lui Jalea juriul urma să facă
recomandarea Ministerului de a achiziţiona macheta intitulată „Rapsodia” (S.A.N.I.C.,
U.A.P., dosar nr. 55/1954, f. 23-32).
Iată cum se prezentau lucrurile la deschiderea plicurilor:
„Geniu” – C. Baraschi şi arh. Spirescu şi Vlădescu Nic.
„Vioara fermecată” – C. Baraschi – arh. Spirescu şi Vlădescu Nicolae
„Andante” – Mereanu Emil şi Florica Ioan
„Oedip II” – Constanţa Buzdugan
„Memento” – Ionescu T. N.
„Muzica III” – Lucaci Const.
„Cheia fa” – Olga Porumbaru şi arh. Spirescu
„Rapsodia Română” – Schirliu C.
„Rapsodul II” – Olga Porumbaru şi arh. Spirescu
„Muzica” – Balogh Petru
„Largo” – Năstase Justin – arh. Frunzache C. şi Gh. Dariu
„Nemurire” – Mircea Ştefănescu
„Oedip” – Ciucă Eugen
„La-do-re” – Ada Geo – arh. Norris
„Eness” – Hette Elli
„Doina II” – Aurel Dincă – arh. Bender G. şi Kanner Corneliu
„Oedip III” – Dimitriu Bârlad
Despre această din urmă lucrare, fiica sculptorului, actriţa şi balerină Sanda
Ştefănescu explica „Tata voia să arate că Enescu nu era numai un mare interpret, ci şi un
mare compozitor, gând care îl obseda pe Enescu. De aceea, l-a înfăţişat cum scrie notele
într-un caiet deschis pe genunchi, dar ţinând lângă el vioara. Era celebru ca violonist. Din
câte ştiu eu, Enescu i-a pozat tatei la Iaşi, cândva, demult” (Dragu-Dimitriu, 2010, 123).
Statuia pe care o putem admira astăzi în faţa Operei Naţionale (fig. 1) este creaţia
lui Ion Jalea şi a fost dezvelită la 16 ani de la organizarea concursului, în anul 1971, chiar
dacă lucrările care s-au aflat pe primele două locuri au aparţinut lui Constantin Baraschi.
Despre relaţia lui Ion Jalea cu George Enescu, pictoriţa Ala Jalea Popa, fiica sculptorului,
îşi amintea că erau vecini, prieteni, se stimau reciproc şi că primeau des invitaţii la recepţii
la casa compozitorului, cărora le dădeau curs. „Nu ştiu dacă i-a făcut în tinereţe un portret,
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Fig. 6 Statuia lui George Enescu de Gheorghe Anghel amplasată
în incinta Ateneului Român
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Fig. 7 Statuia lui George Enescu din Parcul „Lumea Copiilor”

însă ştiu că se cunoşteau bine” (Dragu-Dimitriu, 2010, 123).
Realizată, se pare, în anul 1961, de Boris Caragea, statuia maestrului a fost amplasată
în faţa Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti abia în anul 1995 (fig. 2).
La centenarul naşterii marelui compozitor, în anul 1981, Mihai Ispir prezintă câteva
lucrări de pictură şi sculptură, care îl reprezentau pe George Enescu, într-un articol intitulat
„Chipuri enesciene în arta plastică românească” în numărul 8 al revistei „Arta”. Periplul
istoricului de artă se opreşte asupra busturilor din bronz (1943) şi piatră (1945) semnate de
Gheorghe Anghel pentru ca apoi să spună despre lucrarea lui Baraschi că îl înfăţişează pe
Enescu în plin proces al creaţiei cu capul „înclinat spre ascultare. Privirea fixează, parcă,
un invizibil fir melodic”.
Urmează sculptura lui Ion Irimescu (fig. 3) care îl prezintă pe compozitor „întruna din acele clipe chinuitoare ce premerg sau însoţesc zămislirea oricărei capodopere.
Trăsăturile chipului sugerează replierea severă întru sine. O arcuire transmisă chiar şi
degetelor subţiri străbate întreaga fiinţă a muzicianului în aşteptarea revelaţiei decisive.
În lucrarea definitivă ne aflăm dincolo de punctul culminant al tensiunii. Odihnită pe
braţul fotoliului, mâna stângă închipuie atingerea claviaturii. Atenţia privirii e de maximă
ascuţime, spre a nu pierde nimic din firul melodiei lăuntrice”. Atitudinea muzicianului
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este surprinsă diferit de Jalea, acesta redându-l pe muzician cu capul ridicat spre înălţimi.
Sculptura lui Caragea are o imagine dinamică şi energică ce „evocă încheierea categorică
a unui gest dirijoral. Compozitorul este înfăţişat la vârsta maturităţii, dar elanul mişcării
s-ar asocia exploziei eroice din Simfonia I”.
Opera lui Baraschi (fig. 4) va fi însă dezvelită la 1 septembrie 2013, la aproape
jumatate de veac de la dispariţia acestuia, fiind oferită spaţiului public bucureştean cu
ocazia celui de-al XXI-lea festival Enescu, ca urmare a donaţiei familiei sculptorului către
municipalitate. Lucrarea a fost amplasată la nivel pietonal, pe trotuatul aflat la intersecţia
bulevardului Magheru cu strada George Enescu (www.mediafax.ro/cultura-media/o-statuiea-lui-george-enescu-dezvelita-duminica-in-capitala-11284694 accesat la 01.03.2016).
În Bucureşti se găsesc şi alte statui ale lui George Enescu: în faţa Liceului de Muzică
(fig. 5), dezvelit în primii ani post-revoluționari (1991-1992) şi în incinta Ateneului (fig.
6, creaţia lui Gheorghe Anghel) şi un bust în cadrul ansamblului „Grădina valorilor
româneşti” din parcul „Lumea copiilor” (fig. 7).
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BUCUREŞTI – LOCURI ŞI OAMENI –
DUPĂ CUTREMURĂTOAREA NOAPTE
DIN 4 MARTIE 1977
Ana Iacob
Abstract: The earthquake that occurred on March 4th 1977, at 21:22, lasting between
55 and 56 seconds and with a magnitude of 7.2 degrees on the Richter scale, had an impact
over the city of Bucharest as well as nine other counties in Romania, representing the
most tragic event of its kind from the postbellum period. The Romanian Capital suffered
significant damage due to the earthquake’s intensity and duration, causing immense human
and material loss. Officially 1.391 deaths and 7.576 injured were recorded, 32 apartment
buildings collapsed and approximately 150 four or more stories-high buildings were
considerably damaged. During the earthquake, a number of important figures of Romanian
culture lost their lives, such as actor Toma Caragiu, film director Alexandru Bocăneţ, poet
and writer Anatol E. Baconsky, critic and literary historian Mihai Gafiţa, and writers Viorica
Porumbacu and Mihail Petroveanu. Among the representative city-centre buildings which
were destroyed by the natural disaster of March 4th we point out the apartment buildings of
Scala, Casata, Colonadelor-Continental, Mica-Nestor etc.
Keywords: earthquake, victims, survivors, destruction, buildings, Bucharest

Cutremurul din 4 martie 19771, imprimat în conştiinţa colectivă drept cel mai tragic
eveniment de acest gen din perioada postbelică, de un puternic şoc emoţional, a produs
imense pierderi umane şi pagube materiale. Resimţit cu precădere în Bucureşti, dar şi în
nouă dintre judeţele ţării, seismul a eliberat o energie distructivă, apreciată de specialişti
ca fiind echivalentă cu puterea a zece bombe atomice de tipul celei trimise asupra oraşului
japonez Hiroshima, în data de 6 august 1945.
Bucureştiul a fost greu lovit de intensitatea şi durata mare a cutremurului, suferind
consecinţe devastatoare. Deja istovite de cutremurul din 10 noiembrie 1940, construcţiile
care s-au dărâmat în Bucureşti, edificate îndeosebi în perioada interbelică, deşi aveau
o arhitectură deosebit de valoroasă, erau realizate în condiţiile inexistenţei unor cerinţe
tehnice supuse normelor antiseismice. La nivelul Capitalei, urmările zdruncinării telurice
au constat în numeroase victime2 (morţi, răniţi şi sinistraţi), dar şi în distrugeri totale sau
1. Seismul, cu epicentrul în zona Vrancea la o adâncime de 110 km şi prăbuşirea straturilor pe un plan de
aproximativ 60°, s-a produs la ora 21.22’ şi 22”, cu o durată de 55-56 de secunde, având magnitudinea
de 7,2 grade pe scara Richter; a avut un caracter multişoc, cu o predominantă de propagare pe direcţia
Nord-Est către Sud-Vest, atât pe orizontală, cât şi pe verticală.
2. În Bucureşti au fost înregistraţi oficial 1.391 de morţi şi 7.576 de răniţi.
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avarieri parţiale ale multor clădiri3. În acea cumplită noapte de vineri, 4 martie 1977,
clădiri impunătoare din Bucureşti au fost despicate, surpate, cu etajele zdrobite sau zăceau
prăbuşite pe caldarâm în mormane de moloz. Înfăţişarea unor blocuri renumite din centrul
Capitalei, precum Scala, Casata, Dunărea, Colonadelor-Continental ori Mica-Nestor,
devenise amintire în mai puţin de un minut. Imobile reprezentative pentru arhitectura lor
s-au transformat în câteva zeci de secunde fatidice într-o masă informă de moloz şi ruine
monstruoase sub care şi-au pierdut viaţa sau au luptat cu moartea în aşteptarea salvatorilor,
mii de oameni (fig. 1).
4 Martie 1977, o zi ca toate celelalte, o seară specifică începutului de primăvară în
care nimic nu prevestea întâmplarea nefastă pricinuită de dezlănţuirea forţelor subterane
ale naturii, ce avea să aducă atâta durere şi suferinţă. ,,Noaptea era destul de luminoasă şi
de văzut puteam vedea până departe”, rememora Mircea Nemigean, santinelă deasupra
unui obiectiv militar, clipele de dinaintea sinistrului eveniment. ,,Numai că odată n-am
mai simţit acoperişul sub picioare. M-am apucat însă bine de ceva şi cu ochii numai
primprejur, să văd ce se întâmplă. Dar nu-mi puteam crede ochilor. Cât vedeam cu ochii,
toate blocurile se clătinau. Cum să vă spun eu – era aşa, cum e pădurea mânată de cea
mai groaznică furtună. Şi toate clădirile se înclinau de-o parte şi de cealaltă ca şi copacii
pe furtună. Apoi a venit un vânt puternic, de era să mă azvârle jos. S-a dus, dar apoi s-a
şi întors înapoi, de data asta cu miros greu de ars. Şi p-ormă s-au stins toate luminile şiam zis – gata, cred că-i gata oraşul!” (Durere şi eroism. După zguduitoarea noapte din 4
martie 1977, 1980, 31).
În oraş, vibraţia puternică a pământului, sunetul infernal şi trosnetul îngrozitor
al clădirilor care se dezmembrau, întunericul dens şi apăsător ce se aşternuse imediat şi
praful înecăcios care învăluia împrejurimile, înfiorau de spaimă toţi locuitorii. Descriind
acele clipe de teroare, Adrian Dohotaru consemna: ,,Aflaţi pe arterele cu imobile vechi şi
masive, oamenii au auzit vuietul pământului şi urletul prăbuşirilor. […] Un zgomot surd,
un zgomot sec, care venea parcă de pretutindeni, amplificat, stereofonic. Prăbuşirile au
fost însoţite de furtuni de praf, de pulbere, de moloz. Oamenii s-au trezit înotând în bolgii
de fum. Au închis ochii orbiţi, au tuşit convulsiv. Mulţi s-au călcat în picioare la ieşirea
din imobile, din teatre, din cinematografe, într-un întuneric de zeci de ori mai profund
decât al sălilor de proiecţie, într-un întuneric amplificat de praful şi pulberea emanate de
pereţii prăbuşiţi. Au izbucnit incendii. Stinse în multe împrejurări de avalanşa planşeelor
de beton prăbuşite mai târziu. S-au spart, evident, geamuri. S-au crăpat ziduri. S-au rupt
din senin crengi de arbori. S-au auzit clopote bătând, câini urlând. Unii oameni au rămas
în case paralizaţi. Alţii au năvălit, buimaci, pe scări: în pijamale, în maiouri, în halate
de spital, cu bandajele curgând pe asfalt, cu mâinile şi picioarele sângerând, răniţi din
3. În Bucureşti s-au prăbuşit 32 de blocuri şi aproximativ 150 de clădiri cu patru sau mai multe etaje au
suferit deteriorări semnificative.
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Fig. 1 Ruinele blocurilor din zona străzilor Ion Ghica şi Bibliotecii (actuala Ion Nestor)

Fig. 2 Ruinele şi partea rămasă în picioare din blocul Continental,
lipită de Palatul Creditului Industrial
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cauza cioburilor de la ferestre, a grinzilor căzute, a pendulărilor între pereţi. Mulţi au fost
sechestraţi în ascensoare. Câţiva s-au aruncat de la etaj în gol. Câteva femei au născut
înainte de vreme” (Durere şi eroism. După zguduitoarea noapte din 4 martie 1977, 1980,
38-39).
În fostul bloc Colonadelor-Continental, situat la intersecţia străzilor Ion Ghica şi
Colonadelor (actuala Toma Caragiu), locul unde au pierit multe personalităţi ale culturii
româneşti, locuia la vremea respectivă şi scriitorul Romulus Rusan, soţul Anei Blandiana,
unul dintre supravieţuitori. „La ora aceea, în care s-au oprit cursurile atâtor vieţi omeneşti,
îmi părăseam manuscrisul pentru a da un telefon la Cluj-Napoca. Cutremurul m-a prins cu
telefonul în mână, în plină convorbire. Dându-mi seama de ce se întâmplă, m-am azvârlit
în pat, acoperindu-mi capul cu perna […] Nişte zguduiri şi o grindă de beton au rupt patul.
Am alunecat ‹în sanie› şapte etaje. De la piept până la picioare eram prins în dărâmături. O
mână îmi era blocată. Apoi, linişte. Liniştea unui bloc care nu mai exista. Printr-o crăpătură
se vedea luna. Aveam aer. La un moment dat – gazele. Puteam sări în aer oricând. S-au
oprit de la sine. M-a salvat la orele 24.05 un tânăr de 30 de ani – Bucur Gabriel.” (Durere
şi eroism. După zguduitoarea noapte din 4 martie 1977, 1980, 33) (fig. 2).
Ruinele blocului Continental au înghiţit neîndurător sufletele multor oameni, printre
care şi pe cel al actorului Toma Caragiu, regizorului Alexandru Bocăneţ, cântăreţei Doina
Badea şi al membrilor familiei acesteia, poetului şi prozatorului Anatol E. Baconsky,
criticului şi istoricului literar Mihai Gafiţa, scriitorilor Veronica Porumbacu şi Mihail
Petroveanu.
Au fost însă şi fericite cazuri de supravieţuitori, salvaţi din ghiarele morţii chiar şi
după zile întregi de cumplită suferinţă sub zidurile năruite, precum cel al fetiţei, elevă de
clasa întâi, Gabriela Doina Corduneanu. Jurnalistul Sorin Satmari relata într-un instantaneu
emoţionanta salvare şi regăsire a copilei de către tatăl acesteia: „[...] O mănuţă străpunge
stratul de moloz, şi peste câteva clipe ostaşii scot la lumină o fetiţă. E ghemuită, a rămas
în poziţia în care a stat 62 de ore, din clipa sinistrului, până la acest 11.30 din ziua de 7
martie. […] Inginerul Cornel Corduneanu plânge. De data aceasta de bucurie, după ce
trei zile şi trei nopţi şi-a frânt mâinile în preajma ruinelor. În momentul cutremurului se afla
în blocul Leonida. A coborât în stradă, şi când a văzut Casata prăbuşită a îngheţat. Acasă
avea soţia, trei copii. Într-o fugă a străbătut bulevardul, mereu mai îngrozit de blocurile
ce le vedea năruite. Disperarea şi speranţa se înnodau în el, dar totul s-a terminat în faţa
priveliştii ruinelor fostului bloc Continental. Sub acele ruine, sub care viaţa nu părea să
mai poată pulsa, îi erau toţi cei patru ai săi. Trei zile şi trei nopţi a sperat. Trei zile şi nopţi
în care a albit, dar nu a contenit să aştepte. Trei zile şi trei nopţi în care, nu o ascunde, i-a
dat târcoale chiar şi gândul sinuciderii. Dar iată, acum o regăseşte pe Gabriela, pe fetiţa
lui dragă.” (4 martie 1977. Secunde tragice, zile eroice. Din cronica unui cutremur, 1977,
98) (fig. 3).
Tot de sub ruinele blocului Continental a fost salvat, după 251 ore de la cutremur,

180

M uzeul M unicipiului B ucureşti - XXXI

Fig. 3 Gabriela Doina Corduneanu, salvată
de sub ruinele blocului Continental

Fig. 4 Sorin Crainic Ivan, salvat de sub
ruinele blocului Continental

Sorin Crainic Ivan, în vârstă de 19 ani. „Se ştia că cea mai îndelungată supravieţuire
fusese înregistrată de literatura de specialitate, la Agadir, în Maroc: nouă zile. Or,
trecuseră deja unsprezece nopţi. […] Când, deodată, toată lumea încremeneşte. Maşinile
au tăcut. Locotenentului Viorel Taşcău i s-a părut – să fie o simplă părere? – că sub moloz
s-a mişcat ceva … Ora 8.10. Începe o înaintare emoţionantă şi precaută. Sergentul Iosif
Albuşel începe să sape un tunel. Strigă: ‹‹E cineva acolo?›› Şi, de sub dărâmături se aude
uluitor şi incredibil, răspunsul: ‹‹Sunt un om din seara de 4…››”, aflăm, din istorisirea
reporterului Octavian Andronic, cum a decurs găsirea celui care avea să stabilească un nou
record de supravieţuire în atare condiţii (4 martie 1977. Secunde tragice, zile eroice. Din
cronica unui cutremur, 1977, 236) (fig. 4).
În anii ulteriori devastatorului seism, pe locul fostului bloc Continental şi al
imobilului vecin, avea să se înalţe un nou edificiu cu arhitectură sobră, care se înscria fără
ostentaţie în cadrul construcţiilor înconjurătoare.
Printre clădirile smulse fiinţei oraşului în noaptea seismului se numără şi fostul bloc
Scala din bulevardul Nicolae Bălcescu, colţ cu strada C. A. Rosetti. Până în noaptea de
duminică, 6 martie, de sub dărâmăturile acestui alt adăpost al durerii din inima Capitalei,
fuseseră scoase cadavrele a 108 oameni şi doar 6 fiinţe vii. Abia în ziua următoare a fost
identificat, sub tonele de moloz, al şaptelea supravieţuitor, Florica Iordache (35 ani). ,,În
zorii zilei de luni, de undeva, de sub pământ, parcă din altă lume, s-a auzit un fel de
murmur. Apoi murmurul a fost identificat a fi o voce omenească. Apoi vocea, au sesizat
salvatorii, s-a dovedit a fi a unei femei. Cine era femeia? Unde era femeia? Cum se putea
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Fig. 5 Morman de moloz rămas în urma prăbuşirii
blocului Scala situat la intersecţia străzii C.
A. Rosetti cu bulevardele Nicolae Bălcescu şi
Gheorghe Magheru
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Fig. 6 Florica Iordache, salvată din subsolul
blocului Scala

ajunge la ea? [...] Era Florica Iordache, muncitoare la Scala, surprinsă de cutremur în
clipa în care spăla conştiincios farfuriile pe care erau serviţi clienţii în cofetărie. Spunea
că e sănătoasă, dar că e blocată între dărâmături şi că lângă ea se află o altă muncitoare,
moartă.”(4 martie 1977. Secunde tragice, zile eroice. Din cronica unui cutremur, 1977,
99) (fig. 5 şi 6).
Două zile mai târziu, pe 8 martie, din infernul ruinelor a mai fost redat vieţii sufletul
Marinei Stanca4. Aceasta a fost găsită în viaţă, după mai bine de 80 de ore de la seism,
într-un îngust spaţiu creat între podea şi tavanul prăbuşit, împreună cu tatăl ei, care însă
nu a supravieţuit rănilor. „Eram cu familia la masă – în afară de soţul meu plecat în
provincie – când clădirea a început să trepideze şi am simţit cum etajul începe să plece în
jos. A căzut tavanul şi a rămas un loc, până la podea, cât să stai pe burtă. Mama şi bunica
au murit imediat. Copilul era în altă cameră. Tatăl meu a fost lovit de o grindă şi cerea
ajutor. Nu mă puteam mişca. După un timp am auzit zgomote şi speranţa mi s-a cuibărit în
suflet. Şi de atunci am tot aşteptat. Mi s-a părut că au trecut ani.” (Durere și eroism. După
zguduitoarea noapte din 4 martie 1977, 1980, 204).
În ceasurile care au urmat, echipele de salvare au reuşit să identifice gemetele abia
perceptibile ale altor două supravieţuitoare: Aneta Bălăşcău (19 ani) şi Victoria Alexandru
(66 ani), prinse sub dărâmături în miraculoase locuri formate între grinzi, pereţi sfărmaţi
şi piese de mobilier.
4. Avocată, componentă a echipei de floretă a României la Jocurile Olimpice de la Tokio, din anul 1964.
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Fig. 7 Ruinele imobilului Mica-Nestor din Calea Victoriei, vis-à-vis de Hotel Athénée Palace (Hilton)
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Având menirea de a şterge amintirea seismului de pe chipul oraşului, nu însă şi
din mintea sau sufletele locuitorilor săi, în locul blocului Scala s-a construit o clădire cu
nouă etaje, care prelungeşte firesc blocul alăturat, fără a contrasta cu aspectul clădirilor
învecinate. Însă, pe locul unde existase înainte de cutremur blocul Casata, s-a ridicat o
clădire cu o arhitectură simplă, ce nu mai întrunea calităţile construcţiei iniţiale.
Pe linia aceloraşi intervenţii, prin care spaţiile rămase libere după evacuarea
dărâmăturilor urmau să fie ocupate de clădiri noi, în vecinătatea Universităţii şi a corpului
vechi al Şcolii de Arhitectură, pe locul unde anterior se aflase vechiul bloc Dunărea,
distrus de cutremur, dar şi Biserica Enei şi clădirea Băii Centrale, demolate nejustificat,
se va realiza un grup de trei blocuri noi. Iar pe Calea Victoriei, vis-à-vis de aripa nouă a
Hotelului Athénée Palace (Hilton), imobilul fost Mica-Nestor, sever avariat la cutremur,
lăsa loc construirii noului complex hotelier Bucureşti.
Pictorul Nicolae Stanciu, eliberat după 44 de ore din strânsoarea planşeelor căzute
ale imobilului Mica-Nestor, împreună cu Marieta Ştefanenco şi vecinii Ioana şi Marin
Milanovici, împărtăşea, de pe patul de suferinţă al Spitalului Militar Central, impresii
despre coşmarul trăit de la producerea cutremurului până în clipa salvării lor: „În momentul
cutremurului ne-am repezit pe scări. Şi le-am simţit cum pleacă cu noi, afundându-se.
Când ne-am revenit, ne aflam în beznă, într-un spaţiu îngust care nu ne permitea decât să
stăm ghemuiţi. Marieta găsise un ciob de sticlă. I l-am cerut. Nu voiam să mor strivit. Aş fi
preferat să-mi tai venele. N-a vrut să mi-l dea. Ea ne-a salvat îmbărbătându-ne tot timpul,
vorbind cu noi. Apoi am auzit zgomote şi voci. Am început să strigăm. Alternam speranţa
cu deznădejdea, mai ales că, datorită lucrului de afară, plăcile se deplasaseră, începând
să ne strângă ca într-un cleşte. Cred că am murit acolo, între dărâmături, de o mie de
ori.” (Durere și eroism. După zguduitoarea noapte din 4 martie 1977, 1980, 169) (fig. 7).
În zilele ce s-au succedat catastrofei din 4 martie, la imobilul Mica-Nestor, aripa
morţii a atins şi viaţa cascadorului Tudor Stavru (37 ani), care, încă din zorii celei de-a
doua zi de după cutremur, se oferise voluntar împreună cu colegii săi pentru a căuta şi
salva supravieţuitori. Tudor părea „nemuritor”, nota Ecaterina Oproiu după încercarea
de-a discuta cu alt cascador, Miron Murea, găsitor de „oameni vii” şi „oameni nevii”, ce
„avea putere să perforeze muntele de moloz, dar nu avea putere să vorbească”. „Mai
bine duceţi-vă să vorbiţi cu Stavru. El lucrează la Nestor. Ăsta n-are astâmpăr. Ăsta n-are
moarte” (4 martie 1977. Secunde tragice, zile eroice. Din cronica unui cutremur, 1977,
106-107). Cu toate aceste, Tudor Stavru, rănit grav după o cădere în gol pricinuită de
surparea peretelui de care se sprijinea în timpul unei intervenţii la imobilul Mica-Nestor, a
murit în dimineaţa zilei de 12 martie 1977.
Bucureştiul, desfigurat nemilos în acea noapte înspăimântătoare, oferea imagini şi
trăiri apocaliptice. Iar, ulterior, acorda conducătorilor ţării prilej pentru demararea unor
serii de prefaceri însemnate întru devenirea urbanistică şi arhitecturală a Capitalei, după
norme estetice ce purtau amprenta epocii. Astfel, sub pretextul înlăturării efectelor fizice
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Fig. 8 Vizită oficială de reconstrucţie
pe Calea Victoriei

Fig. 9 Vizită oficială de reconstrucție la intersecţia
străzii Sevastopol cu Calea Victoriei

ale cutremurului şi îmbunătăţirea înfăţişării oraşului, au început demolările abuzive,
inclusiv ale unor monumente istorice al căror grad de deteriorare nu solicita în mod
stringent dărâmarea. Este cazul Bisericii Enei de lângă Piaţa Universităţii, a casei în stil
neogotic a arhitectului Grigore Cerchez (atunci sediul Uniunii Artiştilor Plastici) din
Calea Victoriei la intersecţie cu strada Sevastopol, sau a ansamblului de case negustoreşti
situate pe Bulevardul I. C. Brătianu, vis-à-vis de Biserica Sfântul Gheorghe Nou, demolate
nejustificat în primăvara anului 1977 şi în toamna anului următor (fig. 8 şi 9).
Grandiosul proiect de reconstruire urbană, impus tot după cutremurul din 1977, care
a prejudiciat întinse suprafeţe pe care existau numeroase clădiri cu semnificaţie istorică, a
constat în edificarea unui nou centru politic-administrativ al Capitalei. Pentru construirea
a ceea ce avea să se numească Casa Poporului, edificii precum Spitalul Brâncovenesc
sau sediul Arhivelor Statului, aflat în incinta Mănăstirii Mihai Vodă întemeiată de Mihai
Viteazul, au dispărut sub amprenta nefastă a ideologiei regimului comunist.
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CRONICI ILUSTRATE ALE SECOLULUI AL XIX-LEA –
PEDEPSELE PICTORULUI
GHEORGHE IOACHIM POMPILIAN
Loredana Codău
Abstract: The article entitled Illustrated chronicles of 19th century – The Punishments of
painter Gheorghe Ioachim Pompilian was born with the aim of promoting a small artistic chapter
of a less known Romanian painters’ creation during the 19th century – artworks that are preserved
in the Pinacoteque of Bucharest’s collection.
Gheorghe Ioachim Pompilian (1835, Ploiești-1907, Bucharest) was one of the young
painters who were able to study abroad, in Rome (1862-1865), under the guidance of classicist
artist Natale Carta – the same mentor of painter Gheorghe Tattarescu (1845-1851). As a proof
of his classicist experience, in the Pinacoteque’s collection a copy is preserved painted after the
Italian artist, whose artwork called The pilgrim has also inspired Tattarescu.
The present article will focus on the study of five paintings, which belong to a wider
artistic cycle, depicting the correctional punishments applied to offenders during the 19th century.
The violence of the punitive acts as the ear pinning, the foot whipping or the cane whipping,
determines us to take a look in time, on the criminal laws in the early19th century, tamed once with
the adoption of Organic Regulation (1832). Based on the historically documented compositional
details, we are able to identify and set in time each depicted scene. A novel aspect is determined
by the fact that three of these paintings (The foot whipping of a nobleman, The school corporal
punishments and The ear pinning) were inspired after one of the most picturesque columnist’s
chronicles of 19th century – Ion Ghica, but also after the novel The old and the new parvenus,
written by Nicolae Filimon in 1862. The letters to Vasile Alecsandri were published by Ion Ghica
in Literary conversations Romanian magazine, during 1880-1887, and narrate true social stories
that happened in early 19th century. Stories in the time of Caragea and School 50 years ago are
two of Ghica’s letters that stimulated Pompilian’s imagination in order to depict anthropological
aspects, between truth and artistic licence. Discovering the literary sources of inspiration, we are
able to set the Punishments artistic cycle (true illustrated chronicles) in the 80’s of the 19th century,
in an independent country (Romania), governed by a modern constitution that provided more
humane punishments than those practiced during the time depicted by Pompilian.
Keywords: Gheorghe Ioachim Pompilian, punishments, Ion Ghica, Letters to Vasile
Alecsandri, Stories in the time of Caragea, Nicolae Filimon, The old and the new parvenus

Colecţia de pictură a Pinacotecii Bucureşti, parte integrantă a Secţiei de Artă,
Muzeul Municipiului Bucureşti, adăposteşte aproximativ 2.500 de picturi realizate
de artişti mai mult sau mai puţin cunoscuţi atât publicului, cât şi specialiştilor. Fiece zi
petrecută în sânul acestei colecţii aduce cu sine entuziasmul micilor descoperiri, stimulând
curiozitatea dar totodată necesitatea de a afla noi date privind activitatea şi motivaţia
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abordării anumitor subiecte de către pictorii mai puţin cercetaţi. Din această categorie fac
parte, printre multe altele, lucrările realizate de pictorul Gheorghe Ioachim Pompilian, un
personaj din păcate lacunar prezentat în publicaţiile de specialitate.
Născut în Ploieşti, pe 6 decembrie 1835, în timpul domniilor regulamentare,
Gheorghe (George) Ioachim Pompilian a fost iniţiat în arta ,,zugrăvelii” de meşterul
Ucenescu, la Braşov şi de pictorul Constantin Lecca, profesor de desen la Sf. Sava,
București. Deşi nu se păstrează informaţii privind sursele financiare deţinute sau
eventualele burse primite, cert este că tânărul pictor a pornit într-o călătorie iniţiatică de
studiu artistic în oraşul celor şapte coline, Roma, în anul 1862. A studiat timp de trei ani
cu pictorul clasicist Natale Carta, profesor de pictură în perioada respectivă la Accademia
di San Luca, artist care i-a fost mentor tânărului Gheorghe Tattarescu între anii 1845 și
1851 (Predescu, 1940, 670). Din păcate, Pompilian nu figurează pe lista artiştilor emeriţi
ai Accademiei di San Luca, iar până în momentul de faţă centralizarea completă a arhivei
studenţilor academiei nu s-a finalizat (conform corespondenţei pe care am purtat-o cu
Departamentul de Arhivistică al Academiei menţionate, februarie 2017). Date fiind
informaţiile primite, nu putem afirma cu certitudine dacă tânărul artist român a fost
absolvent al Accademiei di San Luca sau a studiat doar în privat cu artistul Natale Carta.
Deşi există profunde lacune privind perioada de formare italiană, în colecţia
Pinacotecii se găseşte o lucrare nesemnată a lui Gheorghe Ioachim Pompilian, ce tratează
un subiect într-o manieră de execuție similară lucrării realizate de Natale Carta, Pelerinul,
conform Repertoriului de pictură al Muzeului Gheorghe Tattarescu. Dat fiind faptul că
lucrarea reprodusă reprezintă una dintre copiile de studiu ale lui Tattarescu (1846-1849)
după portretul amintit (Popescu, Dobre, 2014, 156), ne permite să deducem că Pelerinul
lui Pompilian este rezultatul unui exercițiu firesc de desăvârșire tehnică, clasicistă, întru
atingerea perfecțiunii maestrului (fig. 1).
Reîntors de la studii în 1865, îmbogățit cu tainele tehnice ale școlii italiene, este numit
în București profesor de desen la: gimnaziul „Gheorghe Lazăr” (instituție ulterior numită
liceu), Școala normală pentru învățătura poporului român, Azilul „Elena Doamna”, Școala
română de conductori și prima școală de arhitectură. Ca mulți alți confrați francmasoni
români, Pompilian a fost membru, din noiembrie 1875, al lojei bucureștene Înțelepții din
Heliopolis. Cu ocazia înființării Școlii de Arte și Meserii de către loja din care făcea parte,
Pompilian a fost numit profesor de desen și perspectivă (Nestorescu-Bălcești, 2005, 69).
Pe lângă neobosita activitate pedagogică depusă până la finalul vieții, Pompilian
s-a dedicat picturii religioase murale, mai bine răsplătită financiar. Cu siguranță complexul
informațional al experienței artistice dobândite în timp, aplicat tainelelor picturii murale
învățate în timpul uceniciei autohtone (conform practicilor tinerilor români cu înclinaţii
artistice din prima jumătate a secolului al XIX-lea), a fost motivul pentru care Pompilian
este cunoscut, cu predilecţie, pentru activitatea de zugrav de biserici. În repertoriul lui
de muralist se numără execuţiile de pictură religioasă de la: Sf. Vasile (Ploieşti), Breţcu
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Fig. 1 Gheorghe Ioachim Pompilian, Pelerinul, u/p, 98x73,7 cm., Secţia de Artă,
Pinacoteca Municipiului Bucureşti, M.M.B. (foto Cristian Oprea)

(Transilvania), Sf. Gheorghe Vechi (Bucureşti, 1875-1880). Sf. Spiridon Nou (Bucureşti),
capela Institutului Pompilian (Bucureşti), biserica din Ghergani (Predescu, 1940, 670).
Societatea prin ochii pictorului G. I. Pompilian în colecția Pinacotecii București
Rarisime în colecțiile de artă publice și private, picturile de șevalet realizate de
Gheorghe Ioachim Pompilian atrag cu sine necesitatea unei analize mai atente. Variate
tematic, în colecția Pinacotecii sunt adăpostite pe lângă Pelerinul amintit, alte zece
compoziții, de mici dimensiuni, revelatoare privind diversitatea activităților și înclinațiilor
culturale și politice ale artistului.
Banchetul ziariștilor (fig. 2) portretizează la prima vedere un grup numeros de
bărbați servind vin la masa unui restaurant, în clar-obscurul construit de lumina lămpii.
Deși tematic lucrarea nu constituie o excepție în pictura de gen practicată în România celei
de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, titlul ei ne oferă premisa analizării relației dintre
artist și subiectul tratat plastic. Amănuntele perioadei petrecute de Pompilian în calitate
de ziarist s-au pierdut în negura timpului, dar în mod cert cariera lui jurnalistică a fost
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Fig. 2 Gheorghe Ioachim Pompilian, Banchetul ziariştilor, u/c, 19,7x26 cm., Secţia de Artă,
Pinacoteca Municipiului Bucureşti, M.M.B., (foto Cristian Oprea)

strâns legată de ziarul Timpul – organ de presă al Partidului Conservator, sub conducerea
lui Lascăr Catargiu, apărut la București în martie 1876. În scrisoarea trimisă lui Iacob
Negruzzi pe 5 august 1877, la un an de la înființarea cotidianului și conducerii lui temporare
de Titu Maiorescu, Ioan Slavici ne oferă câteva informații cruciale privind perioada de
cumpănă prin care treceau atât publicația, cât și el și G. I. Pompilian, în calitate de unici
redactori: „Mă vei crede că nu ţi-am scris pînă acum fiindcă mi-a fost peste putinţă să
găsesc câteva momente de linişte sufletească. Sânt vreo 14 zile de când aproape nimeni
nu mai vine pe la redacţia «Timpului» încât singuri doi inşi, eu şi Pompilian, trebuie să-i
umplem coloanele. Grandea lucrează la «Războiul» fiindcă la «Timpul» nimeni nu-l mai
plăteşte şi omul vrea să trăiască. Nici eu n-am luat de 3 luni de zile bani” (Torouţiu, 1932,
280). Deși nu este cunoscut anul până când Pompilian a colaborat ca redactor al Timpului, lucrarea Banchetul ziariștilor datează din această perioadă, a anilor ’70 ai secolului
al XIX-lea. Pompilian a surprins în intimitatea modestului restaurant un crâmpei din
viața lui cotidiană de jurnalist – un moment de detașare a colegilor lui ziariști, stimulat de
licoarea bahică. Multitudinea personajelor reprezentate de Pompilian ne înclină să plasăm
compoziția între 1876 și 1877, când colectivul redacției era mai numeros: Vasile Pogor,
Grigore H. Grandea, Matei Millo, Titu Maiorescu și Ioan Slavici.
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Fig. 3 Gheorghe Ioachim Pompilian, Interior de Parlament, u/p, 38,3x57,5 cm., Secţia de Artă,
Pinacoteca Municipiului Bucureşti, M.M.B. (foto Cristian Oprea)

Prețioase din punct de vedere documentar sunt două uleiuri, intitulate Interior
de Parlament (fig. 3) și Sala Senatului. Arhitectura de interior este atent redată în cele
două lucrări, cu tribune etajate, separate prin colonade cu capiteluri corintice și cu galerie
mărginită de pilaștri din lemn, elemente compoziționale reprezentative pentru clădirea
sugerată de titlu. Compozițiile ne familiarizează cu interiorul fostului Divan Domnesc,
Adunării Deputaților, pe locul căruia a fost construit de arhitectul Dimitrie Maimarolu
ulterior, în anul 1907, Palatul Parlamentului – actualul Palat al Patriarhiei (Bilciurescu,
1945, 119). Dacă analizăm atent detaliile arhitecturii interioare și le comparăm cu cele
redate în gravurile și mai târziu fotografiile de epocă, din timpul domniilor lui A. I. Cuza
și Regelui Carol I, sesizăm diferențe. Acest aspect ne determină să periodizăm execuția
celor două lucrări între 1865, când Pompilian revine în țară și până în 1881, an în care
Sediul Adunării Deputaților a fost reamenajat. În ceea ce privește motivația și conjunctura
execuției temei alese, nu putem afirma cu certitudine dacă Pompilian a fost sau nu deputat,
deși desfășurarea activității de redactor la ziarul conservatorilor Timpul și inițierea în anul
1875 la loja francmasonică Înțelepții din Heliopolis, sunt detalii ce pot sugera o anumită
orientare politică a artistului (Nestorescu-Bălcești, 2005, 69).
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Fig. 4 Gheorghe Ioachim Pompilian, Vicleimul, u/p, 21,3x32,5 cm., Secţia de Artă,
Pinacoteca Municipiului Bucureşti, M.M.B., (foto Cristian Oprea)

Compoziția Vicleimul1 amintește de drama religioasă populară jucată în preajma
Crăciunului, începând cu 1821 (an din care datează cel mai vechi text păstrat asociat
acestui ritual), astăzi dispărută din rândul obiceiurilor ritualice asociate sărbătorilor de
iarnă. În conformitate cu datina, prima parte a dramei era constituită de teatrul personajelor
umane ce întruchipau legenda nașterii lui Hristos – Irozii, și era continuată de Vicleimul
propriu-zis – teatru de păpuși ce înfăţişa Uciderea pruncilor, practicat şi de ruşi, de la care
s-a extins și în Ţările Române. Irozii de seară erau în realitate o altă înfăţişare a jocului
cu capra (Pamfile, 1997, 364-367). În lucrarea adăpostită în colecția Pinacotecii, G. I.
Pompilian a imortalizat o secvență din prima parte a procesiunii închinate Crăciunului,
în care personajele costumate redate la lăsarea nopții întruchipează irozii. Se remarcă
utilizarea unui puternic contrast clar-obscur ce intensifică dramatismul scenei de gen,
surprinsă într-o noapte de Crăciun, pe o stradă din Capitala celei de-a doua jumătăți a
secolului al XIX-lea (fig. 4).

1. Cunoscut și ca Viflaim, denumiri populare românești ale localității nașterii lui Hristos, Betleem.
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Pedepsele
În categoria lucrărilor ce imortalizează aspecte antropologice din vremurile apuse,
se încadrează alte cinci mici compoziții inedite tematic, provenite dintr-un ciclu artistic
mai larg – Pedepsele. Așa cum sugerează denumirea ciclului artistic, Pompilian ilustrează
câteva dintre pedepsele corecționale aplicate vinovaților în prima jumătate a secolului
al XIX-lea. Violența actelor punitive, printre care se numără: țintuirea de urechi, bătaia
la falangă sau bătaia cu nuiaua, ne determină în primă instanță să ne îndreptăm privirea
în trecut, asupra legiuirilor penale de la începutul secolului al XIX-lea, îmblânzite odată
cu adoptarea Regulamentului Organic. Dând dovadă de documentare istorică, artistul
îmbină în lucrările lui (Țintuirea de urechi, Bătaia la tălpi, Bătaia la spate, Bătaia femeii
și Școala) realismul actelor punitive cu licența artistică, în consens cu particularitățile
plasticii istorice.
Deși consemnările participărilor lui G. I. Pompilian pe simezele expozițiilor
contemporane lui sunt limitate (Expoziţia oficială a artiştilor în viaţă din anii 1870 şi
1872, Expoziţia Societăţii amicilor bellelor arte din 1873, expoziţia personală din 1892),
există un martor al valorificării postume a compozițiilor artistului (Predescu, 1940, 670).
Catalogul Expoziției retrospective a artiștilor români pictori și sculptori din ultimii 50 de
ani, organizată la Ateneul Român, în anul 1928, constituie una dintre puținele mărturii ale
existenței ciclului artistic al Pedepselor, mai extins numeric. Organizată de artiștii George
Demetrescu Mirea, Costin Petrescu, arhitectul I. Fonescu și G. Adamescu cu scopul de „a
înfățișa publicului o parte din desvoltarea spiritului românesc în ultimii 50 de ani”, pe lista
lucrărilor participante pictate de artiștii decedați se numărau: „117. Detronarea lui Cuza,
118. Bătaia la spate (speculanților), 119. Tăierea mânelor (criminalilor), 120. Țintuirea
de urechi (falșificatorilor), 121. Studiu de plafon”, două dintre compoziții fiind reproduse
sub titlul generic Pedeapsa: Țintuirea de urechi și Tăierea mâinilor (Adamescu, Prodan,
1927-1928, 8). Exceptând Bătaia la spate și Țintuirea de urechi, ce se află în patrimoniul
Pinacotecii, restul lucrărilor și-au pierdut urma existenței. Nota macabră a lucrărilor expuse
la Ateneu denotă o anumită curiozitate lăuntrică a pictorului Pompilian, remarcată și de
criticul de artă George Oprescu: „[…] a redat, cu insuficiențe și cu stîngăcii incontestabile,
însă cu vervă și cu bruschețe de pensulă care conveneau subiectului, diversele categorii de
pedepse publice de la noi, denotă un interes pentru tema bizară, aproape macabră, pentru
ce este violent, aspru și pătat de sînge, pentru fizionomia în care suferința fizică și tensiunea
extremă a nervilor au deformat toate trăsăturile, le-au dat o înfățișare respingătoare și
bestială, unice în analele picturii noastre” (Oprescu, 1984, 159).
Ilustrația intitulată Pedeapsa este unica reproducere a lucrării Tăierea mâinilor,
ce reprezenta pedeapsa aplicată vinovaților de plastografie, așa cum prevedea capitolul
V Pentru plastografi din Legiuirea lui Caragea (1818): „Plastografi zicem celor ce fac
scrisori mincinoase, sau de tot sau în parte. De tot mincinoase scrisori sunt în cîte pecețile
sau iscăliturile sunt mincinoase. […] Câți fac iscălitură domnească sau pecetea să li se
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Fig. 5 Gheorghe Ioachim Pompilian, Bătaia la spate, u/c, 30x23 cm., Secţia de Artă,
Pinacoteca Municipiului Bucureşti, M.M.B. (foto Cristian Oprea)

tae mâna” (Stoenescu, 1905, 180). Considerată în contradicție cu pravila promulgată de
domniile regulamentare, articolul 298 al Regulamentului Organic al Valahiei (1831) –
Pentru despărțirea criminalicească stipula abrogarea ei: „Domnul va putea să micșoreze
pedeapsa vinovaților și încă a-i erta la unile întâmplări. Pedepsele cu tăerea mâinilor sau
cu moarte, pre-cum și cazna sau muncile, să strică și să desputernicează, fără a să mai
putea urma de acum innainte” (Negulescu, Alexianu, 1944, 117). Așa cum Pompilian
sugerează prin melanjul uniformelor reproduse, de la hainele fanariote ale zapciului, la
uniforma miliției pământene de factură muscală, acțiunea punitivă se petrece spre finalul
deceniului 2 al secolului al XIX-lea.
Printre pedepsele aplicate de pământeni până în timpul domniei lui A. I. Cuza, se
numără Bătaia la spate, aşa cum ilustrează Pompilian în compoziţia lui omonimă (fig.
5). Centrul de interes al lucrării este ocupat de portretul unui bărbat, redat cu membrele
încătuşate şi spatele dezgolit, greutatea lui fiind susținută de spatele unui personaj.
Vinovatul este bătut simultan cu două nuiele, administrate de doi agieşi (soldaţi ai
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miliţiei), aşa cum demonstrează veşmintele lor. Ceremonia pedepsirii nelegiuitului este
acompaniată de bătăile la tobe a doi dorobanţi ai miliţiei pâmântene, redaţi în uniformele
caracteristice sfârşitului anilor ’30 ai secolului al XIX-lea. Dată fiind desfășurarea
majoritară a pedepselor în spaţiile publice, în special în centrul târgului, cu rol moralizator,
la scena bătăii inculpatului asistă ochii curioşi şi neiertători ai publicului.
Pentru a descoperi conjuncturile aplicării legale ale acestei pedepse corporale, apelăm
la izvoarele scrise ale epocii. Conform Legiuirii Caragea, în capitolul Pentru vini – Pentru
omor, dacă ai fi ucis la beție, având statutul de om sărac, erai bătut și osândit la surghiunie
timp de trei ani (Stoenescu, 1905, 176). O altă infracțiune pedepsită cu bătaia prin târg era
furtul. Pe lângă puniția lui corporală, vinovatul era condamnat între 1-5 ani de ocnă și la
răscumpărarea valorii celor furate (Stoenescu, 1905, 178). De bătaia prin târg beneficiau și
martorii mincinoși dovediți, așa cum stipulează legiuirea (Stoenescu, 1905, 180).
Dispozițiile referitoare la pedepsele aplicate în cazul furtului au fost abrogate în
primă instanță prin codul penal din 1852 (Barbu Știrbei), prin articolul 386 și ulterior prin
Codicele penal din 1864, în timpul domniei lui A. I. Cuza, articolul 398 (Boerescu, 1865,
86). Cu toate acestea, printre pedepsele corecționale aplicate de poliție, așa cum certifică
Codul Penal din 1852, în Cartea I – Despre pedepse și efectele lor, este menționată bătaia
cu nuiele (între 25-50 de nuiele) (Boerescu, 1865, 3). Odată cu elaborarea Codicelui Penal,
1864, pedeapsa de sorginte fanariotă aplicată în cazul furtului a fost înlocuită cu pedeapsa
prin încarcerare, de la șase zile la doi ani, iar în cazuri minore de plata unei amenzi care
varia între 50 și 1.000 de lei (Boerescu, 1865, 64).
Cu toate acestea, Pompilian pare că s-a inspirat mai degrabă dintr-o scenă descrisă
atât de plastic de Nicolae Filimon în romanul Ciocoii vechi şi noi (Ce naște din pisică
șoareci mănâncă), publicat în 1862 în Revista Română. În capitolul Ocna părăsită, este
narată pedepsirea negustorului mincinos Costea Chiorul, care a complotat împreună
cu Dinu Păturică şi Chera Duduca, la sărăcirea lui Andronache Tuzluc: „O mulţime de
curioşi de toate etăţile şi clasele societăţii inundau piaţa Sf. Gheorge cel Nou; iar o altă
grupă, destul de numeroasă, intrase în curtea spătăriei şi, cu toate că timpul era ploios
în acea zi şi vântul nordului sufla cu tărie, ei însă înfruntau cu bărbăţie şi ploaia şi frigul,
numai ca să poată vedea acel spectacol barbar, ce-i delecta atât de mult. În fine, logofătul
spătăriei, văzând nerăbdarea şi curiozitatea gloatelor, se arătă înaintea mulţimii şi citi cu
voce tare hotărârea Departamentului de Criminalion, prin care condamna pe mofluzul
mincinos a fi bătut la spete prin toate pieţele neguţătoreşti şi a se ţintui de urechi în faţa
prăvăliei sale. După ce se termină citirea hotărârii, patru arnăuţi spătăreşti intrară în
temniţă şi scoaseră pe nefericitul falit cu capul ras, dezbrăcat până la mijloc şi cu mâinile
legate una lângă alta cu o funie lungă; iar după aceea unul dintre arnăuţi apucă funia de
căpătâi şi începu a trage pe paţient după sine, pe când alţi, doi, puşi unul de-a dreapta şi
cellalt de-a stânga paţientului, îl loveau pe spinare cu nuiele de salcie. Sângele ce sărea
din pielea nefericitului om, ruptă neîncetat de lovituri, şi ţipetele lui de durere produceau
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diferite impresiuni în inima poporului: femeile şi oamenii cei miloşi cereau iertarea lui,
iar gloata cea mare, în care intrau şi cei sărăciţi prin falimentul cel fraudulos, simţeau
o nedescriptibilă bucurie pentru tot ce suferea paţientul şi la orice gemet de durere ei îl
apostrofau cu cuvinte ca acestea: ―Bine-ţi face, tâlharule, c-ai sărăcit lumea! ―Să-i dea
nuiele până-i va cădea toată carnea de pe spinări, fără a mai numi şi pe unii care strigau:
―Să-l spânzure! sau să-l puie în ţeapă!”(Filimon, pdf).
Deşi în roman aplicarea pedepsei se petrecea în timpul domniei pământene a
lui Grigore Ghica IV (1822-1828), modelul uniformelor miliției pământene redate de
Pompilian datează de la finalul anilor ’30 ai secolului al XIX-lea. Reproducerea fidelă a lor
poate fi explicată prin consultarea de către pictor a schițelor dedicate uniformelor militare,
semnate de artistul călător Auguste Raffet și datate iulie 1837 (Oprescu, 1926, 126).
Reprodusă în catalogul Expoziției retrospective a artiștilor români pictori și
sculptori din ultimii 50 de ani, Pompilian oferă publicului în Țintuirea de urechi (fig. 6) un
important indiciu privind decriptarea scenei. Centrul de interes este ocupat de un bărbat
torturat, cu mâinile legate la spate, capul ras și urechea țintuită de un stâlp. Grotescul
pedepsei este augmentat de imaginea personajului în straie de inspirație fanariotă, care
bate cu ciocanul ținta ce întemnițează urechea vinovatului. Pentru a accentua caracterul
crud al pedepsei, artistul a ales să redea supradimensionată urechea sângerândă a
personajului principal. Scena demonstrează că actele de puniție în prima jumătate de secol
erau un spectacol public, în plin târg. Aplicarea pedepselor corporale în spațiul public
avea în special scopul de a avertiza oamenii, înspăimântați de atrocitatea scenelor la care
erau părtași, să nu comită infracțiuni. Pictorul împărtășește publicului, prin inscripția în
chirilică de pe plăcuța poziționată în partea superioară a stâlpului, infracțiunea săvârșită de
bărbatul țintuit de ureche: „Înșelător”.
În intenția de a periodiza scena imortalizată, cercetând codurile de legi ale secolului
al XIX-lea, descoperim că pedeapsa țintuirii de ureche nu este stipulată. Parcurgând
începutul de secol, aceasta lipsește din lista pedepselor prevăzute în Legiuirea Caragea,
Partea cincea – Pentru vini, capitolul IX Pentru necinstitori. Și totuși, așa cum aflăm
din continuarea poveştii nelegiuitului negustor Costea Chiorul, țintuirea de ureche se
practica în afara pravilei scrise: „Această procesiune îngrozitoare trecu mai întâi prin
piaţa Sf. Gheorge cel Nou, de acolo intră în uliţa Şelarilor şi, ieşind pe la Curtea cea
Veche, merse spre Sf. Gheorge cel Vechi; iar de aci intră în uliţa cea strâmtă din dosul
Bărăţiei, unde era să se petreacă partea cea mai îngrozitoare a acestei oribile drame.
Poporul, ce părea sătul oarecum de ceea ce văzuse până aci, pe dată ce se înştiinţă că a
sosit timpul ţintuirii, năvăli cu furie asupra locului unde era să se săvârşească această
barbară faptă. Curiozitatea era atât de mare, încât unii din mulţime intrau prin silă în
casele şi prăvăliile neguţătorilor, ca să poată privi mai bine execuţiunea; iar alţii se suiau
chiar pe acoperişul caselor, cu riscul de a cădea şi a se zdrobi. […] În fine, baş-bulucbaşa
al spătăriei, însărcinat cu executarea hotărârii, văzând această încurcătură, făcu semn
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Fig. 6 Gheorghe Ioachim Pompilian, Ţintuirea de urechi, u/plc, 27x20 cm., Secţia de Artă,
Pinacoteca Municipiului Bucureşti, M.M.B. (foto Cristian Oprea)

executorului să-şi termine lucrarea. Un ţipăt ascuţit şi nervos, repetat de mai multe ori,
anunţă poporului că ţintuirea s-a terminat. Gloatele dispărură într-o clipă: totul intră în
tăcere.” (Filimon, pdf).
O altă inedită sursă de inspiraţie literară ce menţionează aplicarea ţintuirii de
ureche, de data aceasta în timpul domniei fanariote a lui Ioan Caragea (1812-1818), o
constituie una dintre scrisorile contemporane artistului, Din vremea lui Caragea, redactată
de Ion Ghica către vechiul lui confrate francmason Vasile Alecsandri și publicată în revista
Convorbiri literare în anul 1879: „Venit Domn pe puţini ani, Caragea căuta să adune cât
mai curend o avere cu care să potă trăi măreţ în străinătate. Prin urmare, el a lăsat un
mare nume în felul jafurilor. Se dicea în ţară până mai deunădi că se fură ca în vremea lui
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Fig. 7 Gheorghe Ioachim Pompilian, Bătaia la tălpi, u/plc, 27,2x20,4 cm., Secţia de Artă,
Pinacoteca Municipiului Bucureşti, M.M.B. (foto Cristian Oprea)

Caragea. […] Când i se părea că punga nu se umplea destul de repede, avea şi alte corde
la arc. Scotea pe Aga în târg cu cântarul şi cu falanga; acesta prindea cu ocaua mică pe
vre-unu brutar, pe vre-unu cârcimar, pe vre-unu măcelar, îi trântia câte o sută de nuele la
tălpi sau îl ţintuia de ureche în mijlocul pieţei. Vodă era sigur că isnaful avea să alerge de
la unul la altul ca să facă curama, iar pedepsa înceta îndată ce starostele venia la curte
cu unu porcoiu de mahmudele” (Ghica, 1887, 37-38).
Corespondența dintre omul politic Ion Ghica și scriitorul Vasile Alecsandri, vechi
confrați francmasoni pașoptiști, s-a născut în urma unei seri petrecute împreună, când cei
doi și-au povestit „unul altuia suvenirile nostre din tinereţe”, conchizând: „De ce nu neam scrie unul altuia, sub formă de epistole intime, cele ce ne-am povestit într’astă seră;
pote că unele din istoriorele nostre ar interesa pe unii dintr’acei cari n’au trăit p’acele
vremi?” (Ghica, 1887, XXIV). În ceea ce privește veridicitatea întâmplărilor relatate din
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timpul domniei fanariote a lui Ioan Caragea (1812-1818), Ion Ghica își asigură cititorii:
„Ţin mult dar forte mult, a nu-ţi spune decât ceea ce a fost şi aşa cum a fost. Mai bine trec
cu tăcerea sau îmi frâng pana decât să laud vitejiile şi virtuţile unui om care n’a fost decât
o secătură, sau să înnegresc pe cineva pentru că nu mi-a plăcut ochii sei sau pentru că ai
mei nu au avut norocirea să-i placă lui. Este şi păcat a pune pe lume să citescă ceea ce
n’a fost” (Ghica, 1887, 89).
În aceeaşi scrisoare, Din vremea lui Caragea, descoperim şi povestea care a stat
la baza execuţiei lucrării Bătaia la tălpi (fig. 7). În vastul grup de personaje masculine
redate într-un interior brâncovenesc, se remarcă postura torturată a unui tânăr boier, bătut
la falangă sau la fluierul piciorului – pedeapsă preluată de pământeni pe filieră fanariotă.
Răpus la baza scării, cu picioarele încătușate în falangă de tineri muscaliți, tânărul este
bătut la tălpi cu nuiaua, actul punitiv fiind supravegheat cu rigoare din capul scării de
ochii necruțători ai domnului în veșminte țarigrădene. Dând dovadă de talent narativ,
Ion Ghica relatează cu amuzament o întâmplare pitorească petrecută în timpul domniei
pământene a lui Grigore Ghica IV (1822-1828). Conform scrisorii, tânărul boier bătut
la tălpi îl portretizează pe Barbu Catargiu, pedepsit de domnul Grigore Ghica IV pentru
relația lui amoroasă cu o femeie logodită, care a condus la înjunghierea nefericitului ei
logodnic: „Tulburările de pe’mprejurul ţerii, precum rescularea lui Caragheorghe şi a
lui Pasvantoglu, incursiunile Cărjaliilor, Eteria grecescă şi revoluţia de la 1821 făcuseră
să sbârnăie în tinerii români corda vitejiei. […]. În timpul lui Grigorie Vodă Ghica, pe la
1823-1824, cuconaşii nu lăsau să le scape nici unu prilej de a se îmbrăca cu poturi, cu
minten şi cu cepchen; a se lega la cap cu tarabolus şi a-şi încărca sileahul de la brâu cu
pistole şi cu iatagan, precum şi a-şi atârna pala de gât. […]. Într-o nopte tenerul Palama,
voind să gonescă pe Don Juanul Bărbucică Catargiu de la ferestrele logodnicei lui, s’a
pomenit cu unu cuţit în pântece. Nenorocitul scăldat în sânge a pututu deabia profera
numele acelui care-l lovise; şi muma lui, în desperare, a alergat la palat şi a sculat pe
Vodă cu ţipetele sale. Grigorie Ghica pornesce pe başciohodar Măciucă, care şi aduce
la curte pe Bărbucică, îl trântesce la păment şi din porunca domnescă îi trage o falangă,
apoi îl trimite surghiun la mănăstire. De acolo bietul Don Juan păţitu a pornit la Paris cu
gând să studieze pictura, artă pentru care credea că are o mare vocaţiune” (Ghica, 1887,
45-46). Deși nu s-a consacrat picturii, surghiunitul Barbu Catargiu avea să devină unul
dintre cei mai influenți oameni politici, lider al conservatorilor, fiind numit prim-ministru
al Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești (1862).
De altfel, pedeapsa pentru întreţinerea relaţiilor amoroase cu o persoană căsătorită
(preacurvie) – surghiunul, era prevăzută încă din anul 1818 în Legiuirea Caragea: „Cine
curvește cu muere măritată să se osîndească la surghiunie în soroc de doi ani” (Stoenescu,
1905, 183). Ținând cont de faptul că povestea de amor a tânărului Barbu Catargiu, relatată
în Din vremea lui Caragea, a fost publicată în anul 1879, în paginile revistei Convorbiri
literare, putem deduce că execuția lucrării Bătaia la tălpi, ce reconstituie cu fidelitate în
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Fig. 8 Gheorghe Ioachim Pompilian, Bătaia femeii, u/plc, 20x27,5 cm., Secţia de Artă,
Pinacoteca Municipiului Bucureşti, M.M.B. (foto Cristian Oprea)

culoare episodul narat, datează din această perioadă.
Redescoperim târgul, loc al aplicării publice a pedepsei corecționale prin bătaie,
în compoziţia Bătaia femeii (fig. 8). Fiind o pedeapsă des aplicată femeii, considerată
incapabilă de a înțelege gravitatea faptelor pe cale pașnică, lucrarea atrage atenţia asupra
nefericitului ei statut în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În faţa unui sobor de preoți,
cu rol de organ judecătoresc, o femeie este bătută cu nuiaua de un agieş, sub privirea
impasibilă a unui bărbat în straie muscalite – probabil soţul inculpatei. În perspectivă este
construit un şir de personaje feminine care îşi aşteaptă ispăşirea aceleaşi pedepse.
Aşa cum stă scris în Legiuirea Caragea, „Numai bărbatul, iar nu altul este volnic să
pornească pierd de preacurvie asupra femeii”, aspect ce ne conturează imaginea statutului
femeii, defavorizată în raport cu drepturile și libertățile bărbatului primei jumătăți de secol
XIX. Preacurvia era considerată, ca şi astăzi, un păcat împotriva dogmei ortodoxe, aplicarea
pedepsei în spaţiul public având binecuvântarea soborului bisericesc. Prin expunerea
publică, cu rol moralizator și educativ, li se exemplifica târgoveţilor – majoritatea lipsiți
de educație, un păcat ce trebuia evitat cu rigoare. Expunerea în fața publicului a femeilor
adultere, vinovăție mai mult sau mai puţin dovedită, favoriza sentimentul de ruşine al
inculpatelor – faţă de sine, faţă de soţ şi faţă de privitori. Deşi pedeapsa femeilor vinovate
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Fig. 9 Gheorghe Ioachim Pompilian, Şcoala, u/p, 30,7x40,2 cm., Secţia de Artă,
Pinacoteca Municipiului Bucureşti, M.M.B. (foto Cristian Oprea)

prin bătaie nu este stipulată în legiuirile vremii, Ghica ne relatează despre o altă pedeapsă
cu rol moralizator care, deşi nescrisă, era practicată de Vodă Caragea: „Femeile vinovate le
espunea în piaţă legate de un stîlp, cu capul ras” (Ghica, 1887, X). Cât despre despărţirea
unei căsătorii, ea era permisă conform Legiuirii lui Caragea, „cînd bărbatul va dovedi pe
muerea lui de curvă” (Stoenescu, 1905, 106). Adulterul a rămas pedepsit prin recluziune
şi în Codicele penal din timpul domniei lui Cuza, care condamna atât inculpatul, cât şi
complicele la închisoare între 1-6 luni (Boerescu, 1865, 55).
Detaliile compoziţionale redate de pictor, precum prezenţa soborului bisericesc
pe treptele unei construcţii brâncoveneşti (posibil mănăstire), ne trimite cu gândul la un
alt motiv pentru care femeia primei jumătăţi de secol putea fi pedepsită prin recluziune
la mănăstire – cugetarea de rău împotriva bărbatului: „Cînd se va desface căsătoria
din pricină că muerea a cugetat rău împotriva vieții bărbatului sau atunci bărbatul să
stăpînească jumătate din zestre, de n›au copii, iar de au, să o ție pentru dînșii sub epitropia
sa, luîndu-i rodurile în cît va trăi; și muerea să se închidă în mănăstire de călugărițe, nu
mai puțin de cît două luni, nici mai mult de cît doi ani” (Stoenescu, 1905, 116-117).
Un alt caz interesant privind punerea în practică a pedepselor, dar de această dată
în spaţiul privat, este ilustrat în lucrarea Şcoala (fig. 9). Pictorul redă actele de puniţie
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ale copiilor neconştiincioşi, aplicate de un dascăl grec, practicate în prima jumătate
a secolului al XIX-lea. Într-un colţ modest de clasă, dascălul în haine fanariote este
portretizat cu o nuia în mână, lovind la tălpi un elev. Cruzimea pedepsei este accentuată
prin imaginea încătuşării în falangă a picioarelor băiatului îngrozit, instrumentul de tortură
fiind susţinut de alţi doi colegi. Spre stânga este imortalizată o altă pedeapsă frecvent
aplicată de pământeni copiilor neascultători – aşezarea în genunchi pe coji de nucă, în
colţul clasei. Pe deviza Bătaia e ruptă din rai, constatăm că mecanismul pedagogic utilizat
de un dascăl al secolului al XIX-lea, pentru a stimula apetenţa elevilor pentru studiu,
este tocmai întipărirea în subconştientul acestora a fricii de bătaie, administrată în cazul
slabelor rezultate şcolare.
În scrisoarea publicată în 1880, Şcoala acum 50 de ani, Ion Ghica relatează despre
stricteţea învăţământului românesc practicat în prima jumătatea a secolului, fie el asigurat
de loghiotaţi sau de dascăli pământeni, etern înarmaţi „c-o varga grosa” pregătită pentru
pedepsirea elevilor nesilitori: „ […] vremea cea frumosa. Chind un dascalos grecos
inarmat c-o varga grosa Paradosa faneros Aritmetichi Ke gramatichi Ke istorichi Ap’edo
‚p echi? Cu domniile fanarioţilor se întrodusese în ţară o mulţime de dascaleci (loghiotati),
ca institutori prin casele boieresci. Ei înveţau pe coconaşi să vorbescă limba fanarului cu
Vodă şi cu marele postelnic, când s’or face mari. N’am apucat pe dascălii cei ilustri: pe
Lambru Fotiadi, pe Vardalah, pe Comita, cari purtau işlic şi ceacşiri, dar am cunoscut
pe vestitul Kirkireu de soiosă memorie, care crescuse pe banul Manolache Bălenu şi l’a
dădăcit până la morte” (Ghica, 1887, 257-258).
„Dascălul Chiosea, betrân cu antereu de calemcheriu, la cap cu cauc de taclit
vergat cu cearşaf alb, se primba pe dinaintea băeţilor înarmat c’o vargă lungă, ardend
când pe unul, când pe altul, după cum i se părea; se oprea dinaintea fie căruia, la unii
le asculta lecţia, la alţii le mai adăoga câte un ucu scurt pe ici, pe colea, sau câte o
aruncătură, doue pe deasupra, ca să fie slova mai ciocoiescă. Apoi să fi dus sfântul pe vre
unul să nu-şi şcie lecţia, că dacă nu-l ajungea cu nuiaua, apoi scotea imineu din picior
şi-l asvârlia după dânsul cu un: ,,Fir’ai al dracului cu tat’to şi cu mă-ta, că n’ai înveţat
matima”. […]. De pe la de-al de Chiosea eşiau dieci de visterie şi calemgii; la de-al de el
au înveţat să scrie românesce Logofătul Grecenu, Văcărescii, Anton Pan, Nanescu, Paris
Momulenu” (Ghica, 1887, 50-52).
Vădit inspirat de detaliile plastice oferite de Ghica în anul 1880, G. I. Pompilian
transpune în imaginea severului dascăl complexitatea dublului portret psihologic şi fizic
al dascălului grec şi dascălului Chiosea, aşa cum au fost ele construite narativ de cronicar.
Ca o amintire a lungii activități de pedagog artistic a lui Pompilian, se păstrează
în colecție lucrarea În clasă, în care ne este redată imaginea vie a unui colț de clasă al
școlii românești, așa cum arăta în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu bănci
modeste animate de vlăstare ale României moderne, în liniștea supravegheată de un
dascăl înveşmântat în haine occidentale. O clasă printre băncile căreia Pompilian a pășit
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Fig. 10 Gheorghe Ioachim Pompilian, În clasă, u/h, 23x20,5 cm., Secţia de Artă,
Pinacoteca Municipiului Bucureşti, M.M.B. (foto Cristian Oprea)

cu dedicare până la senectute (fig. 10). Comparând cele două lucrări dedicate imaginii
şcolii româneşti, sesizăm paralela pe care pictorul o face între practicile trecutului şi cele
ale prezentului. Dacă în trecutul ilustrat de pictor, prima jumătate a secolului al XIX-lea,
elevii erau pedepsiţi corporal pentru orice abatere, şcoala celei de-a doua jumătăți de secol
ne este oglindită ca un spaţiu civilizat dedicat studiului, unde pedagogul reprezintă un
model de virtute pentru şcolarii României moderne.
Ciclul dedicat ilustrării pedepselor practicate în prima jumătate a secolului XIX
denotă racordarea estetică a artistului la plastica istorică apărută pe plaiurile mioritice prin
deceniul al patrulea. Notorietatea curentului istoric a fost legată de activitatea militantă a
generației pașoptiste, ce a înfăptuit idealul Unirii Principatelor din anul 1859, fiind promovat
ca un mecanism de redeșteptare a patriotismului și sentimentului de identitate națională
(Ionescu, 2008, 7). S-a menținut în aceeași direcție și în scopul ilustrării sentimentului de
mândrie națională cu prilejul concretizării idealurilor de obținere a Independenței și Marii
Uniri. Compozițiile istorice realizate de marii artiști români ai secolului al XIX-lea, cu
predilecție Lecca, Aman sau Tattarescu, răspundeau necesităţii poporului de a-şi cunoaşte
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trecutul istoric, fiind totodată în concordanţă cu politica conservatorilor. Aceste lucrări
erau cu precădere monumentale și exaltau statul de eroi ai neamului al domnilor țării,
personalități ce au marcat evoluția treptată a societății românești.
Până în deceniul al optulea G. I. Pompilian trăise, asemeni lui I. Ghica2 sau Vasile
Alecsandri, bucuria înfăptuirii Unirii Principatelor, Independenței statului România
și monarhiei constituționale. Perioada pictării Pedepselor era guvernată după legile
constituției moderne din anul 1866, ale căror articole au fost parțial modificate în anul
1881, după încoronarea Regelui Carol I. În acest context politic, în consens cu plastica
istorică, Pompilian îşi întoarce privirea spre trecutul țării, dar spre deosebire de artiştii
contemporani lui alege să nu slăvească eroi, ci să analizeze ca un martor discret realitatea
violentă a practicilor penale aplicate în timpul domniilor lui Ioan Caragea, Grigore Ghica
al IV-lea și domniilor regulamentare. Cu toate că nu există informații despre motivația
execuției acestui ciclu (fie el o comandă sau rezultatul unei pure curiozități antropologice
și istorice), prin tematica aleasă pictorul reuşeşte cu diplomaţie să pună într-o lumină
favorabilă realitățile politice, penale și civile ale deceniului opt. Deși viața politică internă
gravita în jurul jocului dintre cele două partide rivale, cel Liberal și cel Conservator,
locuitorii țării se bucurau de o anumită libertate, egalitate și prosperitate, drepturi și
beneficii des încălcate în trecutul ilustrat plastic de artist. Aceste lucrări demonstrează
aportul pictorului la necesitatea cercetării şi valorificării istoriei naţionale, lucrările lui
constituind cronici ilustrate cu profund rol moralizator şi educativ, vădit influenţate de
scrierile istorice ale lui Nicolae Filimon şi ale Prinţului Ion Ghica.
Din punct de vedere artistic, lucrările analizate prezintă vizibile stângăcii, execuţia
personajelor îmbinând o uşoară naivitate tehnică cu predilecţia pentru expresivitatea
caricaturizată a chipurilor. Aparent spontane, tuşele lui sunt aşezate cu grija unui ucenic
ce încearcă să îmbine realismul elementelor compoziţionale cu imaginaţia. Experienţa
educaţiei neoclasice transpare prea puţin, poate doar prin preferinţa lui Pompilian pentru
contrastul clar-obscur, adaptat accentuării dramatismului scenelor. Deşi nesemnate,
compoziţiile lui de mici dimensiuni au un stil unitar, asociat predilecţiei pictorului G.
I. Pompilian de a ilustra o temă originală – grotescul pedepselor corecţionale: „Este
Pompilian un pictor de seamă? Desigur, nu. El este însă mai original și mai interesant decît
mulți din generația sa” (Oprescu, 1984, 160). Tocmai acest criteriu al rarităţii abordării
acestei teme antropologice în pictura românească, ne determină să aprofundăm cunoştinţele
despre unul dintre pictorii uitaţi ai secolului al XIX-lea – Gheorghe Ioachim Pompilian. S-a
stins din viaţă în anul 1907, în Bucureşti, fiind înmormântat în cimitirul Bellu (Bezviconi,
1997, 177).
2. „Am asistat la înfiinţarea Societăţei literare şi Societăţei Frăţia şi la rescularea de la 1848. Am vedut
îndoita alegere a lui Cuza-Vodă, proclamarea Unirei Principatelor şi lovitura de Stat. Am asistat la
noptea de 11 Fevruarie la plebiscitul lui Vodă Carol de Hohenzollern, apoi la declararea Independenţei
României şi a Regatului şi la încoronarea regelui Carol I” (Ghica,1887, XVIII-XIX).
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Conform registrului inventar, lucrările realizate de G. I. Pompilian au intrat în
colecția Pinacotecii București în urma unui transfer efectuat de Ministerul Cultelor și
Artelor (1951-1953). Aşa cum demonstrează catalogul Expoziției retrospective a artiștilor
români pictori și sculptori din ultimii 50 de ani, organizată la Ateneul Român în anul
1928, repertoriul picturii lui de şevalet era mai extins. În momentul de faţă cercetarea
descoperirii acestor lucrări în patrimoniul naţional muzeal este în curs de desfăşurare. Prin
acest articol, doresc să pun în lumină un segment din creaţia plastică a lui G. I. Pompilian,
prin intermediul invitaţiei pe care o adresez cititorilor, fie ei de specialitate sau simpli
amatori de artă, de a crea un dialog despre unul dintre pictorii români uitaţi şi opera lui
inedită, ce îmbină adevărul istoric cu licenţa artistică.
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ACTELE DOMNIEI LUI ALEXANDRU SCARLAT GHICA
AFLATE ÎN COLECŢIA DE „DOCUMENTE”
A MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Dr. Grina-Mihaela Rafailă
Abstract: From the short ruling in Walachia of Alexandru Scarlat Ghica (2nd/13th of
December 1766 – 17th/28th of October 1768), the Municipal Museum of Bucharest preserves in
its collection 14 paper documents, original and copies, written on folio or difolio paper, with or
without filigree. These documents record sales of vineyards, estates or parts of estates in Băleni,
Dărmănești and Tătărăi, exchanges of Gipsy servants, gifts, estate accounts, investigations of
complaints or lists of certificates. Unfortunately, there is no official document issued by the
above-mentioned ruler, in the Museum collection.
Keywords: Alexandru Scarlat Ghica, Walachia, Phanariote rulings, documents,
transactions

Familia Ghiculeștilor, de origine româno-albaneză, s-a integrat marilor familii
domnitoare care au cârmuit țările române de la sud și est de Carpați. În perioada domniilor
fanariote aceștia manifestă sentimente de compasiune pentru soarta țărilor și a locuitoriilor
pe care le vor conduce vremelnic de la Iași și București. Prin concepțiile și practicile
reformatoare reprezentații acestei familii domnitoare se vor strădui să amelioreze unele
trăsături specifice despoției orientale, îngăduind o viețuire mai suportabilă pentru locuitori,
unii dintre ei chiar revenind din bejenia de peste hotare și bucurându-se de unele înlesniri
(Iordache, 1991, 70).
Nepotul primului domn fanariot din această familie în Țara Românească, Grigore
(Matei) II Ghica (1733 aprilie 5-1735 noiembrie 6 și 1748 aprilie-1752 august 23) precum
și fiul său, Scarlat Vodă Ghica (1758 august-1761 iunie 5 și 1765 august 18-1766 decembrie
2) și al domniței Anastasia, fiica domnului Mihai Racoviță, Alexandru Scarlat Ghica va fi
numit de către Sublima Poartă, la cererea mitropolitului și a boierilor, la conducerea Țării
Românești, pe care o va cârmui între 2/13 decembrie 1766 și 17/28 octombrie 1768. Ca
și răposatul său tată, Alexandu Vodă nu va ridica cuantumul dărilor, fapt care îi va atrage
bunăvoința locuitorilor. La 6 februarie 1768 domnul emite un hrisov prin care cei lăsați la
vatră din armată puteau să-și aleagă locul de stabilire. De asemenea, era limitat numărul
zilelor de clacă la 3 zile în primul an, la 6 zile pentru următorul an și la 9 zile pentru al
treilea an, fără a fi și respectată de către boieri. La 5 iulie 1768, Alexandru Ghica a dat
un așezământ prin care instituia ca, în fiecare an, câte nouă fete sărace din trei categorii
sociale să fie înzestrate cu suma de 50 de taleri (Istoria Românilor, 2002, 471).
Din păcate, scurta sa domnie, de un an și zece luni, precum și evenimentele politice
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internaționale, nu i-au permis acestui reprezentant al familiei Ghiculeștilor să realizeze
mai multe. Cu toate acestea, a terminat ctitoria tatălui – Sf. Ierarh Spiridon Nou (17661768 septembrie 30) – locaș edificat în stil gotic, cu elemente de artă moldovenească,
situat pe vechiul Pod Șerban Vodă din orașul străbătut de suava Dâmboviță.
Pe fondul evenimentelor militare din cursul anului 1768, domnul a permis
arhimandritului de la Mănăstirea Argeșului să recruteze oameni pentru cetele de volintiri,
care să fie de ajutorul armetelor rusești. Declanșarea unui nou conflict ruso-turc va face ca
Sublima Poartă să-l mazilească, la 17 octombrie în același an. Va fi înlocuit cu Grigore al
III-lea Alexandru Ghica, fiul marelui dragoman Alexandru Ghica, decapitat în anul 1741,
fost capuchehaie și dragoman, care avea deja la activ o domnie în Moldova, derulată între
18/29 martie 1764 și 23 ianuarie/3 martie 1767.
Prin mazilirea lui Alexandru Scarlat Ghica înceta și alegerea domnilor dintre
urmașii direcți ai lui Grigorie al II-lea Ghica, fii sau nepoți. Practic cei patru reprezentați
ai acestei ramuri domnitoare a Ghiculeștilor din vremea fanarioților au ocupat efectiv
tronurile de la Iași și București, cu intermitențe, circa 35 de ani, dintre care peste două
decenii i-au revenit lui Grigore al II-lea, cu cele șase domnii ale sale.
Colecția Documente a Muzeului Municipiului București deține în patrimoniul
său 14 acte provenite din timpul domniei lui Alexandru Scarlat Ghica. Sunt înscrisuri
originale, cópii (nr. 5, 8, 11 și 12), precum și un regest (nr. inv. 30.586), redactate doar pe
hârtie folio ori difolio cu sau fără filigran. Din punct de vedere al conținutului, acestea sunt
diverse – zapise (nr. 1, 4, 6, 7 și 10), apoi câte o danie (1767 noiembrie 1), adeverință de
răvaș (nr. inv. 13.653), listă de zapise (nr. 3), socoteală de moșie (nr. inv. 82.865), scrisoare
(nr. 12) sau cercetare de pricină (1768 septembrie 4).
Așadar, sunt tranzacționate pogoane de vii, părți de moșie din Dărmănești sau un
anumit număr de stânjeni din moșiile Băleni sau din Tătărăii de Jos, dar este efectuat și un
schimb de țigani pentru a nu se ,,strica cununiile” (nr. inv. 39.190).
Interesant este documentul ce poartă data de 1767 noiembrie 1. Astfel, după
trecerea în lumea celor drepți, la 16 iunie 1745, a lui Manolache, zis Lambrino, feciorul
boierului țarigrădean Andronic Rangabé, văduva sa, Domnița Bălașa, cea de-a șasea fiică a
răposatului Constantin Vodă Brâncoveanu, își va intensifica strădaniile creștinești hotărând
ridicarea unei biserici mai mari cu hramul Înălțării Domnului. Noul locaș va fi finalizat în
septembrie 1751, conform pisaniei, care îi menționează pe domnul țării, Grigorie Ghica,
vlădica Neofit Cretanul și ispravnicul Sandu logofețel. Către sfârșitul deceniului șase al
veacului al XVIII-lea Alexandru Ghica reconfirmă hrisovul de danie al bunurilor către
Mănăstirea Domnița Bălașa după mutarea ctitorei în lumea veșniciei. Astfel, aceasta își
dorise ca sfântul lăcaș să aibă xenodohion pentru ,,străini nemernici și ticăloși, care-i
n-au unde să se umbrească și umblă lipsiți de hrana lor să șază întru această sfântă
mănăstire în chilioare”. Dar cum vrednica de pomenire Domnița Bălașa nu mai trăiește
suficient pentru a întocmi și diata cu cele orânduite și nici ,,nu-i rămânea fii moștenitori”,
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domnul împreună cu chir Grigorie II și cu sfatul marilor boieri au decis ca mănăstirea
să fie administrată de către epitropi, care să aibă toată purtarea de grijă. Celor nevoiași,
adăpostiți în chiliorele xenodohionului, trebuia să li se asigure ,,hrana vieții lor”, iar pe
timpul iernii ,,să li se dea și lemne de foc”. La mănăstire trebuiau să fie preoți, diaconi și
cântăreți cărora li se asigura o anumită sumă anuală de bani drept simbrie, pentru fiecare
în parte și, de asemenea, erau scutiți de plata dăjdiilor. Dintre aceștia, era desemnat un
dascăl ,,de învățătura cărții” pentru copii din așezământ. Preoții aveau îndatorirea de a se
îngriji de oficierea slujbelor, atât în prima biserică, devenită paraclis al familiei, cât și în
noua biserică de piatră, construită în grădina caselor Domniței Bălașa, prin adăugarea a ,,3
poli stânjeni de locu den livadea domnească”, dăruiți la 1742 februarie 28 de către domnul
Mihai Racoviță. Trebuia să existe un iconom, ,,om de ispravă și adeverit credincios”, care
să întocmească un catastih al tuturor veniturilor și cheltuielilor pentru care avea obligația
de ,,a-și da socoteala” în prima lună a anului.
În calitate de epitropi, domnul a desemnat pe mitropolitul țării, câte un boier din
familiile Crețulescu și Brâncoveanu, dar și doi postelnici din partea curții domnești ,,cari
se vor întâmpla dupe vreme a fi”. Aceștia aveau obligația de a verifica catastifele anuale
întocmite de către iconom. În act sunt menționate toate bunurile existente atât în București
– pivniță de piatră, prăvălii, case sau scaun de tăiat carne – cât și cele răspândite în mai
multe județe ale țării – moșii, case, vii, vaduri cu roate de moară, la care se adaugă țigani,
vite sau odoare bisericești.
Drept milă domnească, mănăstirea urma să fie ,,apărată de toate dăjdiile câte vor
eși de vistierie pentru alte mănăstiri”. Așadar, era scutită de plata dijmăritului, vinăriciului,
de bucatele mănăstirii sau de oierit. Iconomul împreună cu preoții, diaconii, grămăticii sau
cântăreții erau, de asemenea, exceptați de la plata dăjdiilor. Domnul roagă și pe ,,alți întru
Hristos frați domni”, care îi vor urma la conducerea țării, să ,,întărească această bună
orânduială și cu hrisoavele domniilor lor ca și ale domniilor sale așezământuri să fie în
urmă de alții ținute și la Dumnezeu primite”.
Ajungând la vreme de strâmtorare, Anița, soția răposatului Diicu Brătășanu,
este nevoită să-și vândă partea de zestre din moșia Băleni vărului ei, Grigorie Băleanu
paharnic. Tranzacția era și o formă de recompensă pentru grija purtată după moartea
părinților acesteia, întrucât, abandonată de frați, Anița va fi luată în casa vărului, care a
chivernisit-o cu ,,toate cele de trebuincioase”, căsătorind-o ,,cu toată chieltuiala nunții din
casa dumnealui”, iar drept zestre i-a dăruit ,,haine, scule, boi, vaci și altele afară din cele
ce mi-au căștigat dumnealui cu silința dumnealui de la alți boieri”.
Ultimul act ce provine din răstimpul acestei domnii și care se păstrează în patrimoniul
instituției noastre constă în reglementarea unei pricine pentru moșia Găujani, de pe apa
Buzăului, din județul Râmnicu Sărat (Slam Râmnic), între Mănăstirea Râmnicului și
Mihai Zăgănescu. Cu aceeași ocazie este tranșată și problema ,,podului” din apa Buzăului,
pentru care sunt aduși patru oameni în vârstă de 50, 60 și chiar 80 de ani, ce mărturisesc,
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prin carte de blestem, cum că au stăpânit ,,Zăgăneștii cu pace” până în zilele egumenului
Meletie.
La toate documentele avem datare în milesim, însă există și două excepții când
nu sunt menționate luna și ziua (nr. inv. 91.618) sau ziua (nr. inv. 13.691). De asemenea,
niciun act provenit din această scurtă domnie nu are consemnat și locul de întocmire. Doar
trei acte au menționată și persoana care le-a redactat, ca de pildă Iane ierei (nr. 4), Radu
logofețel (nr. 6) și Ștefan Lemtescu (nr. 7). În privința autenficării, doar un document
are imprimat în negru de fum un sigiliu octogonal aparținând Aniței Brătășanu (nr. inv.
27.267), în timp ce un alt înscris poartă amprentele digitale ale celor patru martori prezenți
la încheierea respectivei tranzacții (nr. inv. 27.350). Un singur înscris are menționat pe
verso și proveniența, respectiv Epitropia Așezămintelor Brâncovenești.
1.

1767 ianuarie f.z.
† Pentru unsprăzeci pogoane de vie ce am la Vărtișcoiu de [acea]1 parte în Țara
Romăniască afară din unsprăzeci pogoane de vie ce sint a cumnatului Ilie Sturza sluger.
Cari aceste 11 pogoane de vie îmi sănt și mie de zestre de la socrul mieu Iordache Balș
vornicul. Și fiindu-mi piste mână a le căuta și a le purta de grijă m-am socotit și li-am
dăruit și li-am vândut dumisale [ ]2 cluceresii Racovițoai drept 550 lei, adică cinci sute și
cincizăci, ca de acumu înainte să fie drepte vii și moșii dumisale și cuconilor dum‹neaei›
neclătite niciodată în veci.
Și această danie și vânzare de bună voia mea am făcut-o și plata mi-am luat pe
vânzare deplin. Și pentru credința am iscălit. Leat 7275 ‹1767› ghenar.
[...]3.
M.M.B., nr. inv. 13.691
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (31,5x21 cm.).
чєѣ.
Loc alb în orig.
3
Semnătură autografă indescifrabilă.
1
2

2.

1767 martie 12
† Adeverez cu acest răvaș al mieu la cinstită mâna dumneaei cocoanei Ilianăi
clucereasa Răcovițo‹a›ei. Precumu să ‹să› știe că făcându-ne dumne‹a›ei schimbu cu niște
țigani cumu ne arată zapisele amu rămas dator o copilă de țigan ca să-i dau dumneaei. Și
mi-am1 pus zi cu dumneaei de acumu până în doaă luni să aibu a-i aduce dumneaei copila
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de țigan la acest sorocu fără niciun feli de pricină.
Și pentru credința amu iscălit. Martie 12 dni, 1767.
Eu, Costandin căpitan Doicescul adeverez2.
M.M.B., nr. inv. 13.653
Orig. rom., hârtie difolio (16x11 cm.).
1
2

мїѩму.
Semnătură autografă.

3.

1767 mai 8
† Zapisile moșiei Băleștii ce le-am luat amanet ‹de la› dum‹nealui›1 cocon
Manolache Brâncoveanu cum arată. Mai 8 dni, 1767.
† Un zapis ‹de› cumpărătoarea răposatului Costandin Vodă Brâncoveanu în Bălești
de la2 Negoiță logofăt Dedulescu, stânjăni 660.
† Un zapis ipac ‹de› cumpărătoarea mări‹e›i sale tot în Bălești de la2 Toaderu, sin
Anghelu, stânjăni 167.
Alt zapis ipac cumpărător ‹al› mări‹e›i sale tot în Bălești de la2 Iordache, sin
Gavrincea, stânjăni 275.
Ipac alt zapis de cumpărătoarea mări‹e›i sale tot în Bălești de la2 Toader, sin Anghel,
de stânjăni 433 poli.
2 foițe de trasul Băleștiloru.
Cinci zapise iar de moșia Bălești cumpărăto‹a›rea lui Negoiță logofăt Dedulescu
de la2 moșnéni.
† O carte de hotărnicie de Bălești de 12 boieri.
Zapise de Văsiești
† Un zapis ‹de› cumpărătoarea mări‹e›i sale de la2 Anghel cu frații lui i alte rude,
de stânjăni 675.
† Alt zapis ipac cumpărător ‹al› mări‹e›i sale de la2 Hăncul tot în hotarul Văsieștiloru,
stânjăni 108.
† Alt zapis ipac cumpărător al mări‹e›i sale de la2 Iordache părcălab tot la acest
hotar, stânjăni 43.
† Alt zapis ipac ‹de› cumpărătoare al mări‹e›i sale de la2 Nan, brat Proca, stânjăni
81 poli.
† Alt zapis vechiu tot de Văsiești.
† 1 foa‹i›e a 6 boieri de trasul hotarului Văsieștii.
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Zapise de Ghionoi
† Un zapis cumpărător ‹al› mări‹e›i sale de la2 Iordache, sin Gavrincii căpitan,
stânjăni 330.
† Alt zapis ipac ‹de› cumpărătoarea mări‹e›i sale de la2 Ion i brat ego Petre, sin
Stancul ot Focșani, stânjăni 1.170.
† O foa‹i›e de trăsura moșiei.
† 1 hotărnicie véche.
† 1 zapis iar de Ghionoi vechi.
Cin stânjăni 3.943.
Iordache Neculescu3.
Zapisile viiloru de la2 Gărbovi
† Un zapis al lui Badul, sin [Boan]4 den Gărbovi cu frații lui ‹de› vânzare iar
mări‹e›i sale pentru 6 pogoane de vie.
† Un zapis iar ‹de› cumpărătoarea un pogon de vie de la2 Iordache părcălab, sin
Gavrincea căpitan.
† Alt zapis iar ‹de› cumpărătoare ‹a› pogoane 3 de la2 Stoica, fecior lui Spiridon ot
Gărbovi.
† Alt zapis iar ‹de› cumpărătoare ‹a› pogoane 6 [d]e5 la2 Zăgan căpitan.
† Un zapis de cumpărătoare iar al mări‹e›i sale pentru niște țelină de la2 moșnéni.
Iordache Neculescu3.
M.M.B., nr. inv. 31.136
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (41,5x15,5 cm.).
Se repetă în orig.
Ad. interlinear.
3
Semnătură autografă.
4
Indescifrabil. Citire probabilă.
5
Scris peste altă slovă.
1
2

4.

1767 iulie 6
† Adecă eu, Oana dimpreună cu cumnată-mieu, Necula, și cu soțiile noastre,
anume: Dumitrana și Anca, amu datu acestu credincios al nostru zapis în mâinile
dumnealui coconului Neculae Rudeanul. Precum să să știe că amu vândutu dumnealui
părțile noastre de moșie din Dărmănești din câmpu, din pădure și din siliștea satului cât
să va alege părțile noastre. Fiindcă și noao această moșie ne-au fostu dată de zestre de
dumneaei soacra noastră, Ioana, ce au ținut pă Simeon moșteanul. La care această în urma
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răposatului socrului nostru li s-au orânduit boiari hotarnici ca să să știe care câtă parte
ține după cum scrie și foaia veliților boiari de trăsurile moșiei, care ni s-au datu în mâinile
noastre. Și noi după ce am vândut dumnealui moșiia s-au dat în mâinile dumnealui foaia
de trăsurile moșiei de stăpânire de cătră noi și de cătră tot neamul nostru. Care moșie am
vândut-o noi de a noastră bună voie și nesiliți de nimenea cu tocmeală bună stânjănul po
bani taleri 1, bani 33, care facu taleri 73 poli peste toate părțile noastre.
Și pentru mai adevărata credință ne-am pus numele și dégetele mai jos ca să să
crează. Iulie 6 dni, 1767.
† Eu, Oana vânzătoriu.
† Eu, Dumitrana, soțiia Oanei, vânzătoare.
† Eu, Necula vânzătoriu.
† Eu, Anca, soțiia Neculei, vânzătoare.
S-au scris de Iane ierei ot Mărginénii Părliții, cu zisa loru.
† Eu, popa [...]1 ot Arcești martor la zapisul acesta și cându s-au dat banii aceștea.
‹Verso›: Dărmănești.
M.M.B., nr. inv. 13.707
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (31,5x22 cm.).
1

Indescifrabil.

5.

1767 noiembrie 1
Bisericeasca învăţătură şi tare poruncă a Sfinţilor Părinţi este ca toate cele ce se vor
închina la dumnezeieştile lăcaşuri să fie nestrămutate, iar împotrivă (contrariul) credem
atât de înfricoşată şi straşnică urgie la sfânta şi dumnezeiasca Scriptură, unde zice la Isus
Navi, Cap. 7 „că Ahav, feciorul lui Zara, deosebind o îmbrăcăminte şi 200 drahme de
argint şi o limbă de aur din cele ce erau închinate la Casa lui Dumnezeu din poruncă
dumnezeiască cu pietre l-a ucis Isus Navi pe el şi muierea şi copiii şi toată casa lui” pentru
că din călcarea acestei porunci dumnezeieşti, căci luase Ahav acestea din cele ce erau
închinate la Casa lui Dumnezeu şi-a aprins dumnezeeasca urgie asupra lui şi a tot norodul
lui Israil.
Ci dar, pentru una ca aceasta cuvine-se şi se cade domnilor şi oblăduitorilor
(guvernatorilor) ţărilor ca să aibă grijă şi să privegheze a pururea ca nu cumva dintr-o
greşeală mică să se aprindă dumnezeiasca urgie asupra norodului. Pentru aceia şi domniia
mea pururea aflându-ne în grijă cu aceasta nu contenim cu orice fel de mijlociri pentru
sfintele şi dumnezeieştile lăcaşuri ce se află în oblastia oblăduirii noastre şi pentru toate
lucrurile lor ca să se păzească neclintite.

216

M uzeul M unicipiului B ucureşti - XXXI

Între altele socotit-am domniia mea şi pentru aceasta fiindcă aici, în oraşul domniei
mele, Bucureştii, din râvnă dumnezeiască fostu-s-au îndemnat răposata Domniţa Balaşa,
fiica răposatului Constantin Vodă Brâncoveanul, de a zidit şi a înălţat din temelie o sfântă
şi dumnezeiască mănăstire, unde se cinsteşte şi se prăznuieşte hramul Înălţarea Domnului
Dumnezeu şi Mântuitorului Nostru Iisus Hristos pe vremea ce domnia aici, în ţară,
răposatul întru fericire moşul domniei mele, Grigorie Ghica voievod.
Şi după săvârşirea acestei sfinte mănăstiri înfrumuseţându-o cu toate cele
trebuincioase pentru dumnezeieştile slujbe după cum se vede fost-a având gând foarte bun
şi plăcut lui Dumnezeu că să o spuie şi la bună orânduială înzestrându-o cu toată periusia
casei dumneaei. Și ca una ce din dumnezeiască orânduială nu-i rămânea fii moştenitori
vrea prin mijlocirea bunei întocmiri a acestei mănăstiri să-şi câştige vecinică pomenire. Și
voise ca să fie xenodoxion, adică lăcaş primitor de streini nemernici şi ticăloşi, care-i n-au
unde să se umbrească şi umblă lipsiţi de hrana lor să şază întru această sfântă mănăstire în
chilioare. Și să aibă şi hrana vieţii lor din mănăstire şi să fie şi un dascăl ca să înveţe [ ]1
de copii, din cari cei ce s-ar alege a fi vrednici de darul preoţiei să-i ajutoreze cu cheltuială
din mănăstire la căsătoria lor şi la luarea darului preoţiei şi să aibă a da pe tot anul la un
arhiereu talere [ ]1 i o bute de vin ca să slujască în toate sâmbetele şi la sfintele praznice
să pomenească pe ctitori.
Care aceste cuprinzându-o grabnică moarte n-a apucat a le adeveri prin diată şi a
rămas sfânta mănăstire lipsită de acea bună şi plăcută lui Dumnezeu orânduială şi neavând
nicio stare mergea tot spre parvă şi stricăciune necăutându-se moşiile, părăginindu-se viile
şi altele încât mai cu zăbavă putea şi la mai rea stare să vie.
Pentru care domniia mea aflând de aceasta niciun fel de orânduială a mănăstirii
întru care se afla şi cercetând prin sfinţia sa, părintele mitropolit al ţării, chir Grigorie, i
prin dumnealor veliţii boiari şi aflând acest bun cuget plăcut lui Dumnezeu ce a fost avut
răposata Domniţa Bălaşa, ctitora acestei sfinte mănăstiri, ca să fie ctitora acestei mănăstiri
ca să fie xenodoxion bine am voit domniia mea cu sfatul prea sfinţiei sale, părintelui
mitropolit, şi al dumnealor veliţii boiari ca pentru un lucru ce este trebuincios întru aceasta
pravoslavnică şi creştinească ţară să se afle lăcaş primitor de nemernici streini şi săraci şi
cu bună orânduială întocmind am hotărât domniia mea.
Întâiu precum şi mai sus s-a zis după scopusul acei fericite ctitore să fie epitropi
purtători de grijă mănăstirii şi preoţi de mir, iar nu călugări, şi să fie neînchinată având
purtătoare de grijă numai de xenodoxion pentru cei cari-i neavând pâinea de toate zilele
mai ales unii cari nici pot a cere milostenie să şază în chilii cărora să aibă epitropul purtarea
de grijă pentru hrana vieţii lor.
În vremea iernei să li să dea şi lemne de foc însă până la [ ]1.
Aşişderea să aibă a ţinea şi preoţi şi diaconi şi cântăreţi cărora să li se dea simbria
pe fieşicare an la toţi, taleri [ ]1, şi dintru aceia unul să fie şi dascăl de învăţătura cărţii a
învăţa [ ]1 de copii, din cari cum s-au zis mai sus când vor ajunge în vârsta căsătoriei şi se
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va alege vrednici de darul preoţiei să-i ajute cu taleri [ ]1. Numai şi aceia să aibă datorie ca
în viaţa lor să pomenească numele ctitorilor pentru facerea de bine şi ajutorul ce li se va da.
Preoţii să aibă purtarea de grijă a săvârşi sfintele slujbe atât la biserica de jos cât şi
la cea de sus, cum şi diaconii la sărbători să aibă purtarea de grijă a sluji. Cântăreţii iarăşi
să fie nepristan la sfintele bisericeşti slujbe. Unui arhiereu să se dea pe an, taleri [ ]1, şi
o bute de vin ca să slujească sâmbetele şi la dumnezeeştile praznice pomenind pe ctitori,
iar şezământul să nu-i fie în mănăstire. Şi aşa având purtare de grijă epitropul pentru toate
acestea să se silească să nu fie lipsă la niciuna.
Şi pentru înlesnirea şi ajutorul său să aibă un iconom înăuntrul mănăstirii, în
mănăstire, om de ispravă şi adeverit de credincios pre care să-l aşeze epitropul ca să fie cu
silinţă la toate veniturile spre sporul şi folosul mănăstirii şi făcând catastih pe tot venitul
mănăstirei de un an.
Să facă catastih şi pentru toate cheltuielile ce se vor face într-aceia şi la săvârşirea
anului, la luna ghenarie, să aibă a-şi da socoteala. Care şi pentru această socotială hotărâm
domniia mea a fi alţi domni epitropi purtători de grijă mai mari: prea sfinţia sa, părintele
mitropolitul ţării, şi din boierii ctitori: unul din Creţuleşti şi unul din Brâncoveani, şi despre
partea curţii domniei mele doi postelnici, cari se vor întâmpla dupe vreme a fi. Pentru că
prea sfinţiia sa, părintele mitropolit, are datorie ca un lucru ce este pentru folosul sufletului
şi-i va fi şi bucurie păzindu-se un lucru bun ca acesta în ţară cum şi dumnealor ce sânt
din neamul ctitorilor văzând necontenită pomenire ce se face pentru sufletul neamului
dumnealor. Iar dumnealor veliţii postelnici socotim domniia mea că această dregătorie se
află a pururea la boieri de cinste şi cu credinţa domnului, să oprească a nu intra prin rigele
(favoruri, a nu se admite la milă cei nemeritași) la xinodoxion oameni ce nu li se cuvine,
neavând atâta trebuinţă de hrana vieţii şi acei ce sunt lipsiţi cu adevărat să rămâie a nu
putea încăpea. Nici a intra la mănăstire niscareva oameni şireţi, cari sau în viaţa lor sau
după moartea lor să aducă pricină de paguba mănăstirii.
Pentru aceasta ca o datorie să fie celuia ce se va afla în dregătoria aceasta a fi
postelnic să aibă această purtare de grijă câte patru în toţi anii la luna lui ghenarie să ia
socoteala epitropului cum s-a zis mai sus şi adeverindu-se acele catastişe de socoteală de
câte patru epitropi: un catastih să se dea la Mitropolie întru păstrare şi altul să ‹să› dea
epitropului. Şi când se va întâmpla moartea epitropului sau vreo neputinţă a acestuia a nu
mai putea sluji, atunci iarăşi prin alegerea sfinţii sale părintelui mitropolit şi a celorlalţi trei
boieri să facă alegerea a pune alt epitrop, pe care-le arătându-l la domn aşa să-l aşeze la
mănăstire. Şi epitropul să fie statornic în toată viaţa sa a nu se strămuta fără numai când
se va dovedi în vreo vină spre paguba mănăstirii prin cât domnii epitropii arătându-se
la domn cu vina sa să se scoaţă atuncea şi cu alegere precum s-a zis se pune altul, iarăşi
pământean, iar nu strein.
Deci orânduind domniia mea epitropi purtători de grijă pentru alegerea epitropului
şi pentru socoteala mănăstirii pe fieşcare an precum s-a zis mai sus, pe prea sfinţia sa,
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părintele mitropolit, chir Grigorie, şi din ctitori pe dumnealui Constantin Creţulescul biv
vel ban şi pe dumnealui [ ]1 şi pe dumnealui Ianache vel postelnic s-au ales şi s-au aşezat
şi epitrop mănăstirii Sandul Blehan biv vel căpitan za lefegii fiind cinstit şi adeverit de
credincios având şi ştiinţă de veniturile acestei sfinte case, care-le a avea urmarea i s-a
poruncit pentru toate câte se cuprind în acest domnesc hrisov.
Aşişderea şi pentru cele ce i s-au dat în seamă moşii, vii, prăvălii, anume:
Gurbăneştii jumătate cu heleşteul şi cu vad de moară, sud Ilfov; Belciugovul asemenea;
Furdueştii (Cula) cu case şi cu biserică, asemenea; Secuenii de Jos, ce se cheamă şi Fundul
(Manolache) asemenea cu vad de moară; Crovul, sud Dâmboviţa; Braniştea asemenea;
Seveştii asemenea cu trei roate de moară la Seveşti, în apa Dâmboviţei; Găojanii, sud
Vlaşca, cu balta; Mătăsarul asemenea; Râioşii asemenea; Necşeştii; Fundenii, sud Saac
(Prahova); Mătăseştii (Sărăţenii); Răsturnaţii şi viile 30 pogoane la Piteşti; vii la Bălţaţi
părăginite 4 pogoane; la Scăioşi 17 pogoane; 30 pogoane la Sârbeni; 19 pogoane la Scheiu;
16 pogoane la Budureşti; una pivniţă de piatră cu casă şi o cămară la Poarta domnească
de Jos; o prăvălie asemenea; o casă asemenea şi 3 prăvălii ce le ţine Cristea grecul; o
prăvălie plăcintărie; o prăvălie ce o ţine [ ]1; o prăvălie ce o ţine Ilie bărbieru; altă prăvălie
asemenea; o casă ce o ţine Iosef sticlaru; un loc de scaun de tăiat carne.
Şi osebit de acestea celelalte: ţigani, vite, odoare bisericeşti toate după coprinderea
catastihului ce este iscălit de prea sfinţia sa, părintele mitropolit, care şi de domn s-a întărit
şi s-a dat ca să fie sub păstrarea epitropului a nu se răpune ceva. Adăogând şi domniia mea
milă ca să fie această mănăstire apărată de toate dăjdiile câte vor eşi de la vistierie pentru
alte mănăstiri. Această mănăstire să fie în pace şi să fie scutită de dijmărit şi de vinărit toate
bucatele mănăstirii şi de oierit, oi [ ]1 şi [ ]1 scutiţi de dăjdii pentru aducerea lemnelor în
mănăstire pentru nemernici la xinodoxion.
Iconomul să fie în pace şi ertat de dăjdii.
Preoţii, diaconii şi grămăticii, cântăreţii iarăşi să fie scutiţi de dăjdii.
Drept aceia dar a fi păzită această bună orânduială şi a se urma la toate şi a avea milă
şi danie a fi statornice am întărit hrisovul acesta cu însăşi credinţa domniei mele Alexandru
Ghica voievod şi cu credinţa prea iubitului domniei mele fiu, Grigorie voievod, rugând şi
pe alţi întru Hristos fraţi domni, care de la Domnul Dumnezeu se vor învrednici domni să
întăriască această bună orânduială şi cu hrisoavele domniilor lor ca şi ale domnilor sale
aşezământuri se fie în urmă de alţii însăşi ţinute şi la Dumnezeu primite.
Dar şi din ceilalţi nimeni pe vremi să nu să arate cu niciun fel de împotriviri
smintitoare aceştii bune orânduieli cu vreo lăcomie sau pentru zavistiea temându-se de
ochiul cel neadormit al Dreptului Judecător, care-le nesuferind înstreinarea celor afierosite
casei sfinţiei sale poate şi acum să trimiţă asupra casii lui cele ce atunci a pornit asupra
capului lui Ahav răpitorului de cele închinate casei lui Dumnezeu.
Şi mărturii: jupân Ianache Hrisosculeu vel ban, jupân Dumitraşco Racoviţă vel
2
vornic , jupân Nicolae Dudescu vornic de Ţara de Jos, jupân Dimitraşco Ghica vel spătar,
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jupân Pârvu Cantacuzino vel logofăt, jupân Badea Ştirbei vel vistier, jupân Ianache vel
postelnic, jupân Nicolae Ştirbei vel paharnic, jupân Iordache Caragea vel spătar3, jupân
Alexandru Greceanu vel serdar.
Jupân Pârvu Cantacuzino ispravnic. 1767 noemvrie 1.
M.M.B., nr. inv. 30.676
Copie mod. din 1900, hârtie difolio cu filigran (34x21 cm.). Are un reg. la nr.
30.586, cu data de 1847 nov. 19.
Bibliografie: ed.: Vârtosu, Vârtosu, 1938, 117-119 (nr. 169); Rafailă, 2013, 244-248;
Hagi-Mosco, 1995, 81-82 (frag.); facs.: Documente ..., 2006, 92.
Loc alb în text.
De fapt este vel vornic de Ţara de Sus între 1765 nov. 4-1768 febr. 20.
3
Greşit, este de fapt vel stolnic între 1767 aug. 10-1768 aug. 26.
1
2

6.

1767 noiembrie 10
† Adică eu, Anița Brătășanca, fi‹i›ca răposatului Matei Băle‹a›n biv logofăt za
vistierie, dau credincios zapisul mieu la cinstită mâna dum‹nealui› Grigorie Bălean biv
vel paharnic. Cum să să știe că având eu mo[ș]ie1 la Băleni stânjini 425 date de zestre și
pentru lipsă de zestre de frații miei Iordache [ ]2, care după ce m-am măritat și luând3 pă
răposat soțul mieu, Diicul Brătășan, cât am putut șădea la această mai sus numită moșie,
la Băleni, am stăpânit-o și m-am chivernisit cu mult-puțin vinitul ce luam după dânsa. Dar
întâmplându-mi-să de am venit cu răposat soț‹ul› mieu aici, peste Olt, la moșiia soțului
mieu Brătașani. Și neputând a mai căuta venitul aceștii mai sus numitei moșii de la Băleni
mult-puțin ce să agonisa pă dânsa mănca frații miei și mie ce vrea aceia îmi da uniori
nimicu. Acum împresurându-mă datoriia și neavând niciun fel de chiverniseală și ajutori
de la nimeni m-am s[cu]lat4 însumi eu și am venit cu chieltuiala la frații miei ca să vânză
această mai sus numită moșie din Băleni dumnealor. Dar dumnealor dupre o parte socotind
ca să aibă moșiia tot supt zaptul după cum au avut-o și până acum. Și mie să nu-mi dea
nimicu au zis cum că n-au bani ca să o5 cumpere. Și așa cu dăstulă chieltuială am șăzut aici
5 săptămâni ca doar va găsi bani să o5 cumpere dumn‹ea›lor și nicidecum bani n-au găsit.
Deci, văzând că dumn‹ea›lor bani n-au, nici găsăscu într-altă parte și în strimtă
rămân datornici și scăpătăciunea de toate părțile și văzind la frații miei nicio nădejde
de bani ca să o5 cumpere ei sau nădejde de rapaos de am ajutat cevași nu am mersu la
dum‹nea›lui mai susul numit nenea Grigorie Bălean paharnic, văru-mieu. Și i-amu vândut
acești mai sus numita moșie dăn Băleni stânjăni 425, masă stânjăni 80 taleri 80, care
s-au făcut taleri 212 poli, adică doao sute doisprezăce și jumătate și am luat acești bani
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pă dăplin în mâna mea care de ar și face moșiia stânjăni peste 300 poli mai mult măcar
că vânzarea moșiilor acolo cu acest preț este. Dar fiindcă după răposarea părinților miei
de la5 frații miei niciun ajutori n-am avut. Iar dum‹nea›lui luâdu-mă6 în casa dum‹nea›lui
și chivernisindu-mă cu toate cele trebuincioase ale mele și măritându-mă dum‹nea›lui
după mai sus numitul boier din casa dum‹nea›lui și cu toată chieltuiala nunții din casa
dum‹nealui›. Și la zestre iarăși m-au ajutat și mi-au7 dat de la dum‹nea›lui haine, scule,
boi, vaci și altele afară din cele ce mi-au7 căștigat dum‹nea›lui cu silința dum‹nealui› de
la alți boieri. Și așa aflându mult ajutoru de la dum‹nea›lui nădăjduind și de acum înainte8
iarăși la ajutorul dum‹nea›lui ca la un boier mare și rudă ce-mi este mai vărtos după mila
ce am cunoscut de la dum‹nealui› până acum nădăjduind și de acum cum mai sus zicu am
mersu de am vân[d]ut9 această mai sus numită moșie dum‹nealui› și cu preț ce arată mai
sus. Și am luat toți banii deplin în mâna mea.
Deci, de acum înainte8 să aibă dum‹nea›lui a stăpâni acești stânjăni 425 masă
dum‹nea›lui și coconii dum‹nea›lui câți Dumnezău îi va dărui cu bună pace de către mine
și de către copii miei și de către frații miei și de către tot neamul mieu pentru că eu de a
mea bună voie și de nimeni sălită am vândut-o dum‹nealui› și am luat bani de am plătit
toată datoriia. Și [n]e-amu10 chivernisit și ticăloasa viiața. Și măcar de s-ar arăta din frații
miei să zi[c]ă4 că va înto‹a›rce bani să nu fie volnici pentru că eu de la dănșii n-am avut
nicio milă sau căutare. Ci ocară am petrecut în casa loru și ei de la mine au luat iar nu eu de
la ei. Iar de la5 dum‹nealui› nénea Gligorașco paharnic văru mieu nu numai mili și căutare
am avut și am, ci încă și rușinile ce le-amu petrecut în casa fraților miei, dum‹nea›lui mi
le-au acoperit cu chieltuiala și sălința dum‹nealui›, care și acum la datoriile mele și la
necazurile mele. Iar dum‹nealui› s-au aflat și au luat bani cu dobândă de mi-au7 dat pă mai
sus numita moșie de m-am curățit de datornici. Iar frații miei căutau să mă înșale să-mi ia
moșiia cu prețul jumătate. Iar dum‹nealui› ca unu ce mi-au7 fost și-mi este ajutori nevrând
să mă păgubească mi-au7 dat preț ce arată mai sus miluindu-mă peste prețul moși‹e›i și cu
altele deosibit. Ci cum zicu moșiia să-i fie dum‹nealui› ohabnică în veci [c]a10 unii rude
bune ce l-am avut și i-au fost milă și-i este [de]11 mine.
Și când s-au făcut acest zapis fost-au și alți boieri de cinste față. Și eu pentru
încredințarea m-am iscălit mai jos cu toți boierii de cinste ce s-au aflat ca să să crează.
1767 noemvrie 10.
Anița Brătă[șanca]4 vânzăto‹a›re
Șt‹efan› Păș. biv vel paharnic martor
Ev. biv vtori vistier mărturie
[ ]12.
Asan Băle‹a›nu13.
Și am scris eu, Radu logofățel cu zisa dum‹nea›ei.
‹Verso›: Băleni.
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M.M.B., nr. inv. 27.267
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (33x22,5 cm.), sigiliu inelar în cerneală.
Scris peste slova „р”.
Loc alb în orig.
3
луунд.
4
Rupt în orig.
5
Ad. interlinear.
6
луундуму..
7
миѫу..
8
іннаинтѣ.
9
Scris peste slova „у”.
10
Scris peste altă slovă.
11
Se repetă în orig.
12
Semnătură autografă în lb. greacă.
13
Semnături autografe.
1
2

7.

1767 decembrie 9
† Adecă eu, Costandin păharnic Găleșăscul dat-am zapisul mieu la cinstită mâna
dum‹nealui› Nicolae Brâncoveanu biv vel clucer să fie de bună credință. Precum să să știe
că având eu un țigan, anume: Ilie, sin Stan Neghină, în curtea dum‹nealui›. Și fiind țigan
însurat n-am putut să stric cununiile. Ci m-am învoit și m-am așăzat cu dumnealui de miau dat alt țigan al dum‹nealui› schimbu, anume: Saulea, sin Raia de la1 Potlogi, însă vârsta
lui de ani [18]2. Care țigan al mieu mi să trage și mie de la1 moșul Hrizea Pietroșan. Drept
acéia i-am dat dum‹nealui› acest zapis ca de acum înainte să-l stăpânească dum‹nealui› și
coconii dum‹nealui› câți Dumnezeu îi va dărui cu bună pace de către mine și de către tot
neamul mieu, să-i fie dum‹nealui› rob în veci nestrămutat.
Și pentru credința am iscălit cu mâna mea ca să să crează. Iar de să va scula cinevași
asupra acestor țigani cu vreo pricină eu să aibu a da seama. Dechemvrie 9 dni, 1767.
Costandin păharnic Gălășescu adeverez
† D. vel vornic martor
Iordache Mavrocordat vistier martor3.
Și am scris cu zisa lui, Ștefan Lémtescu și ‹sunt› martor.
[1767 dechemvrie 9]2.
‹Verso›: Zapisul lui Ilie țigan, sin Neghină, de schimbul Gălășăscului Costandin cu
Saulea, sin Raia ot Potlogii.
M.M.B., nr. inv. 39.190
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (31,5x21,5 cm.).
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Ad. interlinear.
Scris cu altă cerneală.
3
Semnături autografe.
1
2

8.

1767 f.l.z.
Hârtie cu leat 1767 are această coprindere, adică:
Dimitriie biv vel paharnic cerându-să de hotarnic de către dumnealui Nicolaie Știrbei
biv vel stolnic și de Stanca Călinească serdăreasa ca să hotărască moșiia Vrăneștiloru din
sud Mușcelu de către Tomă Rătescul șătrar s-au și orânduit cerutul cu cartea dom‹nea›scă.
Dar acel Toma nu s-au arătat acolo cu sineturile ce va fi având, nici însuși, nici prin vechil
așa pomenitul hotarnic după adăstarea de 25 ‹de› zile face aceasta [ho]1 carté către măria
sa Alecsandru Scarlat Ghica voievod că să să apuce Tomă Rătescul să împlinească venitul
pomenitei moșii pă doi ani și jumătate după hotărniciia dumnealui păharnicului Grigore
Băleanu ce [i]1 să făcuse cu doi ani mai înainte2. Și măriia sa întărește această carte.
Cartea cu leat 7207 ‹1699› coprinde cele mai jos, adică:
Este hotărniciia supt iscălituri zice de hotarniciia moși‹e›i Călineștiloru partea lui
Costandin Știrbei ce are de moștenire i de cumpărătoare de către Luca vtori vistier și de
către frate-său, Tudor, și de la alți Rătești, care-le cere prin jalbă hotarnici pe Dinul vtori
logofăt și pă Radu Golescu vtori comis cu alți 12 boieri. Și să și orânduescu. Și aceia
facu această hotărniciie dându-i lui Costandin Știrbei la căpătâiu moși‹e›i despre Argeși
din hotarul Brătuleștilor spre hotaru Cătunului până unde s-au pus piiatră stânjăni 200.
Și la mijlocul moși‹e›i pă drumul cel mare care merge pe supt podgorie iar din hotaru
Brătuleștilor spre hotaru Cătunului unde s-au pus piiatră stânjăni 300. Și la căpătâiul
moși‹e›i din sus despre Țigănești pân pădure stânjăni 215 dându-le și ceilalți3 la întâiu
trăsură stânjăni 40, la mijlocu stânjăni 60 și la căpătâiul moși‹e›i din sus de către Țigănești
stânjăni 40 asemenea să să dea și viile.
Un zapis cu leat 18114 martie 20 supt iscăliturile lui Ioniță și lui Gheorghi vânzători
ce vând trei răzoare dă viie a loru drept lei 330 lui coconului Grigorașcu Izvoranu în
Turculești pân moșiia cumpărătorului.
O jalbă a dumnealui Ioan Moshu vel vistier către măriia sa a [lă]1 Costandin
Alecsandru Ipsilant voievod prin care cere hotarnicu din parté-i pă Ioniță Unguralul biv
treti vistier ca mergând cu ceilalți doi hotarnici [ ]5 și anume: [ ]5 pitar Nicolaie Rătescu
luat6 din partea dumnealui dvornicului [s..]1 Slătineanu.
Grigorie Leurdeanu luat6 din partea Izvoranului să-i aleagă moșiia dumisale ce să
numește Călinești ce au fost de frați cu Grigoriie Izvoranu pă lângă care moșiie are și
dumnealui dvornicu Slătineanu năpăstuindu-i dumnealui dvornic cu facerea unei mori. Și
după cereré să și orânduiește cerutul hotarnic cu porunca mării sale.
O jalbă ‹a› lui Grigoriie Izvoranul către măriia sa Ioan Gheorghe Caragea voievod
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prin care jeluiește că igumenu sfintei mânăstiri Râncăciov au pus țigani de curăță
mărăcini și au intrat7 cu curățitul și pă moșiia sa. Și pe de o parte cere ca deocamdată fiind
vremea arăturilor a să popri, iar pe de altă ‹parte› hotarnicu pă Grigoriie Leurdeanu ca
să îndrepteze moșiia de către vecinul său, pomenitul egumen. Și măriia sa face porunca
către boieri ispravnici din sud Mușcel ca să cerceteze pricină prin judecată atât înaintea2
dumnealor cum și cu orânduiți la fața locului boierinași alegători ce vor fi ceruți și priimiți
de amândooă părțile.
Și la dreptatea ce va avea să-și afle îndestulare, iar neodihnindu-să vreo parte cu
alegerea de la8 [ ]5 fața locului să-i trimiți la divanul măriei sale.
‹Verso›: Hotărniciia Călineștilori cu alte scrisori. Septemvrie 12 ‹1›837.
M.M.B., nr. inv. 91.618
Copie rom. din 1837, hârtie difolio cu filigran (32,5x22 cm.).
Tăiat în text.
інаинтє.
3
чєлаланци.
4
Așa scrie în text.
5
Loc alb în text.
6
луат.
7
інтрат.
8
Ad. interlinear.
1
2

9.

1768 mai 5
Ianache Hrisoscoleo vel ban al Craiovei
Înaintea1 mea la divan au venit Iordache Băleanu cu soru-sa, Anița, ce au țănut-o
Dinul Brătoșanu zăcând numitul Bălean că au fost dat surori-sa, Aniță, de zestre 350
stânjăni de moșie din hotarul Băleni. Și deosebit alți 28 de stânjăni pentru o rămășiță de
zestre și cum că încă puind la datorie soru-sa au vândut acei stânjăni de moșie de 3 luni
trecute. Dum‹nealui› paharnic Gligorașco Băleanu și cum că ar fi mai vândut încă stânjăni
47 cu care n-au avut nicio tréabă peste tot drept taleri 250. Și zăcea cum că apucând pe
soru-sa ca să dea sama pentru ce au vândut și acei 47 de stânjăni cu care n-au avut nicio
tréabă. Și pentru ce au vândut acea parte de moșie masă fiindcă în foaia ei de zestre nu i
s-au dat masă. Și deosăbit ca să dea sama drept câți bani au vândut acei stânjăni de moșie
ca să-i poată răscumpăra de la paharnicul Băleanu. Iar au răspunsu cum că nicidecum n-au
vândut acei 47 de stânjăni nici că au luat taleri 250, ci numai taleri 190 bani gata și un șaliu
de taleri 10.
Și cerând numitul Bălean ca să i să dea adeverință dupe mărturisaniia surori-sa și
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întrebându-să și Anița Brătășanca ca să răspunză în ce chip va ști adevărul au mărturisit cu
sufletul ei cum că mai mult decât acei taleri 190 și un șaleu n-au luat și cum că acei 47 de
stânjăni nicidecum nu i-au vândut. Care dupe mărturisaniia ei în ce chip au dat sama am
dat această adeverință la mâna numitului Bălean. Martie 5 dni, 1768.
[ ]2.
Trecut la condică.
Biv vtori logofăt.
M.M.B., nr. inv. 27.266
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (29,5x20,5 cm.).
1
2

іннаинтѣ.
Semnătură autografă indescifrabilă.

10.

1768 mai 25
† Adică eu, Gheorghe împreună cu cumnată-mea, Rada, i cu nepotă-mieu, Ioniță,
dat-am zapisul nostru la mâna dum‹nealui› șătrar Dimitrache Mehtupciu. Pe cum să să știe
că i-am vândut moșie în Tătărăi de Josu stânjăni 32 poli, stânjănul po bani 93. Care moșie
ne-au fost și noao de la1 părinți, ce să trage den neamul lui Drume postelnic. Și i-am dat de
a noastră bună voie și nesiliți de nimeni însă făcând-o masă dăndu-ne toți banii deplin să
o1 stăpânească dum‹nealui› și coconii câți Dumnezeu îi va dărui.
Și pentru credința am iscălit mai jos și mi-am pus și degetile ca să să crează iscălind
și alți boieri, care s-au ‹în›tâmplat ‹de› față. Mai 25 dni, 1768.
Eu, Ghiorghe vânzătoru.
Eu, Rada vânzătoare, soțiia lui Stroe, brat Ghiorghe.
Eu, Ioniță, sin ego
Eu, Cărstea, sin Miriță, mi-am pus degetul vânzătoriu
Ianache Periețeanu postelnic, martor
Costandin Costandin Per‹iețeanu› martor
Ilința postelniceasa Periețeanca, martoră2.
‹Verso:› Zapisu dă moșie dă Tătărăii dă Jos ce am cumpărat, stânjăni 32 poli.
M.M.B., nr. inv. 27.350
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (20,5x15 cm.), 4 amprente digitale în cerneală.
1
2

Ad. interlinear.
Semnături autografe.
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11.

1768 mai 28
Socoteala moșii Bâțcoveni de Sus și de Jos și Vâline‹a›sca din județul Vlașca partea
lui Antonie vătafu cu cetași lui și a celoralalți moșneni arătându câtă moșie este peste totu
și fieșicăruia câtu i s-au venitu. Mai 28 zile 1768.
Stânjeni:
1.410 la capul despre răsăritu;
1.871 la mijlocu;
1.523 la capul despre apus.

Bâțcoveni de Sus

4.804 patru mii opt sute patru. Făcându-se masă rămâne buni stânjeni una mie șase
sute unu și jumătate.
950 la capul despre răsăritu;
1.091 la mijlocu moșii;
1.241 la capul despre apus.

Bâțcoveni de Jos

3.282 trei mii două sute optuzeci și doi. Făcându-se masă rămâne buni stânjeni una
mie nouăzeci și patru.
Vălineasca pe lângă Bâțcoveni de Jos

Stânjeni:
367 la capul moșii despre răsăritu;
641 la mijlocu;
800 la capul despre apus.

1.808 una mie optu sute opt. Făcându-se masă rămâne buni stânjeni șase sute doi
și jumătate.
Face toată moșia stânjeni trei mii două sute nouăzeci.
Dintr-acesta cui ce s-au datu dupe cărțile ce au avutu.
462 Radu paharnicului Rătescu, ginerile lui Mihaiu, de moștenire și de cumpărătoare;
267 Iordache și Dobrița;
233 Preda Coșoiu;
481 ½ Radu, fiul lui Hrizi capitanu Perpelicu, de moștenire și de cumpărătoare;
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159 Vasile Moldu, ginerile lui Hrizea capitanu, de cumpărătoare;
313 Sfânta Mitropolie danie de la Grigorie logofătul și măcar ca în dania acea
este arătat stânjeni cinci sute patruzeci și cinci, dar fiindu stânjeni mici i s-au căzut câtă
analoghie acești stânjeni trei sute treisprezece.
Facu stânjeni una mie nouă sute patrusprezece și jumătate, însă această moșie li
s-au datu dupe hrisovul lui Mihaiu voievod ce este cu anul 7105 ‹1597› ghenarie 10 dată
lui Antonie vătafu și cetașilor lui.
Moșia ce au rămas moșnenilor Bâțcoveni de Jos cum arată:
1.375 ½ li s-au datu tuturor moșnenilor Bâțcoveni dupe hrisovul Radului Vodă
7118 ‹1610› iulie, întru care adeverează că s-au răscumpărat de rumânie cu mila lor.
3.290 facu împreună stânjeni trei mii două sute nouăzeci.
Asemenea foaie s-au datu și Sfintei Mitropolii și neamului lui Antonie vătafu cu
cetașii lui moșnenilor tuturor. Mai 28 zile 1768.
Necolae Știrbei mare paharnic.
Iordachie mare stolnicu.
M.M.B., nr. inv. 82.865
Copie mod. din 1871, hârtie difolio (39,5x26 cm.).
12.

1768 iunie 8
Prea cinstite și prea sfinte sfinția ta părinte mitropolite cu căzută metanie
închinându-mă sărut blagoslovitoarea dreapta sfinții tale
Cu prea plecată scrisoare înștiințăm pe prea sfinția ta că după porunca ce am avut
întâiu și a doua pe portar la soroc am venit aici, în fața moșii, și strângându-ne cu toți
moșnenii și cei din sus și cei din jos am deosebit moșia Sfintei Mitropolii stânjăni trei sute
treisprezece și am împietrit-o cu șase pietre deosebind-o. Iar pentru puțul ce-mi poruncești
ca să fac pentru aceasta vei ști sfinția ta că puțul era bănuiala sătenilor că se va coprinde
de stânjăni‹i› Mitropoli‹e›i au rămas pe hotarul lor. Iar moșia Mitropoli‹e›i are alt puțu,
cheltuiala hotarnicilor au ajuns taleri [ ]1, bani 21, i-am dat. Iar pentru havaetul dumniealui
mare portar și la portărelului rămâne la prea sfinția ta.
Și cum va fi mila sfinții tale. Iunie 8 în anul 1768.
Prea plecat, popa Albu protopopu.
M.M.B., nr. inv. 82.864
Copie mod. din 1871, hârtie difolio (39,5x26 cm.).
1

Loc alb în text.
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1768 septembrie 4
† Din luminată porunca mări‹e›i sale prea înălțatului1 nostru domnu Io Alecsandru
Scarlat Ghica voievod fiind orânduiți ca să cercetăm pricina moși‹e›i Găujanii a Mănăstirii
Râmnicu ce are pricină cu Mihai Zăgănescul ot sud Slam Râmnicu. Și mergând în fața
locului întâmplându-să de au venit poruncă de zaharea n-au luat atuncea tréaba sfârșit și
dând jalbă egumenul Râmnicean cum că nu i s-au cercetat zapisile ce au avut.
Acum de al doilea ni să poruncește prin luminată porunca mări‹e›i sale cu Ioniță
păharnic ca să cercetăm zapisile mănăstirii de ajungu la apa Buzăului sau de nu ajungu.
Noi după poruncă cu toții ne-am strânsu la un locu u[n]de2 fiind amândo[ao]2 părț[ile]2
‹de› față am cetit zapisile Mănăstirii Râmnicu cât și ale Zăgănescului. Și cetind toate
zapisile mănăstirii Râmnicu ce le3 are de cumpărătoare de la moșnenii de moșie Găujani și
zapisile moșnenilor dă vânzare arată că au vândut din câmpu, din apă, din balta Amării și
dă peste tot hotarul care într-aceste zapise Zăgan căpitan fiind și el moșnean de Găujani
nu-l vedem iscălit. Iaru într-un zapis al unui moșnean ce iaste iar vânzător iaste Zăgan
[c]ăpitan4 iscălit martor. Și scrie din câmpu, din balta Amării și dă peste tot hotarul, iar
dă apă nu pomenește. Și mai are mănăstirea un zapis al lui Zăgan căpitan de vânzare
tot de moșie Găujanii de stânjăni 324. Și scrie iaru din câmpu și din balta Amării și dă
peste tot hotarul și de apa Buzăului iar nu pomenește.
Am cercetat cartea de hotărniciia egumenului Râmniceanului a 12 boieri ot leat
7203 ‹1695›. Și arată că s-au tras moșie Găujani în capul moși‹e›i dăspre apa Buzăului,
unde să lovește în capu cu moșia Călimăneștiloru, iar pietri nu arată că au pus fără numai
zice că au tras de hotarul Dudeștilor în sus.
Așijderea am cetit și cartea de hotărnicie a Zăgăneștilor ot leat 7216 ‹1708› a 36 de
boieri, care arată că au cercetat pă alți 12 boieri ce hotărăse mai nainte. Care au fost hotărât
bine și [c]u2 dreptate. Și zice unde apa Buzăului din hotaru D[ud]e[șt]ilor2 și zicu acei boieri
[c]ă2 au pus la toate trăsurile pietri cu cărbuni. Și întâmplându-să de veni și Dobrin Iuga
vechilu dum‹nealui› Radului Guliano biv vel pitar cu o carte de hotărnicie a 24 de boieri și
arată o piatră a moși‹e›i Dudeștilor în capul moși‹e›i Găujani. Care acei boieri hotarnici ai
Zăgăneștilor arată că dintr-acea piatră au tras moșie Călimăneștilor ce iaste pe dincoace de
apa Buzăului și5 mărturiile așa mărturisescu cum că au stăpânit până într-acea piatră.
Am cercetat și pentru stăpânirea podului și cerum la egumenul Râmnicean să ne3
arate cu ce pricină cere să stăpânească podul și zapis nu ne3 arătă, nici mărturii nu ne3
aduse, fără numai zise cum că podul Zăgăneștilor iaste pe moșia mănăstirii. Întrebând
pă Zăgănești cu ce stăpânire stăpânescu podul până acum ziseră că de la3 moși de la3
strămoșă-său Zăgan căpitan. Care neîncrezându-ne la aceste zise ale lor ne aduseră
mărturii pe un Tudorache căpitan Zanfir de mărturisi prin carte de blestem cum că din
copilărie știe stăpân pe acel podu pe Zăgănești i pe cărciume și de o parte de apă și de alta
parte și să află ot de 80 de ani.
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Așijderea mai mărturisi Toia Milănoiul om mai mare peste optzeci de ani, care să
trage și el din neamul moșneniloru din Găujani. Și el zice că știe când au vândut Zăgan
căpitan moșie la răposatu spătar Mihai și acest podu um[bla]2 și pe acele vremi. Și era
nesupărat după vânzare de răposatu spătar Mihai. Și ne mai mărturisi și Costandin, fecioru
Irimii părcălab, om ca de3 60 de ani, iar prin carte dă blestem, care s[ă]2 trage și el neam din
moșneni, din Găujani, cum că tot pe Zăgănești i-au apucat stăpâni pă podu și pe cărciume.
Am întrebat pe aceste trei mărturii podul tot la un locu au umblat au după vremi
unde să găsea vadu acolo să muta podul. Ei așa mărturisiră că unde să găsea vadu la capul
moșii Găujaniloru acolo umbla podul și făcea și cărciume. Ne mai aduse Zăgăneștii pe
un Toader logofătu mănăstirii Râmnicu și prin carte dă blestem mărturisi om ca de3 50
de ani cum că mergând el cu un egumen Simion Batica la moșia Găujanii fiind el copil
în casă la egumen podul umbla. Și trecând egumenul pe podu au scos bani să plătească
podariloru câți au trecut și podarii n-au priimit și podul era al Zăgăneștiloru și era cărciuma
dăspre moșia Găujanilor dincoace de apa Buzăului. Și au luat egumenul vina cu bani
de la3 cărciuma Zăgăneștilor. Și de atunci până în zilile lui egumen Meletie au stăpânit
Zăgăneștii cu pace.
Ci și noi după cercetarea zapisilor și a mărturiiloru am datu această adeverință la
mâna Zăgăneștiloru ca să3 stăpânească după cum au stăpânit și mai nainte fiind moșneni
vechi că așa am găsit cu cale în frica lui Dumnezeu prin carte [de b]lestem2. Septemvrie
4 dni, 1768.
[ ]6
Fiind rânduit de dumnealui Necolae bi‹v› vel sărdar în locu dumnealui la această
hotărâre amu iscălit Asan Neculescul postelnic
Radu Săvescu biv logofăt za vistierie
Șărban Tud. postelnic
Ianache G.
Tudorache7 căpitan martor
Costandinu […]8 Robe
Vasilie ceauș9.
‹Verso›: Carte de judecată pentru igumenul Râmniceanului [carte de judecată
pentru]10.
M.M.B., nr. inv. 13.554
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (31,5x21,5 cm.).
1
2

іннълцатулуи.
Rupt în orig.
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Ad. interlinear.
Scris peste slova ,,и”.
5
Se repetă în orig.
6
Semnătură autografă în lb. greacă.
7
Тудораакє.
8
Indescifrabil.
9
Semnături autografe.
10
Tăiat în orig.
3
4
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CĂLĂTORIA PERPETUĂ – CUFERE, LĂZI, BAHUTURI
ÎN PATRIMONIUL MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Dr. Liana Ivan-Ghilia
Abstract: Many cultural instances have presented Life as a pilgrimage. On water
or on land, be it real, onirical or imagined, even post-mortem, travel is a good metaphor
of what is called „the human condition”. Life is a voyage, Destiny – a road, Birth means
coming into the world, Wedding means, a journey to the unknown of a new settlement, a new
identity, and a new community; Death is a passage to the Kingdom come a.s.o. But roads
have been not only spiritual or allegorical, but also a part of the most concrete of the artificial
realities meant to meliorate the harsh natural life conditions. The paper deals with some of
the meanings revelated by a series of Bucharest Museum patrimony objects – trunks, coffers,
bahuts, suitcases – sinecdotically suggesting Voyages, the being-on-the-road hypostasis of
people of yore, coming from different situations and various social media. Among these
trunks, we find two, having belonged to the silversmith guild and to the seddlers’ guild of
Cluj, an elegnt suitcase made in Toronto, and impressing coffer having belonged to painter
Gheorghe Tattarescu, who must have used it on his journey abroad, as an apprentice painter.
Last but not least, dowry trunks represent an important kind of furniture present in most of
the peasants’ homes – and in the Bucharest Museum collection as well.
Keywords: trunks, patrimony, furniture, travel, mentalities, superstitions

Multe instanţe culturale au prezentat viaţa ca pelerinaj. Pe apă, pe uscat, aievea,
în vis, în sine, în imaginar, ba chiar post-mortem, Călătoria este metafora ideală pentru
fenomenul incomensurabil numit „Condiţia umană”. „Firul vieţii” este călătorie, destinul
– drum; naşterea este venire pe lume; nunta înseamnă, pentru mireasă, plecare către
necunoscutul unei aşezări străine, spre o nouă identitate şi o nouă comunitate; decesul
este trecere „Dincolo” etc. Dar drumurile au fost, pentru societăţile omeneşti, nu doar
alegorice ori spirituale, ci parte din concretul cert al realizărilor artificiale prin care şiau amenajat mediul altfel prea puţin prielnic traiului. Promenadă, procesiune, intruziune
militară, expansiune teritorială, aventură comercială, investigaţie culturală sau simplă
prospecţiune turistică – deplasarea individuală sau colectivă a generat, în timp, reţele
de comunicaţie, mijloace adecvate deplasării, instrumentar şi infrastructuri specifice,
indispensabile şi, nu în ultimul rând, un corolar de datini, credinţe, superstiţii. Despre
această mulţime de sensuri vorbesc – în felul lor aparte, sinecdotic şi simbolic, – câteva
obiecte muzeale adunate într-o restrânsă dar expresivă colecţie de lăzi, cufere, bahuturi
ce aparţin astăzi Muzeului Municipiului București1, dar au fost demult în slujba unor
1. Pentru accesul la obiecte şi fotografii, mulţumiri d-nei Lelia Zamani, şef Birou Istorie bucureșteană M.M.B.,
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oameni diverşi, aflaţi în felurite momente existenţiale şi proveniţi din ranguri sociale a
căror marcă obiectele ce le-au aparţinut o poartă şi o dezvăluie încă, fie şi parţial. Pe
toate aceste drumuri, oamenii au avut nevoie de veşminte, alimente, podoabe, arme, bani,
astfel încât au inventat şi construit containere speciale, destinate în acelaşi timp stocării şi
transportului.
Înrudite cu mobilele „stabile” (cabinete, dulapuri, comode şi altele), lăzile, cuferele,
bahuturile, cu toate variaţiile formale prin care se diferenţiază unele de altele, au fost
gândite să circule, să fie deplasate. Modul în care sunt alcătuite, particularităţile lor tehnice
şi estetice (generate de locul şi timpul când au fost produse) sugerează presupuneri ce
ajută pe cel ce investighează trecutul să înţeleagă mentalităţi, practici, situaţii privitoare, în
general, la date geo-sociale precum cele ale Bucureştiului, de pildă, ca zonă de desfacere şi
schimb de bunuri, dar şi ca arie culturală de comunicare între Răsărit şi Apus, între Nordul
catolic şi Sudul musulman, arie eterogenă şi dinamică, dispusă să se adapteze la influenţe
multiple pe care să le asimileze şi să le re-interpreteze original, într-un permanent joc
selectiv între tradiţonal şi modern, între vechi şi nou, între local şi universal – joc dus între
inteligenţă creativă şi isteţime imitativă. Materialele ce compun ansamblul patrimonial
în discuţie sunt diverse – ceea ce face intervenţiile de restaurare mai problematice şi mai
complicate decât ar fi de dorit: carcase din lemn (cu capace semicilindrice ori plate) sau fier
(pentru lăzi întrebuinţate la păstrarea banilor sau bijuteriilor), ranforsate cu benzi metalice
fixate prin ţinte, căptuşite cu materiale textile sau, în cazul pieselor mai modeste, cu hârtie
imprimată, uneori pictate în ulei, alteori placate cu elemente metalice lucrate au repoussé
sau prin ciocănire, cu rezistente încuietori (fig. 3) şi mânere metalice având adesea valenţe
estetice remarcabile (fig. 4).
Dispunerea în serie a acestor obiecte muzeale, aşa cum sunt păstrate ele, alăturate,
în depozite, revelează situaţii morfologice generate direct de cutume, profesii, concepţii de
viaţă, amintind, totodată, realitatea că Bucureştiul s-a format ca oraş al Curţii domneşti şi
al negustorilor atraşi, pe de o parte, de oportunităţile târgului de pe malurile Dâmboviţei,
pe de altă parte, de amplasamentul prielnic tranzitului de mărfuri şi circulaţiei ideilor, căci,
precum bine au observat istoricii, comercianţii poposiţi pe la multele hanuri ale oraşului,
prin secolele XVIII-XIX, veneau nu doar cu lăzi ticsite de lucruri atractive, de peste mări şi
ţări, dar şi cu ştiri şi noutăţi interesante de prin lume, contribuind din plin la formarea unui
univers endemic stratificat, pestriţ, eterogen, în plină edificare de sine. În plus, fiind plasat
la joncţiunea dintre „lumi” şi imperii, prin urmare într-o ciudată ipostază de centru periferic
(punct de interferenţă, sau nod de fuziune a influenţelor multiple, tocmai prin prisma
amplasamentului marginal), Capitala şi-a obligat locuitorii să se deplaseze către focare
iradiante ale puterii şi prestigiului (fie el politic, cultural, economic), primind, în acelaşi
timp, vizitatori care fie au traversat meleagurile, fie au rămas aici, iar importanţa călătoriei
d-nei Mioara Gogor, conservator M.M.B. d-nei Rodica Ion, muzeograf al Muzeului Gheorghe Tattarescu.
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ca fenomen social este imprimată până în esenţa arhitectural-urbanistică a Bucureştilor
unde trama stradală a generat în mare parte dispunerea clădirilor, iar construcţiile însele
(între care multe ctitorite de negustori sau de venetici) poartă – în „centrul vechi”, prin
urmare în aria definitorie pentru veacurile optsprezece şi nouăsprezece – marca activităţilor
negustoreşti şi comerciale, prin intermediul caselor prevăzute cu pivniţe pentru depozitare
şi, la parter, cu spaţii pentru magazine, dar şi prin multitudinea de hanuri şi hoteluri.
Urmărind, de exemplu, voiajul la Bucureşti (şi mai departe) al tânărului Gheorghe
Tattarescu, descoperim, în paginile redactate cu vervă scriitoricească de Jacques
Wertheimer-Ghika, o dioramă veridică a acelei lumi pitoreşti2. Era, evocă scriitorul citat,
„epoca Regulamentului Organic și a mișcărilor progresiste” (Wertheimer-Ghika, 1958,
14). La douăzeci şi cinci de ani, Gheorghe Tattarescu pornea (de la Focşani, trecând prin
Bucureşti) spre Roma, dornic să-şi desăvârşească măiestria în ale picturii. „Căi ferate nu
existau ...”, ne spune Wertheimer-Ghika, astfel încât, în chervan tras de cai, Tattarescu ajunge
la Brăila, de unde ia vaporul societăţii de navigaţie „Lloyd Austriaco”, spre Constantinopol.
La Brăila, în ziua de 18 mai 1845, ajungea triumfal vaporul „Baron Rainhof”, „frumos
pavoazat cu drapele […]” în cinstea împăratului Ferdinand (Wertheimer-Ghika, 1958,
16). Traseul străbătut de Tattarescu este impresionant: Varna-Constantinopol-SmirnaSira (în Grecia)-Atena, cu zile întregi de carantine. „După o călătorie care a durat vreo
cincizeci de zile, Tattarescu soseşte la Roma în primele zile ale lunii iulie” (WertheimerGhika, 1958, 28). La revenirea în ţară, Tattarescu aducea cu sine, odată cu pânze pictate,
lăzi cu cărţi şi caiete de schiţe. În colecţia Muzeului memorial Gheorghe Tattarescu se
păstrează, alături de două lăzi de zestre româneşti, o ladă italienească sculptată cu elemente
arhitecturale (fig. 5, fig. 6) şi un cufăr din răchită îmbrăcat în piele (fig. 7).
Pe cât de lungi erau călătoriile, pe atât de bine protejate trebuiau să fie bagajele.
Muzeul Municipiului Bucureşti deţine câteva geamantane şi bahuturi3 elegante, îmbrăcate
2. „Oraşul cu străzi întortochiate şi zgomotoase, acoperite cu bîrne peste care trec călăraşi, caleşti şi
braşovence, îl impresionează (pe Gh.Tattarescu, n.a.), ca şi numeroasele case cu unul şi două etaje,
forfota cetăţenilor, coloritul şi varietatea costumelor: arnăuţi cu iataganul şi pistolul la brîu, dorobanţi,
surugii în portul lor pitoresc, negustori în caftane, boieri mari şi mici cu işlicul pe cap şi în trăsuri
bogate, cucoanele în mătăsuri scumpe, pieţele răsunând de strigătele mulţimii. Îl atrag bragagiii şi
vînzătorii de acadele, zarafii cu sumedenie de monede străine pe talerul dinaintea lor, cerşetorii de
pe scările bisericilor implorând mila trecătorilor, ţărănimea în porturi variate […]. La căderea nopţii
priveşte cu nesaţ pe masalagii, care alergau înaintea caleştelor […]” (Wertheimer-Ghika, 1958, 14).
3. În Dicţionarul explicativ al limbii române, bahutul este definit drept „bufet, scrin”. De fapt, sensul
iniţial este acela de cufăr pentru haine, menit să fie deplasat. „A bahut is a portable coffer or chest,
with a rounded lid covered in leather, garnished with nails, once used for the transport of clothes or
other personal luggage, it was, in short, the original portmanteau. This ancient receptacle, of which
mention is made as early as the 14th century – its traditional form is still preserved in many varieties
of the travelling trunk – sometimes had its leather covering richly ornamented, and occasionally its
interior was divided into compartments; but whatever the details of its construction it was always
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în piele, compartimentate, ranforsate cu colţare din alamă, dintre care unul poartă marca:
„The M. Langmuir of Toronto limited”. Dar nu toţi călătorii aveau „ştaif”, nu toţi erau
orăşeni cultivaţi, nu posedau toţi valize de lux. Mulţi proveneau din medii rurale sau
semi-rurale (precum periferiile citadine), din universuri modeste din punct de vedere
material, dar bogate în datini şi credinţe, între care acelea legate de călătorie formează un
capitol aparte. Fiinţă vulnerabilă, omul este supus accidentelor, cu atât mai mult cu cât se
îndepărtează de habitatul său familiar şi apărat, al cărui centru de maximă ocrotire ar fi
locuinţa; dimpotrivă, expunerea la amenințări este direct proporţională cu îndepărtarea de
acest centru: ieşirea din perimetrul stabilităţii, protecţiei, predictibilităţii face din călătorie
una din cele mai primejdioase acţiuni omeneşti, aceea a situării în plin pericol (nu doar în
sens heideggerian, ci în sensul cel mai concret, empiric). Drumul fiind ambientul propice
al catastrofelor potenţiale, drumeţul trebuie să cunoască situaţiile riscante, remedii şi
soluţii recomandate pe care să fie în stare să le pună în practică spre a ajunge teafăr la
destinaţie. Din faşă, mama îi dă aripi de furnică, să fie sprinten ca furnica (Candrea, 1944,
288) şi îi asigură o pregătire adecvată: pentru ca pruncul să fie umblăreţ, trebuie să fie
purtat pe un toiag magic4. Cel ce pleacă în călătorie ştie că trebuie să pornească de acasă
cu piciorul drept, după ce, la trezire, a pus jos piciorul drept şi a încălţat întâi piciorul
drept (Candrea, 1944, 94). Drumul e plin de personaje nefaste. Se impune recursul la
protectori divini: Sf. Haralambie contra ciumei; Sf. Varvara contra vărsatului (Candrea,
1944, 143); Sf. Ilie fereşte de trăsnet, Sf. Grigore Teologul fereşte de ologeală (Candrea,
1944, 209), Sf. Martir Foca apără de foc; Sân Petru acţionează contra pietrei; Sf. Procopie
îl ajută să se procopsească. Există o serie de zile periculoase, marcate de interdicţii: luni,
miercuri, vineri, duminică; marţi sunt trei ceasuri rele, iar joi umblă joimăriţele. Călătorul
să nu meargă „cu spatele înapoi că râde dracul ... şi plânge Maica Domnului.” (Candrea,
1944, 95) Noaptea, pe întuneric, nu e bine să se uite cineva îndărăt, căci rămâne cu gâtul
strâmb (Candrea, 1944, 44). Dacă intră într-un han şi strănută o dată e de bine; dacă
strănută de două ori – trebuie să plece, să nu păţească ceva rău (Candrea, 1944, 49). Când
îi ţiuie urechea – a trecut dracul pe lângă dânsul sau are să primească o veste. Să-şi facă
semnul Crucii la acea ureche. ,,Pentru a închide gura duşmanului care te vorbeşte de
rău în momentul când îţi ţiuie urechea dreaptă, se recomandă să-ţi muşti umărul stâng”,
astfel duşmanul îşi muşcă limba şi nu mai poate vorbi de rău. Dacă ţiuie urechea stângă
din cauza vorbelor rele, se muşcă fie colţul de jos din stânga al hainei sau al şorţului,
readily portable. Towards the end of the 17th century the name fell into disuse, and was replaced by
coffer, which probably accounts for its misuse by the French romantic writers of the early 19th century.
They applied it to almost any antique sideboard, cupboard or wardrobe, and its use became hopelessly
confused” (Wikipedia, the free encyclopedia).
4. „În Bănat, se chiamă o Ţigancă în casă, fără să i se spuie pentru ce treabă, i se ia toiagul şi, ţinând
copilul de mânuţe, îl poartă călare pe băţ încoace şi încolo, zicând: <<Cum e de umblătore Ţiganca,
aşa să fie şi N. de umblător>> (Candrea, 95).
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fie degetul mic (Candrea, 1944, 52). Mâncărimea de urechi prevesteşte ploaie (Candrea,
1944, 52). Căscatul e periculos; sughiţul semn că te vorbesc prietenii (Candrea, 1944,
56). ,,Sperietura fiind opera diavolului, omul speriat îşi scuipă de trei ori în sân ca să-l
alunge. (...) În Bucovina i se recomandă celui care s’a speriat de ceva să scuipe şi să-şi
rupă de grabă chiotoarea dela cămaşă şi gura cămăşii până jos, să nu se prindă necuratul
de el” (Candrea, 1944, 58). „Dacă se vorbeşte de o boală, scuipă-ţi în sân, ca să nu se
lipească boala de tine” (Candrea, 1944, 58). „Când calci într’o tăvălitură de cal (locul
unde s’a tăvălit un cal), să scuipi în acel loc” (Candrea, 1944, 58). „Dacă a căzut cineva
într’un loc, să scuipe jos, şi nu va mai cădea acolo. Se presupune că necuratul i-a pus
piedică sau l-a împins să cadă; scuipând însă, diavolul fuge” (Candrea, 1944, 58). „Dacă
stă omul în câmp, când se ridică scuipă în acel lor căci, dacă trece altcineva pe acolo, îi
ia puterea” (Candrea, 1944, 58). La trecerea pe lângă vreun popă sau călugăr, e dator să
scuipe zicând „piei drace” căci de aceste personaje se ţin diavolii ca scaiul, sufletele lor
fiind mai preţioase decât ale mirenilor (Candrea, 1944, 59). Duhuri necurate se ascund pe
la răscruci, lângă ape, în vârtejurile de vânt.
„Când bei dintr’un vas ce a stat peste noapte descoperit, să sufli deasupra lui şi să
verşi jos puţin din lichid, pentru că necuratul poate să se fi vâtârt într’însul” (Candrea,
1944, 66). Când treci marţi sau sâmbătă peste vreo apă „fă-ţi cruce şi suflă deasupra apei,
ca să nu te îmbolnăveşti, căci atunci se scaldă Nemilostivele (ielele)” (Candrea, 66). Să nu
mănânci mâncare dată pe fereastră, căci sufletele morţilor aşteaptă acolo şi pot contamina
hrana (Candrea, 1944, 69). „Mergând pe drum nu se cade să mănânci, căci plânge Maica
Domnului […]” (Candrea, 1944, 69). Mâncatul la asfinţit poate atrage boala.
Pe lângă ape – gârle sau puţuri – sau la răscruci bântuie duhuri necurate, strigoi,
moroi, iele, rusalii, joimăriţe şi altele. „Dacă trece cineva pe locul unde fac ele (ielele)
horă sau pe unde au jucat ielele, îl pocesc, şi omul nu se mai face bine nici cu leacurile
babelor, nici cu ale doftorilor. De aceea, cel ce vede pe undeva un rotocol de iarbă
călcată, să se ferească de a călca pe acolo, căci e locul unde au jucat ielele şi poate să-l
pocească: i se sgârcesc mâinile şi picioarele” (Candrea, 1944, 159). „Cine aude cântarea
lor rămâne surd, iar cel ce răspunde când îl strigă ele pe nume, rămâne mut. Dacă cel
ce le-a simţit că vin, nu s’a trântit cu faţa la pământ şi nu şi-a pus ceva în cap, ca să nu
le vadă şi să nu audă cântarea lor, ielele vin la dânsul, şi omul rămâne mut şi schilod”
(Candrea, 1944, 160). Periculoase sunt şi Şoimanele – şoimănesc omul. Tot pe la fântâni
şi răscruci mişună Rusaliile, bătrâne, urâte, spre deosebire de ielele tinere, frumoase5, dar
care ologesc, schilodesc, scot ochii, asurzesc sau înnebunesc drumeţul; „Alteori îl ridică
pe om în sus, îl saltă şi-i dau drumul, de-şi frânge oasele” (Candrea, 1944, 162).
„Se recomandă omului care a băut apă din gârlă să lase acolo un semn, ca nu
cumva să ia vreo boală care să-l pocească” (Candrea, 1944, 72). Să nu bea apă dată pe
5. Fiicele lui Alexandru Macedon, devenite nemuritoare după ce au băut apă vie.
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fereastră ca să nu turbeze, „să nu bea apă din ulcică, dacă s’a uitat pisica în ea, căci dă
în oftică” (Candrea, 1944, 72); să nu bea apă din ulcior, căci face ulcior la ochi (idem).
„Când doi inşi duc în acelaşi timp paharele la gură, ca să bea, vor muri amândoi odată”
(Candrea, 1944, 73). „Să nu primeşti nimic de la unul care-ţi dă cu mâna stângă, că-i a
pagubă”(Candrea, 1944, 88); când te mănâncă palma stângă ai să iei bani (idem).
Călătorul să nu piardă pe drum potcoavele cailor, căci le folosesc vrăjitoarele,
pentru farmece (Candrea, 1944, 175). „Aruncăturile sunt periculoase. De aceea omul
trebuie să se păzească a călca în aruncături şi mai ales să se ferască de a ridica anumite
lucruri pe care le vede pe drum”– fus, ac, aţă sau curmei (Candrea, 1944, 177), căci pot fi
purtătoare de boli sau vrăji.
Pentru imunitate la farmece, călătorul se înarmează cu o serie de amulete; are la el
cruce, iconiţe, lumânări sfinţite, cărticele de rugăciuni şi formule magice (Candrea, 1944,
256). În plus: îmbracă haina sau cămaşa pe dos, încalţă unul sau amândoi ciorapii pe dos;
noaptea pune sub cap un cuţit cu vârful în afară; plecând de acasă, toarnă foc sau spuză sub
prag, ca să nu se lipească de el farmecele, ci să se întoarcă asupra aceluia care le-a trimis
(Candrea, 1944, 180); compania unor vietăți negre, precum câini, pisici sau cocoşi, apără
de farmece; la fel de eficient este să mănânce întâiul ou al unei găini negre. Călătorul poartă
inel dintr-o monedă căpătată de pomană, contra blestemelor, cercel în ureche, pentru ca
vorbele rele să nu se ia de el şi are cu dânsul, contra deochiului6 şi farmecelor, un benghi cu
cenuşă pe frunte, un săculeţ cu usturoi sau cărbune, gheare de liliac sau coarne de bubulic
(rădaşcă) (Candrea, 1944, 202), obiecte de fier, aur sau aramă (se recomandă să poarte în
încălţăminte, sub talpă, un ban de aramă), sare, argint viu descântat de babe, purtat în sân
ori în buzunar; plante benefice la gulerul cămăşii (busuioc, pelinul – puternic antidemonic,
– omeag); „osul de găsit (al unei vite crăpate) e bun de purtat pentru cotonogelă. […]
Printr-un simbolism magic, se recomandă omului să poarte la dânsul os de vită crăpată,
ca să-i crape duşmanii” (Candrea, 1944, 251); păr de urs – contra fricii, ochi de şoarece
contra deochiului (Candrea, 1944, 251). „Cine va purta picioare de rădaşcă în buzunar
va drumări bine şi sănătos” (Candrea, 1944, 252). Coarnele de radaşcă feresc de boale;
la gât, o broască – apără de friguri şi de înec (Candrea, 1944, 253); cap de şarpe ucis
în martie – apără de boale, în general (Candrea, 1944, 253). Aflat pe cale, dacă rupe o
mătrăgună, asurzeşte (Candrea, 1944, 236); dacă scuipă în fântână, face albeaţă (Candrea,
1944, 237); dacă scuipă în foc, face bubuşoare pe limbă (Candrea, 1944, 237). Nefaste
sunt şi mâncatul sau cântatul la apusul soarelui, iar de mănâncă seminţe de tivgă, devine
chel (Candrea, 1944, 238). Are grijă să nu ia: băţ crestat din apă, căci se umple de negi
6. Cu vorba, cu uitătura – atenţie la cei cu ochi albaştri, cu ochi verzi, cu ochi negri, cu sprâncene
îmbinate; pot deochia cei cu ochi mari, cei cu ochi mici, cu ochi injectaţi, chiorii, oamenii pociţi, dar
şi animale precum calul, ba chiar şi păsările, iarba, fântânile, potecile, ba chiar cerul însuşi ori vântul
(Candrea, 1944, 189-192).
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(Candrea, 1944, 379), bani aruncaţi în drum, deoarece transmit buboaie (Candrea, 1944,
379), ace transmiţătoare de junghiuri (Candrea, 1944, 381) şi nu atinge haine de la bolnavi
puse pe movilele de hotar – cine calcă pe ele ia bolile (Candrea, 1944, 380). Când pleacă
la târg cu marfa, „pune apă în ciur şi zice: cum nu stă apa în ciur, aşa să nu stea marfa
mea” (Candrea, 1944, 287).
„Când intră cineva pentru întâia oară într’un oraş sau se duce într’un loc unde n’a
mai fost, e bine să ia o pietricică în gură şi s’o puie sub limbă, ca să nu i se întâmple ceva
rău acolo”; continuă, explicativ: „pietricelele, în special pietricelele albe care scot scântei
când sunt ciocnite, au, ca şi focul sau fierul, virtute apotropaică, adică feresc de farmece
şi de orice alte uneltiri magice duşmănoase” (Candrea, 1944, 55).
,,Negustorii de la noi au obiceiul de a scuipa întâiul ban pe care-l capătă luni
dimineaţă din vânzare” ca să atragă alţi bani. (Candrea, 1944, 60) „Altă semnificaţie are
scuiparea banului pe care-l găseşte cineva pe drum. Acest ban poate să fi fost aruncat de
necuratul, ca să puie stăpânire pe om, sau pus acolo de un duh rău, sau să fi fost vrăjit de
un duşman, cu scopul de a-i băga boala în trup celui ce ridică banul” (Candrea, 1944, 61).
Fireşte, banul trebuie scuipat.
*
*
*
O instituţie specifică evului mediu european a fost, precum se ştie, breasla – asociaţie
de artizani, organizată ca o confrerie de negustori sau meşteşugari dintr-un anumit oraş.
Independenţa oraşelor medievale vest-europene implicând o organizare proprie, genera, în
cadrul meseriilor, stratificarea valorică a meşteşugarilor pe „ranguri”, „titluri”, „funcţii”.
Acest tip de structură social-profesională avea deseori similitudini cu confreriile secrete şi
era dependentă de împuterniciri şi privilegii obţinute de la autoritatea politică (domnitor,
rege etc.). Sedii speciale pentru întruniri au rămas, în multe oraşe vest-europene, embleme
arhitecturale până în ziua de azi. Dintre aceste confrerii, unele sunt implicate în apariţia
de universităţi precum cele din Bologna (1088), Oxford (1096), Paris (1150), formate
iniţial ca ghilde ale studenţilor din respectivele oraşe. Breslele erau legate şi de fenomenul
colonizării: frecvent, membrii unor bresle migrau, stabilindu-se în alte oraşe unde puteau
deveni, în timp, adevărate autorităţi locale ce monopolizau domeniul în care activau; rolul
lor peste veacuri, a fost direct legat de urbanizare, de circulaţia monetară, de colportajul
morfologiilor artistice şi al tehnologiilor de producţie; controlau uceniciile, impuneau
călătorii de instruire.
Breslele funcţionau, de asemenea, ca organizații de întrajutorare – în lădiţa de
breaslă se adunau fondurile destinate sprijinirii financiare a membrilor aflaţi în dificultate.
Călătoria era esenţială în viaţa oricărui ucenic dornic să se perfecţioneze şi să urce în
ierarhia breslei sale. Înarmat cu scrisori de recomandare, ucenicul pornea „în străinătate”,
unde îşi ameliora cunoştinţele, astfel încât, la întoarcere să poată realiza o lucrare de
atestare a calităţii profesionale, devenind maestru deplin acceptat de confraţi.
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Între lăzile păstrate în patrimoniul Muzeului Municipiului București se află două
ce au aparţinut unor breslaşi transilvăneni. Pe reversul capacelor lor se pot citi următoarele
inscripţii:
„Această ladă se află în posesia breslei şelarilor
a fost fabricată pe 9 februarie 1857 pe vremea Prim-breslașului Tömösvári
Miklósa breslașului secund Simon József și a secretarului Czink János” (fig. 1)
Şi :
„Lada breslei privilegiate a giuavergiilor aurari și argintari din Cluj
2 ianuarie 1847”7 (fig. 2).
Ambele lăzi evocă două prestigioase bresle clujene şi, în general, climatul
occidentalizant al Transilvaniei8. Admiţând că „începuturile artei metalelor în
Transilvania evului mediu sunt astăzi destul de greu de precizat” (Drăguţ, 1979, 305),
notăm comentariul sintetic al lui Vasile Drăguţ: ,,Unul din cele mai nobile capitole ale
creaţiei artistice transilvănene din evul mediu este, fără îndoială, acela al metalelor. De
timpuriu, în principalele localităţi ale Transilvaniei s-au dezvoltat centre de argintari,
de aurari şi de turnători în bronz, operele lor fiind astăzi mărturie nu numai pentru o
remarcabilă capacitate de absorbţie a limbajului artistic specific domeniului, dar şi de
făurire a unor noi elemente tehnice şi ornamentale capabile să ducă până departe faima
meşterilor de aici, permiţând chiar să se vorbească la un moment dat despre un «modo
transilvano» în argintărie” (Drăguţ, 1979, 305).
Hrismatariile, ciboriile şi mai ales potirele transilvănene prezintă calităţi ce le aşează
în categoria celor mai reuşite produse de acelaşi tip, din Europa contemporană producerii
lor, astfel încât, din a doua jumătate a secolului al cinsprezecelea „[…] consemnăm o
deosebită afirmare a argintăriei transilvănene care începe să fie tot mai cunoscută peste
hotare. O primă dovadă a acestei prosperităţi este atestată pe cale documentară şi
priveşte existenţa breslelor de argintari în principalele oraşe transilvănene. Constituirea
breslelor de argintari reprezintă, în contextul vieţii economice şi sociale a Transilvaniei de
atunci, o demonstraţie peremtorie a locului important pe care meşterii metalelor nobile îl
ocupau în ierarhia locală. La Sibiu, la Cluj, la Braşov, la Oradea, la Arad, la Sighişoara,
la Bistriţa argintarii erau nu doar un factor economic şi social foarte dinamic, ei erau
deopotrivă şi autentici creatori de artă, prestigiul lor fiind asigurat în primul rând de
calitatea lucrărilor făurite în atelierele proprii” (Drăguţ, 1979, 315) – calitate asigurată
prin stricteţea ierarhizării breslei, prin seriozitatea uceniciei ce implica şi călătoriile de
studii.

7. Mulţumiri doamnelor Rodica Ion şi Judith Ferencz pentru tălmăcirea inscripţiilor din limba maghiară.
8. Cele mai vechi statute de breaslă din Transilvania datează din timpul lui Ludovic de Anjou (1376).
Breasla argintarilor este atestată din anul 1473.

238

M uzeul M unicipiului B ucureşti - XXXI

„Faima argintăriei transilvănene nu se limita doar la hotarele ţărilor române.
Complexele legături comerciale cu Ungaria, Boemia, Germania de sud, Austria şi Italia
explică nu numai prosperitatea economică, dar şi eclectismul artistic […]” (Drăguţ, 1979,
322) generat de mobilitatea produselor dar şi de cea a breslaşilor.
Nu în ultimul rând, atrag atenţia lăzile de zestre9, nelipsite din casele ţărăneşti, oricât
de sărăcăcios ar fi fost inventarul ebenistic al acestor locuinţe. Frumoase dar şi extrem de
utile, lăzile de zestre se numără printre piesele de mobilier atestate din străvechime, în
condiţiile în care viaţa grea implica adesea deplasări în momente frecvente de restrişte,
în epoci marcate în mod curent de evenimente belicoase10. Impresionantă este apropierea
formală şi poetic-metaforică între „lacră” şi „raclă”, între ladă şi sarcofag, sugerând
sinonimia între viaţă şi moarte, al căror numitor comun, Existenţa, are aceeaşi expresie a
Călătoriei.
Departe de a fi elemente patrimoniale marginale, piesele destinate depozitării şi
transportului rămân vestigii importante ale trecutului pe care îl evocă printr-un indeniabil
aport de pitoresc pe deplin utilizabil în expuneri muzeale.

9. „Lada de zestre (racla, lacra) este o altă piesă caracteristică. Numele îi vine de la însăşi funcţiunea
pe care o îndeplineşte – păstrarea zestrei de mireasă. Cunoscând formate de dimensiuni dintre cele
mai diferite, cu o decoraţie geometrică, de multe ori chiar policromă, lada de zestre – atât cea joasă
cât şi cea cu picioarele înalte, de tip sicriu – este denumită adesea şi tron. Indiferent de întrebuinţare –
ladă de zestre sau hambar de bucate – construcţia ei reproduce în mod cert prototipuri inspirate după
sarcofagul greco-roman. Cu privire la originea acestor lăzi, semnificative sunt urnele din pământ ars
descoperite recent în Creta, copiind modele cu funcţiuni similare ale vremii, realizate din lemn. Este
surprinzător cum masa-sicriu şi lada de zestre au putut să conserve intact trăsăturile esenţiale ale
prototipurilor acestor sarcofage cretane […]” (Pănoiu, 1975, 13).
10. ,,During the Middle Ages the chest, used as an object of general utility, became a highly popular
form of furniture. This was owing to the mode of life which prevailed in that period of peril and strife.
The incessant wars and feudal confllicts kept the population ever ready to move […] The chest of those
days, a box of simple rectangular form, reinforced with bands of iron and fitted with side handles,
could be packed at a moment’s notice and made ready for transportation; at the same time it supplied
the perfect solutionof the problem of furnishing, aș besides being a receptacle for valuables wearing
appareil and other effects, it could, when required, serve for a seat, bed, or even table, if tall enough.
The customn of storing the bride’s dowry în decorated chests also goes back to the mediaeval times”
(Faenson, 1983, 5-6).
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Fig. 1 Ladă a breslei şelarilor din Cluj, inscripţionată şi datată: „Această ladă se află în posesia breslei
şelarilor a fost fabricată pe 9 februarie 1857 pe vremea Prim-breslașului Tömösvári Miklósa breslașului
secund Simon József și a secretarului Czink János.” (foto. Oana Cohn)

Fig. 2 Ladă a breslei giuvaergiilor din Cluj, inscripţionată şi datată: „Lada breslei privilegiate a
giuavergiilor aurari și argintari din Cluj 2 ianuarie 1847” (foto. Oana Cohn)
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Fig. 3 Ferecătură ornamentală cu data 1812 (foto. Oana Cohn)

Fig. 4 Detaliu de mâner cu monogramă (foto. Oana Cohn)
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Fig. 5 Ladă italienească din colecţia Muzeului Gheorghe Tattarescu (foto. Rodica Ion)

Fig. 6 Ladă italienească din colecţia Muzeului Gheorghe Tattarescu – detaliu de mâner (foto. Rodica Ion)
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Fig. 7 Cufăr din răchită, îmbrăcat în piele, din colecţia Muzeului Gheoghe Tattarescu (foto. Rodica Ion)
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INCURSIUNE ÎN MODA 1900
PIESE EXCEPȚIONALE DIN PATRIMONIUL
MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Dr. Maria-Camelia Ene
Abstract: 1900 art shattered academic canons, creating the perfect conditions for
stylistic variations and urged originality, freedom of expression and the affirmation of
personal, individual visions. New artistic tendencies were illustrated with the help of newlyformed art schools that were specialised on particular styles: Art Nouveau in France, Modern
Style in Great Britain, Sezession in Austria, the Coup-de-Fouet in Belgium or Jugendstil in
Germany.
The transition from one century to another exerts a remarkable attraction, especially
when it concerns the Belle Époque, which took place between the end of the 19th century and
WWI, when Europe experiences a period of relative peace and wellbeing.
Now, artists, architects and decorators follow their own routes using often opposing
methods and means of expression, but with the common ideal of opening new pathways.
Clothing at the threshold to the 20th century carries with it the ingredients of a past, bringing
preconceptions, a social and economic status, obligations and tastes along. In fashion, the
1900 style explicitly signals gender, age and social belonging.
City clothing is receptive to new European fashions, especially for British and French
styles. While male garb is marked by the rigidity of dark clothing, with stiff collars and tophats, female clothing was freer, more receptive to trends, becoming a way of manifestation
for the new wave, the serpentine style that dominated the whole framework through 1900 art,
fading away along with the passing century.
The 1900 silhouettes, with their cinched waists, resembled supple, mysterious vines,
chastely concealed under shifting folds. The Nouille style curves could be found in the folds
of crimped silk and swan feathers – those feathered boas that would be wrapped around the
necks of the time’s beauties. The dresses with fitted corsets, raised collars and tulip-shaped
skirts or the swallow tail dresses expressed the coloristic conception of 1900 art which was
dominated by flat tints, cool tones, luminous with opalescent, radiant and electric effects. The
quality of the fabric and their manufacture demanded a high labour investment.
While feminine elegance was displayed with the help of lace and silks, collars and
sleeves made out of marabou fluff feathers, fans and long gloves, jewellery and sinuouslyshaped buckles, with vegetal motifs, architectural and decoration styles undergo profound
changes. The most refined displays of fashion at the time were often portrayed by figures
such as Elena Otetelişeanu, Simca Lahovari, Maria Şuţu, Elena Bibescu and the Ghica,
Mareş and Candiano families.
Keywords: designer, hoop skirt, turn-of-the-century, stylistic movement, garniture,
runway, petticoat, upholsterer, sinuous
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Sfârşit de secol XIX în viaţa artistică europeană
Societatea actuală tinde să aprecieze un trecut mult mai recent şi mult mai comun
în domeniul artei şi arhitecturii. Noua viziune de extindere a câmpului de cunoaştere a dus
la protejarea creaţiei artistice din secolele XIX-XX în toată diversitatea manifestării sale.
Evoluţia din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, centrul de greutate al teoriilor
culturale face obiectul unei triple tendinţe, istorico-geografică, socială şi culturală care
permite fixarea naţionalului ca principiu generator al modernităţii. Cultura antichităţii
greco-latine exprimată prin clasicismul academic francez este înlocuită cu epocile barbare,
lumea mediteraneeană cu Europa nordică, saloanele elitei rafinate cu colibele rustice.
Modernitatea unei naţiuni este legitimată de o naştere la fel de antică şi la fel de venerabilă
ca aceea din care se trage clasicismul occidental.
Cumulul evenimentelor culturale petrecut la răscrucea secolelor XIX-XX privit
în perspectivă oferă azi un bogat câmp de studiu pentru istoricul de artă. Apariţia şcolilor
moderne în cultura unor ţări europene din veacul al XIX-lea 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 acesta realizându-se împotriva spiritului oficialităţii. Formarea acestor şcoli
corespundea tendinţelor spre progres ale acestora, aspiraţiilor spre libertate naţională şi
socială, proprii în special acelor popoare care, din variate cauze politice sau sociale nu se
putuseră exprima liber, aşa cum erau cele din răsăritul Europei. După Unirea Principatelor
Române, în anul 1859 s-a pus în discuţie, în mod accentuat tema specificului naţional
datorită rolului său de identificare faţă de celelalte naţiuni noi apărute în sud-estul Europei.
Prin racordarea vechilor achiziţii dobândite în perspectivele spiritualităţii sfârşitului
de veac XIX şi începutul celui de-al XX-lea, toate domeniile acestei culturi, marcat
naţionale şi-au reluat, în continuitatea lor înnoitoare, dialogul cu realitatea care a contribuit
prin extindere şi aprofundare la realizarea unor valori reprezentative pentru creativitatea
colectivităţii româneşti. Momentul crucial în care îşi face apariţia stilul neoromânesc, la
sfârşitul secolului al XIX-lea a fost, desigur, o consecinţă firească a parcursului străbătut
de artele vizuale în acel veac.
În cercetarea Artei 1900 în România, Paul Constantin este atras de îndrăzneala şi
semnificaţia insurecţiei frontale împotriva academismului istoricist. Vede această mişcare
ca pe un prolog al modernismului, apărând la sfârşitul secolului al XIX-lea şi marcând
puternic arhitectura şi artele din mai toată lumea (Constantin, 1972, 42). Autorul arată
în lucrarea „Arta 1900 în România” interesul manifestat de artiştii români pentru Art
Nouveau, Modern Styl sau Jugendstill în primele decenii ale secolului al XX-lea de către
numeroşi artişti, arhitecţi, critici, ziarişti sau scriitori români.
În domeniul arhitecturii Paul Constantin susţine ideea că arhitectura românească,
care şi-a găsit o expresie armonioasă în opera lui Mincu, nu se potrivea totuşi unor imobile
urbane moderne cu etaje şi birouri ajungându-se la următoarea soluţie, îmbinarea între
concepţia 1900 şi elementele tradiţionale sau populare româneşti. Estetica 1900 îşi află
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corespondenţa, după opinia autorului, şi la ctitorul orientării neoromâneşti, arhitectul Ion
Mincu chiar şi în cazul operelor de mici proporţii cum este Bufetul (Constantin, 1972, 42).
Cumulul evenimentelor culturale petrecut la răscrucea secolelor XIX şi XX, privit
în perspectivă, oferă astăzi un bogat câmp de studiu pentru istoricul de artă.
Apariţia şcolilor naţionale moderne în cultura unor ţări europene din veacul al XIXlea a fost un fenomen complex cu o largă arie de răspândire, care s-a manifestat într-un
mod deosebit şi în domenii diferite, de multe ori acesta realizându-se împotriva spiritului
oficialităţii. Formarea acestor şcoli corespundea aspiraţiilor spre libertate naţională şi
socială, proprii în special acelor popoare care din variate cauze politice sau sociale nu se
putuseră exprima liber aşa cum erau cele din răsăritul Europei şi totodată tendinţelor spre
progres ale acestora.
Asemenea tendinţe au stat în mare măsură la baza dezvoltării culturale ale unor
popoare ca cel rus, finlandez, polon, ceh, sârb, croat, slovac sau român din a doua jumătate
a sec. al XIX-lea, fenomen care, mai mult sau mai puţin întins a apărut concomitent şi în
Italia, Spania, Scoţia, Olanda sau în ţările Scandinave (Constantin, 1972, 75).
Procesul a atins prea puţin arhitectura gândită ca formă şi decor sau artele aplicate,
înaintea apariţiei Artei 1900, ceea ce se poate explica prin dependenţa acestor domenii faţă
de comanda oficială, spre deosebire de ramurile de creaţie – literatura, muzica sau pictura
– mult mai mobile faţă de comanditar şi deci mai libere în a-şi înnoi limbajul artistic.
Aici s-au putut manifesta, de-a lungul secolului al XIX-lea, poziţii opuse mentalităţii
oficialităţilor, aşa cum au fost: romantismul, realismul critic, verismul, simbolismul sau
impresionismul (Ene, 2007, 40).
Pe măsură ce secolul al XIX-lea se apropia de sfârşit, creştea dorinţa eliberării artei
de academismele de pretutindeni: ,,Conştiinţa apropierii unui secol şi a deschiderii unei noi
ere încuraja speranţa descoperirii unei arte noi. Decadenţă şi Simbolism, curente literare
în conştientă opoziţie cu pozitivismul, relaţia simbolism-muzică, iraţionalul, misticul,
misteriosul în pictură; descrierea obiectivă dă locul celei subiective” (Madsen, 1967, 37).
În jurul anilor 1900 are loc o revoluţie estetică ce marchează ,,naşterea unui spirit
nou ce va inspira nu numai arhitectura ci toată creaţia modernă” (Cassou, 1971, 26), ceea
ce va da o ,,lovitură fatală academismului muribund” (Constantin, 1972, 46).
Arta 1900, sfărâmând canoanele academiste, a creat condiţiile unei diversificări
stilistice, incitând la originalitate, libertatea expresiei, afirmarea unei viziuni proprii.
Tocmai de aceea, în anul 1898, la deschiderea primei expoziţii din capitala Germaniei,
preşedintele curentului Jugendstil berlinez Max Liebermann declara: ,,Noi vrem libertate”
(Brănişteanu, 1902, 1).
Decoraţia arhitecturală şi renaşterea tehnicilor decorative au avut un rol important
în procesul de diversificare stilistică, au căpătat o pondere neobişnuită în Arta 1900, ceea
ce a favorizat diversificarea modelelor şi inspiraţia din sursele folclorice sau tradiţionale.
Noile tendinţe artistice vor fi ilustrate limpede, înainte de toate, prin apariţia unor
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şcoli cu trăsături proprii distincte: Art Nouveau din Franţa, Modern Style în Marea Britanie,
Sezession în Austria, stilul Coup-de-Fouet din Belgia sau Jugendstil din Germania.
Dezvoltarea acestui curent stilistic în a doua jumătate a anilor 1890 a dus la înflorirea
variantelor naţionale, fiecare cu particularităţile sale caracteristice.
Sub impulsul romantismului care adesea a luat forme naţionale, în multe ţări
europene creşte interesul pentru istorie. Astfel artiştii au avut tendinţa să se întoarcă spre
anii de măreţie naţională. Renaşterea celtică a fost, de exemplu, un curent manifestat
deopotrivă în politică, literatură şi artă. Evident, nu trebuie uitată nici renaşterea gotică.
Ne putem pune întrebarea dacă historismul este un stil, sau este un conglomerat
de stiluri diferite? Ar putea fi descris şi ca mai multe stiluri într-unul singur. Oricum, o
trăsătură comună evoluţiilor dintre anii 1820-1890 ce reprezintă pentru Europa o perioadă
fastă, din punct de vedere economic, în care desăvârşirea revoluţiei industriale avea
consecinţe majore şi asupra limbajului artistic, în special asupra celui arhitectural, este
interesul istoric pentru stilurile epocilor trecute, o privire retrospectivă care este, în multe
privinţe, înrădăcinată în interesul pentru Evul Mediu manifestat de mişcarea Romantică.
Cumpăna dintre secolele XIX şi XX reprezintă pentru Europa o perioadă fastă, din punct
de vedere economic, în care desăvârşirea revoluţiei industriale avea consecinţe majore şi
asupra limbajului artistic, în special asupra celui arhitectural (Ene, 2007, 41).
În perioada dintre ultimul deceniu al secolului al XIX-lea şi primul deceniu al
secolului XX, când eclectismul şi în general curentele istoriciste îşi epuizau ultimele resurse,
un nou stil numit Art Nouveau se va răspândi în Europa cunoscând, după cum am amintit,
interpretări diferite de la ţară la ţară. Or, tocmai această largă răspândire conţine dovada
aderenţei la idealurile comune de căutare a unei arte şi a unui limbaj decorativ alternativ.
Art Nouveau urmează să aibă o vocaţie integratoare, la fel ca şi mişcarea Arts and
Crafts, prin reconsiderarea echilibrului dintre arte şi meserii. Câmpul preponderent de
manifestare în compoziţia Art Nouveau rămâne tratarea decorativă a suprafeţelor, pentru
prima oară fiind pus în discuţie raportul structură-ornament. Viollet-le-Duc îşi va manifesta
interesul pentru structură ca expresie arhitecturală, iar Henri van der Velde va reformula
raportul dintre ornament şi construcţie (Lapadat, 2003, 7).
Un aspect dintre cele mai inovatoare ale stilului Art Nouveau este reprezentat de
celebrarea liniei şi prin aceasta deschiderea drumului spre diminuarea masei construite
(Ene, 2007, 41).
Mackintosh, unul dintre cei mai influenți designeri ai mișcării Arts and Craft,
ulterior reprezentativ și ulterior artist Art Nouveau şi arhitectul Sullivan exprimaseră deja
concepţii organiciste şi perfecţionaliste despre raportul structură-ornament.
Conform definiţiilor larg acceptate, decoraţia caracteristică stilului Art Nouveau se
bazează pe linii lungi, sinuoase şi organic utilizate, cel mai adesea în arhitectură, decoraţie
interioară, bijuterii, sticlărie, afişe şi ilustraţii. Totuşi, variantele de manifestare din Scoţia
şi Austria nu se supun în întregime acestei definiţii. Partea comună a definiţiei Art Nouveau
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se referă la refuzul istoricismului şi căutarea de surse noi de inspiraţie. Lumea vegetală va
constitui principala sursă de inspiraţie la care se vor adăuga totuşi şi unele surse istorice
până atunci neexploatate aşa cum a fost bogăţia ornamentelor bizantine ce va influenţa
limbajul Wiener Werkstaette, sau motivele celtice care vor fi preluate în varianta scoţiană a
Art Nouveau-ului. Toate aceste surse însă refuză să facă referire la ornamentele arhitecturii
istorice, fiind considerate, aşa cum spunea August Endell, că reprezintă ,,o artă nouă, care
nu simbolizează sau nu reprezintă nimic, nu aminteşte de nimic, dar care poate să ne
stimuleze sufletele” (Hodges, 1986, 39).
Asistăm deci, în ultimele decenii ale secolului al XlX-lea şi începutul veacului
al XX-lea, pe plan european, la manifestarea unui curent de liberare de sub tutela
academismului, în special a celui promovat de Ecole de Beaux-Arts din Paris.
Ţările doresc să-şi găsească identitatea atât în planul politic şi social cât şi în cel
al sentimentelor şi tradiţiilor naţionale. Sub acest impuls apare căutarea şi promovarea
specificului naţional în artă (Ene, 2007, 41).
Dinamismul cultural al întregii Europe în secolul al XIX-lea este pus în mişcare
de un puternic motor care este naţionalismul. Comunităţile mari şi mici, aflate în căutarea
identităţii, îşi justifică revendicările prin prisma tradiţiei. În acest secol industrial se
impune necesitatea unei culturi unite. „Dar cultură nu înseamnă pierdere a specificităţii.
Dimpotrivă, caracterul naţional al culturii este apărat de un întreg sistem internaţional.
Odată cu colectarea operelor folclorice, iniţiată de către Herder, transformată în
întreprindere transnaţională prin reţeaua fraţilor Grimm, până la mecanismele complexe
generate de Expoziţiile universale” (Popescu, 2004, 16).
Pe de-o parte oamenii de cultură se manifestă explicit şi implicit contra stilurilor
bazate pe prelucrarea eclectică a limbajelor artistice istorice vest europene, a caracterului
compozit al expresiei artistice, pe de altă parte doresc să-şi găsească un mod de creaţie
propriu bazat pe tradiţiile autohtone.
,,Europa întreagă a fost în criză: o discreditare totală era aruncată asupra filosofiei
care dominase întreg secolul al XIX-lea, filosofia pozitivistă. Această discreditare grăbită
a raţionalismului a dus în artă la pierderea încrederii în capacităţile artei elino-latine,
care este prin excelenţă raţionalistă, de a fundamenta culturile naţionale. Toate culturile
naţionale europene au început să-şi întoarcă faţa de la academismul elino-latin îndreptânduse spre civilizaţiile în care nu pătrunsese maşinismul şi în care viziunea despre lume nu
fusese fragmentată: civilizaţiile extra-europene. Dar în acelaşi moment, la Paris, Brâncuşi
înţelege că Europa nu are nevoie să apeleze la tradiţiile culturale extra-continentale şi că
se poate adresa unor tradiţii de pe chiar teritoriul ei” (Frunzetti, 1986, 113).
Paul Valery făcea afirmaţia că ,,la baza culturii europene stă cultura elino-latină,
pe aceasta formându-se cultura Evului Mediu de coloratură creştină, şi că, în al treilea
strat, se regăseşte un fel de revenire la cultura elino-latină laică şi antropocentrică”,
această cultură fiind cultura Renaşterii Italiene (Frunzetti, 1986, 112).
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În situaţia în care analizăm conţinutul material în artă, în literatură, remarcăm
funcţionarea straturilor indicate de Valery peste tot în Europa. Nu există domeniu în care
ele să nu fie luate ca bază pentru culturile specific naţionale.
Deosebirile încep de la durata specifică fiecărei perioade şi de la modul în care
fiecare ţară sau regiune asimilează noile viziuni. Renaşterea, în Ţările Române, a fost
identificată în epoca lui Petru Rareş pe de-o parte şi în Muntenia brâncovenească pe de altă
parte, când în artă s-au exprimat viziuni antropocentrice în locul vechiului teocentrism, dar
fără a se putea vorbi de existenţa unui curent pe deplin formulat. Renaşterea noastră, adică
începutul unei culturi organic umaniste care să încorporeze cuceririle raţionalismului
european, are loc ca şi cea a bulgarilor, chiar cu câteva decenii înaintea lor, în sec. al XIXlea (Ene, 2007, 42).
,,Tot secolul al XIX-lea reprezintă o Renaştere românească care introduce
principiile raţionalismului chiar şi acolo unde nu aveau ce căuta, ca de pildă în pictura
bisericească care s-a stricat faţă de ce era înainte” (Frunzetti, 1986, 4).
Starea artelor în Ţările Române în secolul al XIX-lea
În secolul al XIX-lea, cultura românească a asimilat tendinţele europene atât de repede
încât, între cele două războaie se situa sub raport literar şi artistic la nivel european. Dar, în
acelaşi timp se şi puseseră bazele unei culturi europene ce milita împotriva formelor fără fond.
În Ţările Române această manifestare contra stilurilor bazate pe prelucrarea eclectică
a limbajelor artistice istorice vest-europene este o mişcare artistică ce se încadrează
preocupărilor perioadei post-paşoptiste de emancipare politică, socială şi culturală.
În cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea au loc evenimente politice de
importanţă majoră pentru viitorul poporului român: Unirea Principatelor (1859) şi cucerirea
independenţei faţă de Imperiul Otoman (1877-1878). Ca urmare în 1881 România devine
Regatul România ceea ce îi conferă un statut similar celorlalte ţări europene. Urcarea lui
Carol I pe tronul României în anul 1866 şi elaborarea, în acelaşi an, a primei Constituţii
liberale au contribuit definitoriu la impulsionarea mişcării de ,,europenizare” a României.
Odată cu modernizarea tuturor sectoarelor materiale şi spirituale ale societăţii româneşti,
s-a făcut un uriaş efort de „schimbare la faţă” a unei lumi româneşti patriarhale, a acestui
,,Bysance après Bysance” cum spunea istoricul Nicolae Iorga.
Într-o perioadă relativ prosperă are loc modernizarea instituţiilor statului, un
proces accentuat de urbanizare şi apariţia unor clădiri reprezentative în centrele marilor
oraşe. Cu toate acestea, deschiderea unei societăţi patriarhale şi agrare către capitalism
nu s-a făcut cu uşurinţă.
Această rezistenţă a lumii rurale faţă de oraşe văzute ca ,,adevărate pandemonii
corupătoare” (Constantiniu, 1999, 235) s-a manifestat cu o vigoare comparabilă cu
ascensiunea capitalismului, căruia i se opunea.
Spre sfârşitul secolului al XIX-lea România apare ca o ţară a contrastelor: ,,Lux
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rafinat, de stil occidental la nivelul elitelor, trai cu moşteniri orientale la nivelul claselor de
mijloc şi sărăcie întâlnită azi în lumea a treia – în lumea satelor” (Constantiniu, 1999, 238).
Pentru ilustrarea ,,pendulării dintre Orient şi Occident”, istoricul Florin
Constantiniu evocă chiar descrierea casei lui Tache Ionescu făcută de I. G. Duca, debutul
secolului al XX-lea însemnând o perioadă propice pentru arhitectura marilor clădiri.
Privirile românilor se îndreptau spre capitala ,,surorii mai mari a României”, locul din
care se propagau modelele culturale ale epocii.
O cercetare descriptivă sintetică a culturii româneşti, realizată cu grija evidenţierii
specificităţii naţionale şi a diversităţii ei interioare, poate lesne convinge că acest document
expresiv al spiritualităţii noastre dobândeşte în perioada sfârşitului secolului al XIX-lea o
dimensiune spectaculară, de-a dreptul explozivă, edificatoare sub raportul formelor noi
câştigate în urma impulsurilor primite din partea mişcării de idei a vremii (Ene, 2007, 43).
Consolidată în liniile ei fundamentale, epoca constituirii şi organizării statului
naţional modern, marcată de revoluţia de la 1848, de actul Unirii din 1859 şi de Războiul de
Independenţă (1877-1878) se încheiase. Cultura acestei epoci contribuise prin căile proprii la
procesul de transformare a României moderne creându-i mijloace şi forme de manifestare,
impulsionându-le, justificându-le şi personalizându-le prin originalitatea ei distinctivă.
După anul 1878, în urma unei radicalizări în toate domeniile: în economie, pe
plan social, în mişcarea politică, în ideologie, în mentalitate, în mai larga deschidere spre
lumea din afară se delimitează o nouă perioadă mai productivă, prin sporirea capacităţii
de creaţie.
„Cultura epocii a fost prin caracteristicile sale cele mai pregnante o cultură naţională.
Ca rezultantă a timpului şi spaţiului românesc, fără să ignore ecourile şi sugestiile venite
din afară, din lumea franceză mai ales, dar şi din cea germană (cu precădere asimilate în
cadrul mişcării junimiste), ea a ajuns, în configuraţia particulară dobândită în raport cu
valorile universale, receptate liber şi creator, să exprime interesele naţionale, să întărească
sentimentul coeziunii şi solidarităţii colectivităţii româneşti şi să contribuie activ la formarea
conştiinţei de sine a poporului nostru” (Istoria românilor, 2003, 542).
Capriciile modei
În general, asupra artei oficiale şi-a pus amprenta gustul burghez care, în tot
decursul secolului al XIX-lea va împinge arhitectura şi artele decorative spre imitarea
stilurilor trecute sau combinarea lor în eclectism.
Costumul, în pragul secolului al XX-lea, purta cu sine toate ingredientele unui
trecut, aducând din acesta numeroase prejudecăţi, un statut social şi economic, obligaţii şi
gusturi. Sigur, este vorba de acel costum aparţinând cotidianului, purtat de pături sociale
din mediile orăşeneşti, de protipendada vremii. Cel ţărănesc, majoritar la acea vreme
exprima un trecut milenar, atrăgând atenţia deopotrivă învăţaţilor şi reginelor (Costumul
în pragul secolului XX, 1993, 3).
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Influenţele occidentale, reminiscenţele orientale, croială şi linie în evoluţie, făcute în
ateliere ilustre sau de croitori anonimi, materiale scumpe şi fine indică o lume românească
activă, întreprinzătoare şi încrezătoare în destinul său. Asistăm la o lume cu stratificări şi
orgolii, cu simţul acut al mascării rolului şi poziţiei individului, la o societate prosperă,
dinamică şi deschisă dialogului şi conlucrării, conştientă de valoarea unui ilustru trecut şi
de rosturile ei prospere, bătând frenetic la poarta veacului.
În spatele hainei s-a aflat omul, cel care a produs materialul şi a confecţionat-o;
cel pentru care s-a creat, cel care a cumpărat-o şi cel care a purtat-o. Aceştia, împreună
dovedesc un dat uman remarcabil. Aceşti predecesori, cei mai mulţi anonimi, întâmpinau
trecerea pragului dintre veacuri cu mult optimism. Ei ştiau că „Secolul care începea
va fi patetic, niciun moment de odihnă, va fi o extraordinară trăire şi o nemaiîntâlnită
descărcare colectivă. Românii intrau în veacul cel nou cu speranţele lor mai vechi şi cu
toată încrederea într-un prezent pe care-l voiau continuat” (Bulei, 1984, 170).
Secolul al XIX-lea, pe tot parcursul său şi-a însuşit limbajul diferitelor stiluri.
Sfeşnice, garnituri de masă (tacâmuri, servicii, cupe), obiecte de toaletă (casete, flacoane)
recurg atât la elemente specifice stilului Biedermayer, cât şi la vocabularul renascentist
(gheare de leu, personaje în relief sau ronde-bosse) şi la cel al stilului Ludovic XVI (panglici,
lauri, motive perlate). Dacă în primele decenii ale secolului XIX se mai poate vorbi încă
de câteva mari stiluri cu caracteristici bine definite (Regency, Biedermayer, Empire), ceea
ce caracterizează evoluţia artelor decorative îndeosebi în a doua jumătate a secolului este
permanenta revenire la formele şi vocabularul unor stiluri anterioare, se remarcă interesul
burghez pentru piese de factură mai complicată, inspirate din modelele ce au trecut deja proba
timpului. Eliberate de eticheta strictă a secolelor anterioare, spaţiile interioare îşi modifică
aspectul prin redistribuirea pieselor de mobilier. Astfel, garniturile de salon sunt aduse în
centrul încăperilor, populate acum abundent cu mobilier de diferite tipuri şi stiluri precum
şi cu nenumărate alte obiecte de faianţă, porţelan, sticlă, metal. Atmosfera se relaxează,
ambianţa este agreabilă, gradul de confort creşte. Cel mai adesea casa burgheză înstărită din a
doua jumătate a secoluluzi XIX se remarcă prin eclectismul decoraţiei interioare: un salon şi
un budoar neo-rococo se asociază unui dormitor mobilat cu piese neo-clasice, unei biblioteci
neo-gotice, unei sufragerii neo-renascentiste (Ene, 2010, 370).
Nu putem descrie culoarea epocii fără să facem referire la veşminte. Costumul
va modela o siluetă voit diferită de cea antichizantă (mâneci bufante, talia strânsă, fusta
evazată). Rochia avea corsajul strâmt, decolteul oval (en bateau) sau o pelerină care îl
acoperea decent, mânecile bufante gigantice susţinute de sârme şi vată, talia de viespe
strânsă într-un corset, iar fusta evazată, susţinută pe jupoane de muselină. Artiştii dădeau
tonul pentru o vestimentaţie extravagantă care-şi găsea aplicarea mai ales în baluri
costumate sau în ţinuta de interior. Idealul feminin romantic era „un suflet fără trup”, un
înger, iar costumaţia urmărea să transforme fiinţa vie într-un vis fără substanţă (Nanu, 2006,
227), parcă rod al fanteziei, în timp ce idealul de frumuseţe bărbătească al romanticului
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Fig.1 a-b Rochie cu crinolină, ½ sec. XIX, nr. inv. 126.383, Colecţia Textile şi Accesorii vestimentare a M.M.B.

era determinat în primul rând de o intensă viaţă spirituală pusă în valoare printr-o relativă
fragilitate fizică, cum era figura lui Nicolae Bălcescu, reprezentată plastic de Negulici sau
Tattarescu, la care te izbeşte privirea arzătoare, spiritualitatea chipului parcă consumat de
o trăire prea intensă.
Pictural, se preferau culori evanescente, tonuri pastelate, bleu-pal, lavandă, griverde, argintiu. Ţesăturile, în general erau uşoare, vaporoase. Predilecţia pentru natura
sălbatică se manifesta, ca şi în rococo, prin apariţia de floricele pe rochie, ca podoabe
pe cap, chiar şi pe ciorapi. Frumuseţea hainelor a fost atinsă în fiecare perioadă prin alte
mijloace artistice. Au existat mereu artişti care au reuşit nu numai în pictură sau sculptură,
ci şi în creaţia vestimentară să provoace privitorilor acea trăire totală care face ca o clipă
să rămână de neuitat, care intensifică deopotrivă senzaţiile, gândirea, afectele, amintirile şi
asociaţiile între toate acestea.
Între 1850-1870 moda era dictată din nou de curtea franceză, a celui de-al doilea
imperiu. Intrate în orbita culturală a Franţei, ţările române cultivau moda pariziană, mai
cu seamă din epoca revoluţiei de la 1848. Aceasta se vede bine şi în gravura Cununia
Ortodoxă din 1874, de pictorul Theodor Aman. Se remarcă vestimentaţia mirelui, o
jachetă neagră, doamnele purtând rochii cu crinolină (fig. 1 a-b) şi decolteuri largi.
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Fig. 2 a-b Rochie cu tournură, cca. 1880, nr. inv. 108.360,
Colecţia Textile şi Accesorii vestimentare a M.M.B.

Capriciile pasagere ale modei vor face ca rochia cu crinolină să se transforme în
rochie cu tournure. Dispărând crinolina (după 1870) amploarea fustei era masată întrun drapaj bogat formând tournura (fig. 2 a-b). Faldurile întregeau astfel trupul ca şi în
sculptura barocă a veacurilor trecute, alcătuind compoziţii în spirală, care abundau şi în
arhitectura exterioară şi interioară a vremii. Fusta începe să se modifice, fiind formată din
două jupe distincte, suprapuse, de culori diferite dând naştere unei compoziţii speciale. În
spate se formează două volume emisferice, cu un drapaj bogat, continuând cu o trenă. Se
va adopta o semicrinolină (Ionescu, 2006, 159), pentru zona spatelui, numită crinolinetă,
alcătuită dintr-o semicercuri metalice, sau pernuţe, cu jupon matlasat ce se prindea de
mijloc. Aceasta avea un sistem de rabatare laterală care permitea aşezarea pe scaun.
Acest tip de vestimentaţie a fost numit în Franţa, ţara de origine, stilul tapiţer, din cauza
mecanismului de arcuri, corzi, capitonaj. Din punct de vedere al proporţiilor, silueta era
bizară, dând naştere unui aspect lipsit de naturaleţe.
După anul 1877, turnura va creşte în volum, coborând din zona bazinului spre
şolduri, silueta devenind, astfel, foarte suplă. Corsajul mulat pe trup avea decolteul în
V, suprapus, în zona pieptului, peste o altă ţesătură, sau dantelă ce urca până la gât. În
preajma anului 1883 turnura va reveni cu forme mult mai voluminoase decât cele
anterioare, drapajele dorsale formând un unghi drept cu spatele doamnei, de forma unui
scaun portabil. Acum va purta denumirea de strapontină, datorită cercurilor rabatabile de
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metal elastic. Ornamentele sinuoase, cusute pe rochii, cu suitaş, mărgele sau aplicaţii, se
înscriau în stilul Art Nouveau. În picioare, ciorapii erau negri sau cu broderii colorate, ţinuţi
cu jartiere circulare. Suspendarea ciorapilor de un cordon în talie, mai ales dispozitivul
de prindere erau invenţia inginerului Jean Eiffel, autorul celebrului turn parizian (Nanu,
2006, 228). Pantofii, care nu se vedeau, erau botinele, destul de puţin interesante (fig. 3).
Ca accesorii, ziua se purtau geanta suspendată cu lanţ (fig 4), umbrelă şi mănuşi scurte,
seara – boa de pene sau guler şi manşon de puf de barză (marabou), evantai şi mănuşi
lungi. Bijuteriile sau cataramele aveau forme vegetale, sinuoase, iar parfumurile preferate
erau lavanda şi paciuliile.
În timp ce toaletele de seară păstrau trena, toate celelalte erau scurte, oprindu-se
la câţiva centimetri deasupra nivelului de călcare, atât cât să dea la iveală vârful şi puţin
din decolteul încălţămintei. Din acest motiv pantofii sau botinele, confecţionaţi din piele,
mătase sau catifea erau întotdeauna bogat decoraţi. Se obişnuia ca cele din suport textil să
aibă vârful de lac. Uneori tocurile erau îmbrăcate în metal, chiar preţios. O astfel de pereche
de botine se află în colecţia Textile şi accesorii vestimentare a Muzeului Municipiului
Bucureşti (fig. 5).
În Anuarul Artelor din Iaşi, la începutul anului 1886 erau prezentate ca fiind şic
„pantofa rusească, din piele roşie, garnisată cu pene de lebădă sau cu o blană deschisă
de vulpe. Interiorul este căptuşit cu mătase albă şi are aspectul unei bomboniere; călcâiul
este înalt, à la Louis XIV [...]. Pantofa Teodora este cu totul brodată cu fir de aur.
Luxoasa brodătură apare ca şi când ar trece peste postav, până la căptuşeala cea roşie şi
într᾽adevăr că este o pantofă de regină; cu cât este mai mică, cu atât mai mult se închină
admiratorii săi” (Amicul Artelor, 1 Ianuar 1886, 3).
Cu siguranţă trebuie amintită şi pălăria, nelipsitul accesoriu monden, care va creşte
în înălţime şi se va îngusta, având aspect de furnal, cu borul ridicat într-o parte, sau chiar
în faţă şi ornamente cu egrete plasate în sus, accentuând elensarea.
Pe la 1889-1890 turnura dispare definitiv. Fusta croită cloş va atârna liberă, formând
cute naturale, la fel ca petalele de floare. Mânecile vor creşte în volum, luând forme à
gigot (Ionescu, 2006, 160), atingând cea mai mare dimensiune în anul 1895 când vor avea
aspect de balon, umflate la umăr şi braţ şi mulate pe antebraţ. Culoarea mânecilor era, de
obicei diferită de cea a restului corsajului. Talia suplă va fi marcată de un nou tip de corset,
mai lung şi mai elastic. Se remarcă influenţa englezească în care sunt asimilate elemente
din vestimentaţia masculină, cum ar fi taiorul, impus în ultimii ani ai veacului al XIXlea. O piesă excepţională se află în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti, aceasta
fiind reprezentată de un taior de plimbare, din catifea reiată, de culoare cafeniu deschis, cu
dungi albastru-grizat, gulerul şal şi plastron de dantelă (fig. 6 a-b).
Cu cât se apropie mai mult de sfârşitul de secol XIX, aspectul rochiei capătă nuanţe
diferite şi noi forme. Mânecile îşi vor pierde din dimensiuni, după anul 1897, reducânduse substanţial. Apar influenţe istorice, stilurile Directoire, Medicis, Henric II se vor regăsi
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Fig. 4 Poșetuță, ¾ sec. XIX,
nr. inv. 41.442,
Colecţia Textile şi Accesorii
vestimentare a M.M.B.

Fig. 5 Ghete de damă, toc din argint, ¾ sec.
XIX, nr. inv. 35.890, Colecţia Textile şi Accesorii
vestimentare a M.M.B.

Fig. 3 Ghete de damă, ¾ sec. XIX, nr. inv. 91.647,
Colecţia Textile şi Accesorii vestimentare a M.M.B.
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Fig. 6 a-b Rochie de plimbare, cca. 1895, nr. inv. 98.715, Colecţia Textile şi Accesorii vestimentare a M.M.B.

în forma gulerelor, în modelul capelor din postav şi catifea, decorate cu şiruri de mărgele
şi broderii, ton pe ton sau în nuanţe contrastante (Ionescu, 2006, 162). Acest articol era
purtat pe o scară largă de către mai toate categoriile sociale urbane, sub o pelerină elegantă
putându-se ascunde o rochie sau un costum uşor demodat sau mai degradat. Gulerele
înalte ale capelor erau decorate la liziere, de cele mai multe ori cu pene de struţ, cu dantele
sau blană, după sezon.
Pentru ieşirile la spectacol, soarea sau bal erau purtate mantouri ample care puteau
proteja atât purtătorul de frig cât şi costumaţia de intemperii. Un excepţional sortie-debal din catifea albastră, cu mâneci à gigot, guler Medicis din blană de hermină, la fel ca
bordura manşetelor se păstrează în colecţia amintită a Muzeului Municipiului Bucureşti
(fig. 7 a-b). Gulerul putea fi purtat ridicat sau răsfrânt, după dimensiunea coafurii.
Pălăriile, foarte mari, de forma unui lighean erau ornate cu aripi de păsări, egrete,
flori, funde şi uriaşe panglici. Centrul atenţiei se mută, prima oară asupra capului şi
coafurii. Acest aranjament era numit, în limbajul colorat al modistelor varză (chou în
limba franceză) (Ionescu, 2006, 162).
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Mişu Văcărescu, prolificul şi avizatul cronicar monden al ziarului bucureştean
„L᾽Indépendence Roumaine”, cunoscut sub pseudonimul Claymoor, atrăgea atenţia asupra
toaletelor reprezentative pentru anul încheiat în rubricile almanahurilor pe care le edita la
sfârşit de an, trăgând concluzii asupra gustului şi eleganţei. Întrucât în anul 1893 reveniseră
în modă forme vechi, de inspiraţie istorică, Claymoor remarca: „Niciodată nu a fost moda
atât de capricioasă ca în acest sfârşit de secol: croitorii, lipsiţi de imaginaţie, au trebuit
să se inspire din toate epocile. S-au purtat pelerine Valois, cute Watteau, mâneci LudovicFilip, furouri Empire, fuste Carol X, pălării Napoleon, gulere Ludovic XIII, freze (gulere
plisate şi apretate) Henric III etc. Aceste resurecţii s-au succedat atât de rapid încât s-au
văzut purtate toate acestea deodată şi adesea amestecând în chip foarte fericit stilurile cele
mai diverse” (Almanach du High Life de L᾽Independence Roumaine, 1891, 27-30).
De la 1900 până la izbucnirea Marelui Război, siluetele sunt mai suple şi mai
elansate, urmând în mod natural forma corpului.
Trebuiesc făcute câteva precizări în legătură cu interioarele în care se etalau
interesantele şi romanticele veşminte. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, moda
pieselor de factură renascentistă specifice interioarelor monarhiei austro-ungare şi
Transilvaniei va fi preluată şi de elitele Bucureştiului, de casele înstărite de aici, din
saloanele cărora nu vor lipsi garniturile realizate în aşa-zisul stil florentin. Arta metalului
va urma acelaşi traseu, dominat de eclectism, piesele datând celei de-a doua jumătate
a secolului fiind realizate într-o mare varietate de stiluri. Marcate de dezvoltarea
extraordinară a tehnicii, atelierele de mobilă recurg la tot felul de experimente, lemnul
fiind uneori asociat cu papier-mâché-ul. Acest material, în componenţa căruia intră hârtia,
creta, cleiul şi nisipul, căpăta prin lăcuire o strălucire aparte, oferind o suprafaţă excelentă
pentru pictură. În epocă sunt produse o multitudine de piese decorate cu picturi cu motive
vegetale multicolore şi încrustaţii de sidef. Motivele se regăsesc în special în cazul aşa
numitelor mobile fantezi cum ar fi mesele gigognes (măsuţe mici, ale căror dimensiuni
descrescătoare permit introducerea lor unele într-altele), dar şi al pieselor ce compun
cochete garnituri de salon, al pupitrelor pentru scris, ca şi al gheridoanelor, jardinierelor şi
al ramelor pentru oglinzi.
Costumul se va încadra în ambianţa interioarelor secolului al XIX-lea, prin însăşi
prezenţa drapajelor din mulţi metri de ţesătură care aminteau perdelele cu ciucuri şi funde
de la ferestre şi uşi, feţe de mese, abajururile lămpilor. Nu întâmplător această modă a fost
denumită style tapissier. Acest stil va dura până la finele secolului. În timp ce fracul era
haina cea mai răspândită, rochia cu tournură era purtată când mai amplă, când mai redusă,
susţinută de o pernuţă strapontin, sau indicată discret prin câteva cute plate, urmând să
dispară complet odată cu conturarea noului stil 1900.
Către anul 1880, fascinaţia exercitată încă din secolul anterior de culturile orientale
şi extem orientale se face simţită din ce în ce mai mult. Alături de nenumărate elemente
de „neo”, decoraţia interioară include şi elemente maure sau japoneze, contribuind la
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Fig. 7 a-b Sortie-de-bal, cca. 1895, nr. inv. 121.374, Colecţia Textile şi Accesorii vestimentare a M.M.B.

accentuarea notei de eclectism prevalentă în cele mai multe medii la sfârşitul secolului XIX.
În ultimul sfert al secolului al XIX-lea şi până la primul război mondial Europa
a cunoscut o perioadă de pace şi relativă bunăstare, „la belle epoque”. În căutările lor
înnoitoare, arhitecţii şi decoratorii au mers pe căi diferite folosind mijloace de expresie
deseori opuse, dar având comun idealul de a deschide drumuri noi. Ecouri ale trecutului, ca
barocul fantastic al spaniolului Gaudi stătea alături de geometrismul, prevestind cubismul,
al austriacului Hoffmann sau al americanului Sullivan. Orientări la fel de deosebite
prezentau costumele masculine şi feminine. În timp ce costumul masculin era marcat
de rigiditatea hainelor întunecate, cu guler tare şi pălărie cilindru, costumul feminin, mai
liber, receptiv la noutăţile modei, a devenit un domeniu de manifestare însemnat al noului
val, al stilului serpentin care a dominat întreg cadrul prin arta 1900, apunând o dată cu acei
ani. Siluetele 1900 cu talia strangulată (fig. 8 a-b şi fig. 9 a-b) apăreau ca lianele suple,
misterioase, pudic ascunse sub falduri mişcătoare. Curbele stilului Nouille se regăseau în
faldurile mătăsii creponate ca şi în blăniţele din puf de lebădă – acei boa în formă de şarpe,
încolăciţi în jurul gâtului frumoaselor vremii. Rochia cu corsetul cambrat, gulerul ridicat,
fusta în formă de lalea sau rochiţa rândunicii exprima concepţia coloristică a artei 1900
care era stăpânită de tente plate, tonuri reci, luminoase, cu efecte opalescente, iradiante,
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Fig. 8 a-b Rochie Art nouveau, nr. inv. 49.111, Colecţia Textile şi Accesorii vestimentare a M.M.B.

electrice. Calitatea ţesăturilor şi prelucrarea lor cereau o mare investiţie de muncă. Un
cronicar al timpului remarca: „Stofele se întrebuinţează rar în starea lor naturală, se
brodează, se crestează, se ajurează, se încrustează cu dantelă, se acoperă cu aplicaţiuni
de toate felurile” (Nanu, 1976, 188).
Construcţiile ca şi obiectele păreau a se preface, trecând în regnul vegetal sau animal.
Scheletele metalice, rampele scărilor, mobilele, sugerau plante cu tije lungi, curbate. Pe
când prototipul masculin era cel al prozaicului burghez, femeia slăvită de artişti era o fiinţă
de vis, o divinitate inaccesibilă, surâzătoare şi misterioasă. Impresioniştii ca Manet sau
Monet au pictat femei asemănătoare florilor, cu fuste învoalate ca nişte corole, cu pălării
înfoiate ca buchetele de roze.
În timp ce eleganţa feminină era afişată de dantelă şi mătăsuri, gulere şi manşoane
din puf de barză (marabou), evantaie şi mănuşi lungi, bijuterii şi catarame cu forma
sinuoase, vegetale, au loc profunde schimbări atât în stilul arhitecturii, al decoraţiei, în
general. Concomitent cu stilul serpentin apăruseră şi căutările înnoitoare care mergeau
de astă dată în consens cu industrializarea, adaptându-se noilor cerinţe de simplitate,
funcţionalism şi confort.
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Fig. 9 a-b Rochie Art nouveau, nr. inv. 109.556, Colecţia Textile şi Accesorii vestimentare a M.M.B.

Silueta bărbătească avea aspect rigid, cilindric, de la jobenul cilindric, la plastron
şi manşete. Pe cap, părul era tuns scurt, cu cărare pe mijloc, iar după anul 1905, într-o
parte. Mustăţile şi barba erau nelipsite după o anumită vârstă. Francezii credeau că „un
baiser sans moustache est comme un dîner sans fromage” (Nanu, 2006, 222). Accesoriile
obişnuite erau monoclul, mănuşile, bastonul de bambus sau umbrela neagră. Cămaşa
putea fi cu plastron tare, pentru dineu, cu guler alb detaşabil, scrobit şi vârfuri îndoite.
Cravata neagră era purtată ziua, iar cea albă, seara. Vesta scurtă era asortată cu haina, iar
nasturii erau din pietre scumpe, jad, chiar aur. Jacheta era diferită în funcţie de ocazii. Iarna
era din tweed, vara din serj sau pânză. Pentru recepţii, fracul era obligatoriu (fig. 10).
Treptat, după anul 1900, formele alungite şi decorurile florale contorsionate au
făcut loc liniilor drepte, în care ornamentul, mai discret, era puţin reliefat sau lipsit de relief
şi s-a mers către suprafeţe plane şi metode de stilizare geometrică, remarca René Huyghe
în L᾽art et l᾽homme. Sloganurile de bază pentru majoritatea partizanilor artei 1900 erau
„Arta în toate, Arta pentru toţi” (Constantin, 1972, 25).
În primele decenii ale secolului XX au avut loc primele acţiuni de emancipare
feminină, ţinând atât de independenţa materială cât şi de afirmarea personalităţii. Tendinţa
de eliberare de vechile prejudecăţi s-a manifestat cu putere în costumaţie, urmărindu-
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Fig. 10 Frac, cca. 1900, nr. inv. 109.085,
Colecţia Textile şi Accesorii vestimentare a M.M.B.
Fig. 11 Ghete, cca. 1900, nr. inv. 47.415,
Colecţia Textile şi Accesorii vestimentare a M.M.B.
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se crearea unei linii mai naturale. Lupta împotriva corsetelor se dezlănţuie chiar cu un
deceniu înainte de anul 1900. În Germania, patria Jugendstil-ului au apărut la începutul
secolului şi primele veşminte feminine mai practice. În acest scop s-au creat asociaţii ce
reuneau artişti, medici, croitori, s-a iniţiat editarea unui jurnal de mode pentru femei, s-au
făcut propuneri de reformă a costumului lansându-se rochia-sac (Reformkleid) de purtat
fără corset, lungă, închisă până la gât, croită simplu, fără complicaţii şi aplicaţii, iar în
viaţa zilnică au fost preferate cât mai mult fusta şi bluza, apoi costumul taior şi poalele
au început să se scurteze treptat. Toate aceste schimbări sunt imediat percepute de moda
bucureşteană atât pentru protipendadă cât şi pentru celelalte categorii sociale.
În jurul anului 1910 s-a conturat evoluţia pardesielor şi jachetelor către o linie
mai suplă şi mai comodă, cu apropieri de costumul bărbătesc, fusta s-a strâns treptat pe
corp, în lalea, apoi, în 1912-1915 apare fusta scurtă şi largă peste o fustă lungă şi strâmtă
şi chiar fusta crăpată (tango). Pentru bărbaţi, la recepţii fracul era obligatoriu. Pardesiul
avea diferite forme, de la cel de dimineaţă, scurt, cu mâneca raglan, până la cel de seară,
negru, cu pelerină. Paltonul era din stofă groasă sau blană, iar accesoriile lor obişnuite
erau monoclul, mănuşile, bastonul de bambus sau umbrela neagră mare, bijuterii ca acul
de cravată, inelele şi ceasul la brâu.
În timpul Primului Război Mondial, costumul ofiţerilor era ca linie cel civil precedent
(cu cascheta cilindrică, umerii mici, talia strânsă, pantalonii pe picior) pornind de la ţinuta
de oraş (redingotă) şi adoptând unele elemente ale costumelor de sport (buzunare cu clape,
cizme, pelerine etc.) iar costumul civil era influenţat de cel militar, adoptând o linie simplă şi
piese mai puţine. Culorile cel mai frecvent utilizate erau albastrul deschis, cenuşiul şi brunul.
După prima conflagraţie mondială viaţa şi-a reluat cursul într-un ritm mai accelerat;
odată cu industrializarea s-a apreciat frumuseţea formei simple, determinată de funcţiune,
purificată de ornamente inutile. În arhitectură betonul armat şi sticla, folosite pentru
localul-manifest al şcolii Bauhaus în anul 1925 se purtau la volume geometrice, îmbucate
în spaţiu ca şi sculpturile sau picturile cubiste experimentate un deceniu şi jumătate mai
devreme. Mobilierul nou, din ţeavă metalică contrasta de asemenea total cu cel din lemn
sculptat, cu motive electrice, baroce sau clasicizante, dinainte de război. Moda care s-a
răspândit larg era simplă şi practică, folosind cu precădere producţia industrială de serie.
Vârfurile sociale căutau să se etaleze prin lux şi prin sofisticare, totuşi, datorită croielilor
simple, costumaţiei reduse, diferenţele erau mai puţin marcate ca până atunci. Idealul
de frumuseţe opus celui antebelic era adaptat geometrismului ambianţei; naturaleţei
candide din timpul războiului i-a urmat gustul pentru artificialitate. Sculptural, silueta era
geometrizată, compusă din fragmente tubulare cu contururi drepte. Erau preferate rochiasac sau fusta şi bluza, drepte, fără talie, scurte până deasupra genunchiului, cu mâneci
lungi sau deloc. În colorit erau preferate tonurile de bej, gri sau brun, iar materialele
folosite erau uşoare, suple, jerseul, flanelul, crêpe-de Chine. Seara, rochiile scurte aveau
fusta din şaluri cu colţuri de diferite lungimi. Singurele podoabe erau mărgelele lungi.
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Ţinută între degete dezinvolt, ţigareta era de rigoare de prin anul 1925. În anii 1927-1928
s-a definit silueta de băietană, cu părul tuns scurt, drept, à la garçonne, uneori cu o bentiţă
legată pe frunte. În saloane, silueta sportivă a băietanei era însă denaturată, artificializată,
mai ales prin machiajul strident. Ca o compensare, înfăţişarea bărbatului suferă o uşoară
feminizare. Se purta obrazul ras, eventual mustaţa mică gen Charlie Chaplin. Pe trup,
hainele de seară erau cele tradiţionale, fracul, smokingul, iar cele de zi au evoluat către o
ţinută mai lejeră, cu jacheta mai largă, talia mai ridicată, pantalonul s-a lungit şi s-a lărgit
(denumit charleston). Pantofii au luat locul ghetelor acoperite cu ghetre-jambiere (fig.
11), iar ca accesorii s-au păstrat bastonul şi umbrela. În anii ᾽30, în saloanele de modă se
încerca o revenire către idealul de frumuseţe de dinaintea primului război mondial, prin
veşminte greoaie şi incomode, cu fuste lungi şi largi cerând o cantitate mare de material,
cu croieli complicate, multe cusături, broderii şi aplicaţii. Această schimbare vine din
dorinţa de reafişare a graţiei şi feminităţii. După formele drepte ale modelelor cubiste
era redescoperită cu plăcere unduirea curbelor. Şi într-adevăr pelerinele rotunde (1931),
borurile savant drapate (1934-᾽35), fustele învoalate pe jupon de dantelă (1938), părul
buclat până la umeri au adus un proaspăt suflu romantic, în timp ce pentru domni, fracul
va rămâne de rigoare ţinuta de seară.
Ca o concluzie se poate spune că în perioada dintre anii 1850-1950, când influenţa
franceză era precumpănitoare, aspiraţia către cultura vest-europeană, mai ales spre cea
franceză s-a manifestat începând cu revoluţia de la 1848, iar modelele de eleganţă, piesele
de mobilier şi multe veşminte veneau de la Paris (Ene, 2010, 377). Evoluţia modei a
cunoscut, în Ţările Române, aceeaşi traiectorie ca şi cea a istoriei, cu aspectele sale
sociale, politice şi culturale. În doar şase decenii, de la 1821 la 1881 se trece, în salturi,
de la sistemul feudal la cel capitalist, de la suzeranitatea Imperiului Otoman la regatul
neatârnat, de la totalitarismul fanariot la monarhia constituţională.
Impresionant prin varietate şi diversitate, fondul de artă decorativă, cu precădere
cel de costum, provenit din vechi şi prestigioase colecţii particulare şi muzee, din donaţii
şi achiziţii, a făcut posibilă prezentarea în cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti, la
Palatul Suţu şi Casa Cesianu, a unor expoziţii de bază şi tematice dedicate exclusiv
artelor decorative. Varietatea stilistică din perioadele de tranziţie, preferinţa pentru modă,
stil şi eleganţă în societatea oraşului oriental şi european deopotrivă, fac să i se atribuie
Bucureştiului denumirea de „Micul Paris”.
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SIMBOLURI HERALDICE PE OBIECTE
DE ARTĂ DECORATIVĂ
DIN COLECŢIILE MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dr. Dana Roxana Nicula
Abstract: The Bucharest Municipal Museum has rich collections of decorative art
made from glass, porcelan, wood, metal, that has worthy collelctions decorated with heraldic
emblems, monograms.
Our subject is not new, it came to complete an old research made a few years ago,
research about heraldic signs and monograms that decorated metal objects especially that
for common use made. The metal object collection has aproximately 10.860 of pieces, with
a very large tipological diversity, including not only ornamental pieces but also common
use objects: plates, glass, cutlery, candlesticks, kettles made in France, England, Germany,
Rissian, or made here in Romania.
Our emblem and monograms applied on the metal objects are as spectacular as that
applied on glass, porcelan or other materials highlights the emblem. Their aplication on the
metal is made through engraving, with often no colour. However the emblem is an artistic
graphic representation made, with main elements of community, family or an institution.
In this article we will talk about emblems on the objects with decorative function and
common use also, that belonged to the ruler Alexandru Ioan Cuza and Royal family of Romania.
Keywords: heraldic, emblem, monogram, history, art, metal

Aşa cum menţionam în articolul anterior, Muzeul Municipiului Bucureşti este
păstrătorul unor colecţii valoroase de artă decorativă din sticlă, porţelan, lemn, metal, care
cuprind obiecte armorate cu însemne heraldice şi monograme.
Tema acestui articol vine să completeze demersul nostru, referindu-se la însemnele
heraldice şi monogramele cu care sunt decorate obiectele din metal, în special cele de uz
comun. Colecţia de obiecte din metal, cuprinde aproximativ 10.860 de piese, de o mare
diversitate tipologică. Include atât piese cu rol pur decorativ, cât şi obiecte de uz cotidian:
farfurii, pahare, sfeşnice, tacâmuri, ceainice produse în ateliere străine din Franţa, Anglia,
Germania, Rusia, dar şi autohtone.
Stemele ce vor fi prezentate nu sunt necunoscute literaturii de specialitate, noi dorind
a evidenţia importanţa pieselor din metal decorate cu însemne heraldice şi monograme,
care se află în patrimoniul muzeului nostru şi care au aparţinut domnitorului Alexandru
Ioan Cuza şi familiei regale a României.
Referindu-ne la descrierea propriu-zisă a stemelor ne vom conforma normelor
heraldicii, având ca punct de plecare lucrările unor specialişti în domeniul heraldicii şi
sigilografiei enumeraţi în bibliografie. La prezentarea fiecărei steme vom ţine seama
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de principalele ei componente: scutul şi diviziunile sale, cromatica scutului sau a unora
dintre cartiere, piesele şi figurile heraldice, cuprinse în câmpul său, elemente decorative,
elemente exterioare ale scutului compuse din coroane, tenanţi, suporţi, pavilion, coroanele
regale sub care sunt prinse pavilioanele şi deviza.
Stemele şi monogramele aplicate pe obiecte din metal nu sunt la fel de spectaculoase
ca cele aplicate pe sticlă, porţelan sau alte materiale care scot în evidenţă elementele
componente ale blazonului. Aplicarea lor pe metal este executată prin gravură mecanică –
incizie sau excizie – culorile în cele mai frecvente cazuri nefiind aplicate, ci doar evidenţiate
prin gravură. Cu toate acestea blazonul este o reprezentare grafică, artistic realizată, aceste
steme reprezentând o dovadă a autenticităţii obiectelor pe care se află gravate.
Pentru a înţelege structura acestor steme, trebuie să facem referire la fenomenul
heraldic care s-a manifestat cu vigoare în ţările române mai ales după înfăptuirea Unirii
Principatelor din anul 1859. Armeriile reunite ale celor două ţări vor apărea pe stema
noului stat creat (Dogaru, Berindei, 1993, 4).
Stemele Ţării Româneşti şi Moldovei au mai fost reprezentate împreună pe
peceţile domnitorilor Mihai Viteazul, Vasile Lupu, Gheorghe Duca, precum şi pe alte
sigilii aparţinând familiilor domnitorilor fanarioţi Mavrocordat, Racoviţă şi Ghica
(Cernovodeanu, 1977, 140; Dogaru, 1994, 50).
După crearea noului stat – numit la început Principatele Unite, Principatele Unite
Române, apoi România – reprezentările heraldice ale stemei oficiale a ţării au fost variate
ca înfăţişare. Heraldiştii au stabilit patru categorii distincte.
Prima având un caracter emblematic, cuprinde simbolurile celor două principate
române neincluse într-un scut, fiind plasate liber pe sigilii, monede sau steaguri.
Cea de-a doua o reprezintă stema cu ecusoanele acolate ale celor două ţări reunite,
figurată în diferite variante de aspect, atât în privinţa formei simbolurilor heraldice ale
Moldovei şi Ţării Româneşti, cât şi sub raportul amplasării lor şi alcătuirii smalţurilor
câmpurilor ambelor ecusoane.
A treia variantă este stema cu scut unic, în două variante: a) simbolurile Principatelor
Române cuprinse în acelaşi câmp al scutului; b) scutul despicat, purtând în fiecare dintre
câmpurile sale câte unul din simbolurile celor două principate.
Cea de-a patra variantă este stema cu scut scartelat şi cu ecuson central, cuprinzând
în cele patru cartiere ale sale simbolurile ţărilor române dublu figurate, peste care broşează
un ecuson tripartit în fascie, în smalţurile drapelului naţional (Cernovodeanu, 2005, 367).
Trebuie să precizăm că, în perioada 1859-1866, a existat o adevărată concurenţă
între armorialul de stat muntean şi cel moldovean, de unde şi diversitatea elementelor
variabile ca aspect.
Prima încercare vizând alcătuirea unei steme pentru noul stat a avut loc în iulie
1859, când Comisiei de la Focşani – forul legislativ după relizarea unirii – i s-a propus
elaborarea unui proiect de stemă. Elementul central al acesteia era acvila cruciată,
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încoronată cu o coroană închisă, ţinând pe piept un ecuson de mici dimensiuni, cuprinzând
capul de bour cu stea între coarne; pasărea heraldică menţionată ţine în gheare însemnele
puterii, în dreapta spada, în stânga – sceptrul.
Această stemă a fost imprimată pe însemnul primei decoraţii instituite de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza (PRO VIRTUTE MILITARI) (fig. 1).
Compoziţia aceasta nu a fost acceptată ca stemă a noului stat deoarece, Mihail
Kogălniceanu considera că noua stemă ar fi putut provoca nemulţumiri puterilor garante,
care erau de acord cu unirea Principatelor Române doar pe durata vieţii lui Alexandru Ioan
Cuza (Moisil, 1939, 8; Dogaru, 1994, 59).
În ianuarie 1860, Ion Ghica, preşedinte al Consiliului de miniştri, supune spre dezbatere
cabinetului său un proiect de stemă realizat de pictorul Carol Popp de Szathmary (fig. 2).
Proiectul acesta cuprindea: scut despicat având câmp tripartit în brâuri roşii, aur
şi azur încărcat în prima parte cu acvila cruciată, conturnată cu zborul deschis; în cea
de-a doua, pe câmp tăiat roşu şi azur, un cap de bour privit din faţă, cu stea de aur între
coarne. Scutul astfel împodobit, timbrat de o coroană închisă însoţit de însemnele puterii,
în dreapta – sceptrul, în stânga – spada. Avea ca suporţi doi delfini afrontaţi, însoţiţi fiecare
de câte un drapel tricolor plasat pe vertical (în pal) şi cu capetele aşezate pe două ţevi de
tun încrucişate; pe o eşarfă albastră deviza HONOR ET PATRIA. Ţevile erau plasate pe
ramuri verzi de stejar, dotate cu frunze şi cu ghinde. Întreaga reprezentare era plasată sub
un pavilion de purpură prins într-o coroană închisă şi căptuşit cu hermină.
O altă variantă, executată tot de Carol Popp de Szathmary, se deosebea prin faptul că
scutul avea drept tenanţi un personaj feminin, purtând o armură (sabia curbă) – în stânga, un
leu – în dreapta, elemente preluate din patrimoniul spiritual daco-roman, evocând colaborarea
băştinaşilor cu coloniştii, conform reprezentării încrustate pe moneta PROVINCIA DACI,
din veacul al III-lea. Nici acest proiect nu a fost acceptat (Dogaru, 1994, 60).
În octombrie 1863 s-a alcătuit un proiect de stemă ce răspundea exigenţelor legilor
heraldice (fig. 3).
Acesta cuprindea: scut sfertuit încărcat în cartierele unu şi patru, pe albastru cu
acvila cruciată, în doi şi trei, pe roşu cu capul de bour cu stea între coarne; peste tot scut
tripartit în brâuri, roşu, galben, albastru (stema familiei Cuza). Scutul, timbrat de o coroană
închisă este sprijinit de doi delfini afrontaţi şi două insigne legionare romane: pe o eşarfă
s-a scris deviza TOŢI ÎN UNU. Totul era plasat sub un pavilion prins într-o coroană
închisă, dotat cu ciucuri şi franjuri şi căptuşit cu hermină. Nici această stemă nu a fost
adoptată oficial (Dogaru, 1981, 108).
După instaurarea dinastiei de Hohenzollern, în aprilie 1867 se adoptă o nouă stemă
de stat (fig. 4). Noua stemă se compunea din: scut scartelat, cuprinzând în cartierele unu
şi patru, pe câmp de azur şi de aur, acvila cruciată, încoronată cu zborul în jos, redată
cromatic natural, însoţită în cantonul superior senextru de un soare de aur; în cartierele
doi şi trei, pe fond de azur şi roşu un cap de zimbru natural, cu o stea cu cinci raze între
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coarne, de argint, însoţită la rându-i de o semilună (crai nou) din acelaşi metal. Peste tot
armele familiei Hohenzollern; ecuson sfertuit încărcat în unu şi patru cu argint, în doi şi
trei, cu negru. Scutul, timbrat cu o coroană închisă, este susţinut în dreapta de o femeie
dacă, ţinând în mâna dreaptă arma specifică dacilor (arpi), iar în stânga de un leopard
lionat. În partea inferioară a compoziţiei se află o eşarfă albastră cu deviza familiei
domnitoare NIHIL SINE DEO, scrisă cu litere de aur. Întreaga reprezentare este plasată
sub un pavilion de purpură, prins într-o coroană închisă, dotat cu franjuri şi ciucuri de aur
şi căptuşit cu hermină.
După 1867 s-au folosit în paralel şi compoziţii corespunzătoare perioadei
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în special cele cuprinzând scutul despicat încărcat cu
herburile Ţării Româneşti şi Moldovei (Dogaru, 1994, 61).
O nouă stemă de stat a fost adoptată prin legea din 6/18 martie 1872 cu următoarea
compoziţie: scut sfertuit în primul cartier, pe azur, o acvilă de aur cruciată şi încoronată
din acelaşi metal, purtând în gheara dextră spada şi în cea senestră sceptrul, din acelaşi
metal, flancată în cantonul superior dextru de un soare tot de aur; în cartierul doi, pe
roşu, apare un cap de bour de aur cu o stea cu şase raze între coarne, din acelaşi metal,
flancat în cantonul superior senestru de o lună (crai-nou) din acelaşi metal; în cartierul
trei (simbolizând Oltenia), pe roşu aflăm un leu de aur, încoronat, ieşind dintr-o coroană
antică, din acelaşi metal şi flancat la dextra de o stea tot de aur; în cartierul patru pe azur,
doi delfini afrontaţi de aur (simbolul teritoriilor maritime moldovene); ecusonul central
conţinând scutul sfertuit argint şi negru al casei domnitoare. Scutul timbrat de o coroană
regală, este susţinut de doi lei afrontaţi, cu coada trecută printre picioare. Deviza, mantoul
şi coroana sunt identice ca în stema din 1867 (Cernovodeanu, 2005, 406).
Aceste armerii se vor păstra fără modificări până după Războiul de Independenţă
(1877-1878) (fig. 5).
La trei ani după obţinerea independenţei, pe 10 mai 1881, România s-a proclamat
regat. În această perioadă s-au produs schimbări şi în armeriile de stat. Modificările de
ordin heraldic se referă doar la ornamentele exterioare ale scutului stemei din 1872. Cât
priveşte mobilele scutului, nu se produce nici o schimbare de aspect, însă este vorba despre
un transfer de semnificaţie al cartierului patru. Cei doi delfini afrontaţi nu mai semnificau
cele trei judeţe Cahul, Ismail şi Bolgrad, ci judeţele Tulcea şi Constanţa.
După realizarea Marii Uniri din anul 1918 se impunea modificarea stemei de stat
(fig. 6). Noua stemă a României Mari a fost adoptată abia la 23 iulie 1921 şi era compusă
din: trei scuturi suprapuse – scutul mare, scutul mijlociu şi scutul mic în inimă.
Scutul mare: azur, cu acvila de aur, cu cioc şi picioare de acelaşi metal, timbrat de
o coroană regală tot de aur, ţinând în cioc o cruce rotunjită cu piciorul ascuţit la bază şi
trifurcat, de acelaşi metal. În gheara dextră o spadă şi în cea senestră un sceptru, ambele
de aur, sceptrul fiind terminat în floare de crin. Acvila României simbolizând armele
regatului român.
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Scutul mijlociu este pus pe pieptul acvilei, sfertuit şi cu insiţiune în vârf, conţinând
armele provinciilor surori.
Primul cartier – armele fostului principat Ţara Românească, azur cu acvila de aur,
cioc şi picioare roşii. În cioc o cruce rotunjită de aur, însoţită la dextra de un soare şi la
senestra de o semilună întoarsă, de acelaşi metal.
Cartierul al doilea cuprinde armele fostului Principat Moldova (cu Basarabia şi
Bucovina): pe roşu, un cap de zimbru negru, stea de aur între coarne la dextra, o roză şi la
senestra o semilună conturnată, de acelaşi metal.
În cartierul al treilea sunt reprezentate armele Banatului cu fostul Banat Românesc
al Severinului: roşu cu un pod de aur cu două arcade, ridicat din piatră de râu pe valuri, în
culori naturale (podul lui Traian) şi un leu de aur ieşind din pod.
Cartierul al patrulea cuprinde armele fostului Principat al Transilvaniei (cu Crişana
şi Maramureş), azur şi aur, tăiat printr-o fascie micşorată, roşie, cu acvila neagră, cu cioc
de aur, ieşind din fascie, însoţită la dextra de un soare de acelaşi metal şi de semiluna
conturnată, de argint la senestra; în vârf, şapte turnuri cu două rânduri de creneluri (trei sus
şi patru jos) având fiecare două ferestre şi porţile închise.
În insiţiune, sunt reprezentate armele Dobrogei: azur, cu doi delfini de aur, afrontaţi
cu cozile ridicate în sus. Peste toate ecusonul sfertuit, argint şi negru, cu armele dinastiei
de Hohenzollern. Pe scutul mare, Coroana de Oţel a României. Suporţii sunt reprezentați
de doi lei afrontaţi de aur, puşi pe arabescuri tot de aur.
Scutul este însoţit de un colan al Ordinului Regele Carol I. Pe eşarfa albastră, tivită
cu aur este înscrisă deviza Casei domnitoare de Hohenzollern, cu litere de aur: NIHIL
SINE DEO.
Pavilionul de purpură, tivit cu franjuri de aur, căptuşit cu hermină, este timbrat de
coroana regală din aur, împodobit cu pietre preţioase. Această stemă a fost folosită până în
anul 1947 (Cernovodeanu, 2005, 413-415).
Trebuie să precizăm faptul că obiectele din metal de uz cotidian din patrimoniul
Muzeului Municipiului Bucureşti sunt gravate cu stema Principatelor Unite din anul 1863,
a cărei compoziţie cu mici modificări este folosită până în anul 1872.
Deosebit de expresivă este stema Principatelor Unite reprezentată în relief cu
deviza TOŢI ÎN UNU, pe un ceainic, care face parte dintr-un serviciu de 11 ceainice, din
metal comun (staniu-cositor), care a aparţinut domnitorului Alexandru Ioan Cuza, realizat
în Anglia, la Londra de către firma MAPPIN&COMP. (fig. 7). Aceeaşi reprezentare
heraldică se află pe două letiere din metal comun, ce fac parte din acelaşi serviciu care
a aparţinut domnitorului Alexandru Ioan Cuza (fig. 8). Din aceeaşi categorie fac parte şi
30 de suporturi pentru tacâmuri, din alamă argintată, care pe talpa ovală au gravată stema
Principatelor Unite în relief (fig. 9).
Tot pentru uzul curent al domnitorului Alexandru Ioan Cuza au fost realizate şi
alte piese deosebite: o lingură pentru servit salata, care face parte dintr-un serviciu din
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metal comun argintat, bogat decorată cu volute vegetale şi cartuşe ovale, în care este
turnată stema Principatelor Unite, cu căuş din os şi mâner dublu (fig. 10); trei palete
pentru servit tort, din argint, curbate, formă asimetrică, mâner plat, pe avers în medalion
se află gravată stema Principatelor Unite, formată dintr-un scut de tip francez modern,
scartelat, cuprinzând în cartierele unu şi patru, acvila redată din faţă, cu aripile deschise
şi orientate în jos, cu capul conturnat, ţinând în cioc o cruce latină aşezată oblic, în bară,
iar în cartierele doi şi trei, capul de zimbru redat din faţă, cu o stea între coarnele care au
vârfurile puţin recurbate în interior, deasupra scutului se află o coroană princiară închisă
terminată cu un glob crucifer, pe revers este gravat Londra 1860 (fig. 11); două polonice,
din alamă argintată, frumos decorate cu volute şi frunze, pe verso într-un medalion oval
înconjurat de ramuri este gravată stema Principatelor Unite în relief (fig. 12); trei linguri
pentru sos din alamă argintată, decorate cu ramuri şi volute, cupa semiovoid, în medalion
pe avers au stema Principatelor Unite (fig. 13).
Alături de steme, deosebit de spectaculoase sunt monogramele gravate pe obiectele
personale de uz curent, majoritatea aparţinând familiei regale a României.
O sofisticată monogramă se află gravată pe o lingură din metal comun argintată,
un C şi un E adosaţi sunt gravaţi pe revers, iar pe avers se află gravat blazonul oraşului
Bucureşti, compoziţie folosită după anul 1880, reprezentându-l pe Sfântul Dimitrie,
protectorul Capitalei, în picioare în uniformă militară, cu suliţa în mâna stângă şi o cruce în
cea dreaptă. Scutul cu sfântul este timbrat de o coroană murală cu creneluri, reprezentând
statutul de cetate a Bucureştiului, balaurul lipseşte. În partea de jos a scutului se află deviza
PATRIA ŞI DREPTUL MEU. Aceasta este o lingură jubiliară cu cifrul regelui Carol şi al
reginei Elisabeta, realizată în anul 1869. Data este gravată pe revers alături de monograma
princiară surmontată de o coroană închisă. Are cupa semiovoid, ascuţit, mâner plat în
formă de vioară (fig. 14 a, b).
Pe farfuria unui sfeşnic de cameră din metal comun, se află gravată monograma
regelui Carol I, cu cei doi C adosaţi şi o cruce germană stilizată, în interior, surmontată
de coroana princiară închisă cu un glob crucifer. Marginea cupei şi a farfurioarei sunt
decorate cu perluţe din acelaşi metal (fig. 15).
Aceeaşi monogramă se află gravată şi pe patru solniţe din metal comun, care fac
parte dintr-un serviciu de 46 de solniţe cu suport semisferic pe 3 piciorușe curbate, din care
doar ultimele 4 sunt cu sticlă interioară şi monogramă (fig. 16).
O piesă deosebit de frumoasă şi rar întâlnită în colecţiile din România este o
solniţă din argint, realizată în Germania, cca. 1892. Are baza circulară, cu corpul tubular,
cu suprafaţă neregulată, având în centru un medalion, format din panglica Ordinului
Jartierei, surmontată de coroana regală, iar central se află gravate iniţialele F şi M. În
interior , este căptuşită cu un vas din sticlă de forma unei flori (fig. 17). Această piesă a
fost comandată pentru căsătoria principelui moştenitor Ferdinand cu principesa Maria de
Saxa Coburg-Gotha.
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O altă piesă rară şi frumoasă, care a aparţinut reginei Maria a României, este o
legumieră realizată în Rusia în perioada anilor 1882-1896, cu cifrul marii ducese a Rusiei,
Maria Alexandrovna, surmontat de coroana imperială rusă. Piesa masivă din argint i-a fost
dăruită principesei Maria a României de către Maria Alexandrovna, mama sa (fig. 18).
Monograma reginei Maria a României este frumos gravată şi pe o zaharniţă din
argint, realizată la Londra în anul 1882, semisferică cu striaţii verticale, grupate sub formă
de corolă la bază. Litera M, stilizată se află pe corpul vasului, încoronată de o coroană
princiară deschisă cu cinci fleuroane (fig. 19).
Ultima piesă la care ne vom referi în acest articol este o cană pentru lapte, din
argint, care a aparţinut regelui Mihai I al României de pe vremea când era copil. Are baza
circulară, corp tronconic cu suprafaţa lisă, subliniat de două registre, de profile fine cu
ansă. Pe corp, central este gravată monograma M stilizat, în interiorul literei o împletitură
din spice. Întreaga compoziţie este surmontată de o coroană princiară închisă (fig. 20).
Piesele din metal cu blazoane şi monograme aflate în patrimoniul instituției noastre
sunt foarte multe, ele putând constitui, alături de piesele din sticlă şi porţelan, subiectul
unui catalog cu simboluri heraldice.
Parte componentă a patrimoniului cultural naţional, aceste obiecte care au aparţinut
suveranilor României, sunt izvoare istorice cu o valoare incontestabilă. Complexitatea
informaţiilor transmise de aceste mărturii este determinată, pe de o parte de puterea de
expresivitate a simbolului înfăţişat pe suprafaţa lor, pe de altă parte, de faptul că ele reflectă
în mod direct gradul de dezvoltare a producţiei de bunuri materiale.
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Fig. 1 Prima decoraţie instituită de domnitorul Alexandru Ioan Cuza

Fig. 2 Stema Principatelor Române, 1860
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Fig. 3 Stema Principatelor Române, 1863

Fig. 4 Stema Principatului Romania,
1867-1872

Fig. 5 Stema Principatelor Române,
1872-1921

Fig. 6 Stema Romaniei Mari,
1921-1947
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Fig. 7 Ceainic
nr. inv. 160.295-160.305

Fig. 8 Letieră
nr. inv.160.307-160.308
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Fig. 9 Suport tacâm
nr. inv. 47.523-47.552

Fig. 10 Lingură
nr. inv. 160.319

Fig. 11 Paletă pentru tort
nr. inv. 47.735-47.737
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Fig. 12 Polonice
nr. inv. 160.197-160.198

Fig. 13 Lingură
nr. inv. 47.738-47.740
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Fig. 14 a și b Lingură jubiliară
nr. inv. 17.396

277

278

M uzeul M unicipiului B ucureşti - XXXI

Fig. 15 Sfeşnic de cameră
nr. inv. 160.314

Fig. 16 Solniţă
nr. inv. 163.066

Fig. 17 Solniţă
nr. inv. 167.053- 167.057

Fig. 18 Legumieră
nr. inv. 167.706
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Fig. 19 Zaharniţă
nr. inv. 167.640

Fig. 20 Cană de lapte
nr. inv. 167.646
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„PORTRETUL ARTISTULUI LA SENECTUTE” –
ULTIMELE DOCUMENTE DIN VIAȚA PRIVATĂ A LUI
CONSTANTIN I. NOTTARA
Corina Margareta Iliescu
Abstract: The portret of the great actor C. I. Nottara, from childhood to the age of
senecity and the last to two document in the private life My Will and My last Wish.
Keywords: documents, private life, the will, the last wish, senecity

Maestrul Constantin I. Nottara, a avut la sfârşitul veacului al XIX-lea, un rol
esenţial în dezvoltarea instituţiei teatrale din România, devenind Societar de Onoare
al Teatrului Naţional din Bucureşti. Profesor la Conservatorul de Artă Dramatică şi
Lirică, regizor şi director de scenă, în cei 60 de ani de carieră, interpretând peste 700 de
roluri, majoritatea de compoziție. A ridicat arta actorului la nivelul marilor interpretări
europene, putând sta oricând alături de actori ca: frații Delaunay, C. Coquelin, Marcel
Got, Mounet Soully, Worms, Ermete Novelli şi alții.
De origine greacă, provenind dintr-o veche familie bizantină, care în urmă cu
sute de ani a luptat în cruciadele creştine şi care de-a lungul timpului a adus contribuţii
însemnate culturii europene, a moştenit un caracter vertical şi o înaltă ţinută morală. În
acelaş timp, greutăţile cu care s-a confruntat, rămânând fără ambii părinţi în perioada
adolescenței și fiind numit la un moment dat tutore al surorii sale mai mici, Maria, i-au
adus o maturizare timpurie.
În ceea ce priveşte cariera artistică aleasă, putem spune că fără îndoială, mirajul
spectacolului a pus stăpânire pe inima sa încă din copilărie. În notiţele sale povesteşte cu
multă vervă despre această pasiune precoce. A asistat pentru prima oară, pe la cinci ani,
la o scenetă – „Vicleimul”, jucată chiar la el acasă şi imediat după aceea, a încercat să
reproducă totul împreună cu prietenii săi. Începând de la vârsta de 7 ani, jocurile sale erau
mereu presărate cu fragmente din scenete sau mici creaţii, în care viitorul actor îşi asuma
şi importanta funcţie de „regizor”. „Scena” era de obicei improvizată în grădină.
Tatăl său, Ion Nottara, consilier la Curtea de Conturi, urmărind să-i ofere o educație
aleasă, l-a înscris la Pensionul „Libertatea”, iar mai apoi la Liceul „Sf. Sava”. Ar fi dorit ca
fiul său să devină magistrat, după moda epocii. Mama sa, Elena Nottara (fostă Hagiopol),
este evocată ca o vajnică ocrotitoare a pasiunii sale, deşi visa pentru el o carieră militară, în
timp ce bunica paternă, susținea că cel mai potrivit ar fi fost să urmeze cariera ecleziastică
a eruditului lor strămoş, patriarhul Hrisant Nottaras.
Micul Constantin avea o statură măruntă, dar robustă, cu ochi albaştri şi nas uşor
acvilin. Fiind studios şi ascultător, singurele întâmplări păstrate în suflet din acei ani, sunt
în exclusivitate legate de teatru. Într-una dintre cele mai îndepărtate amintiri, se afla alături
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de tatăl său, într-o lojă din noua clădire a Teatrului Național, urmărind fascinat coborârea
uriaşului candelabru şi aprinderea lămpilor cu ulei de rapiţă. După moartea prematură a
părinților săi, lucrurile se schimbă şi o dată cu ele şi personalitatea sa. Adolescentul are de
luptat cu tutorele său, unchiul Iacovache, care nu-i înţelegea pasiunea pentru teatru. Astfel,
tânărul Constantin a fost nevoit să recurgă la tot felul de „tertipuri”, de la „deghizamente”
la ameninţări, ca să scape de vigilenţa unchiului şi să poată juca. De teamă să nu i se
retragă responsabilitatea de „epitrop” al pensiei administrate, Iacovache se învoieşte cu
„meteahna” nepotului că doar: „O să-ți servească poate, când s-o prezenta ocazia să joci
teatru de societate, în vre-o reprezentație de binefacere […]”.
Pasiunea și tenacitatea sa înving, iar în anul 1875 este admis, la doar 16 ani, la
Conservatorul de Artă Dramatică, la clasa lui Ștefan Velescu, în timp ce era încă elev
la Colegiul „Sf. Sava”. În iarna anului 1876 repetă cu trupa lui Mihail Pascaly, avându-l
ca mentor şi jucând gratis ca „învățăcel”. Pascaly l-a apreciat pentru talentul nativ dar şi
pentru că nu abandonase liceul, acesta considerând ca o condiție sine-qua-non a unui actor
– cultura generală. Vara juca la „Grădina cu cai”, la „Steaua roșie”, la Teatrul „Valhala”
sau în oricare altă grădină de vară bucureşteană. În urma examenului de la finele anului
şcolar 1877, Prințul Ion Ghica care era Director General al Teatrelor, îl vede pe scenă şi
intuindu-i talentul, îl angajează ca elev cu o leafă de 60 de lei pe lună în nou înființata
„Societate dramatică”.
Ȋn scurt timp, datorită nu atât fizicului, cât efortului susținut, talentului și a
expresivității remarcabile, ajunge să dețină majoritatea rolurilor principale ale Teatrului
Național. La 24 de ani va fi trimis la Paris, la Teatrul L’Odeon, cu o scrisoare de recomandare
semnată de Lahovary, care era pe atunci Ministrul Culturii. Acolo este acceptat să asiste
la reprezentații, ba chiar i se oferă un loc pe lista celor ce vor avea rezervare tot restul
vieții. Profund patriot, va reveni în țară aducând cu sine un „bagaj” complex al formării
actoricești, idei novatoare, dar și conștiința marilor diferențe dintre Paris și București.
Fiecare rol devine o provocare și o „școală”! Cu inteligență și perseverență, tot ce învață și
experimentează, împarte generos cu colegii și studenții săi, fiind preocupat întreaga viață
de perfecționarea artei scenice, dar și de „purificarea” repertoriului. Va lupta întotdeauna
împotriva „producțiilor” comerciale, superficiale, chiar dacă acestea aveau succes la
public, pentru a promova TEATRUL ADEVǍRAT, drame istorice sau sociale, tragedii
și comedii și pe acei autori dramatici, ce aparțineau literaturii culte: Sofocle, Euripide, W.
Shakespeare, V. Hugo, F. Schiller, A. P. Cehov, Al. Dumas, V. Alecsandri, I. L. Caragiale,
Delavrancea, V. Eftimiu și alții. De asemenea, Maestrul Nottara a luptat cu prejudecățile
epocii, pentru statutul social al actorului, pentru respectarea acestuia și pentru ridicarea
profesiunii sale la rang de ARTǍ.
Memoriile lui Constantin I. Nottara consemnate prin anul 1925, precum și o parte
din discursurile și articolele referitoare la diferitele personalități ale scenei românești cu care
a colaborat în lunga sa carieră (Mihail Pascaly, Paul Gusty, Ion Brezeanu și alții), au fost
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Fig. 1 Maestrul Nottara în mijlocul foștilor săi studenți la Sărbătorirea a 20 de ani de la absolvirea
Conservatorului (1933)

adunate într-un manuscris în anul 1936 și publicate de Tatiana Nottara și Ioan Massoff sub
titlul „Amintiri”. Cartea, relatează toate momentele decisive în care s-a întâlnit cu arta teatrală
și felul în care a evoluat în cultivarea și dezvoltarea talentului său actoricesc înnăscut.
Inevitabil, drumul în teatru, nu lipsit de obstacole, s-a împletit cu drumul său în viață.
A fost căsătorit mai întâi cu o colegă de scenă, Amalia Werner de care s-a despărțit,
recăsătorindu-se în anul 1893 tot cu o actriță, Eleonora Bogdan (fostă Mateescu), care
se afla și ea la a doua căsătorie. Au avut împreună un fiu, Constantin, care a moștenit
dragostea pentru artă de la părinții săi, talentul muzical al mamei și marea capacitate de
muncă a tatălui. Viitorul muzician a fost susținut de tatăl său, care a preferat un trai modest
pentru a-i putea plăti fiului său studiile muzicale și călătoriile, cu atât mai mult cu cât
traversau perioada zbuciumată a anilor primului război mondial. În acei ani s-au refugiat
la Iași și în alte orașe din Moldova, unde a continuat să joace, dând adeseori spectacole de
binefacere. Din corespondența păstrată, se desprinde un portret al omului obișnuit Nottara,
grija pentru casa sa de pe str. Regală aflată în apropierea Teatrului Național, în care fusese
instalat un ofițer german și starea generală marcată de deprimare.
Studiind manuscrisele și fotografiile aflate în Colecția C. I. și C. C. Nottara din
cadrul Muzeului Municipiului București, putem observa venerația pe care a inspirat-o
Maestrul familiei sale, colegilor de scenă, prietenilor și publicului (fig. 1).
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Studenții și colegii de scenă, precum Paul Gusty, Ion Manolescu, Victor Eftimiu,
George Storin și alții, povestesc în amintirile lor din lumea teatrului că Nottara avea o
fire blândă, generoasă și iertătoare. Un exemplu în acest sens îl constituie divergențele pe
care le-a avut cu Al. Davila, în perioada în care acesta era Director al Teatrului Național.
Niciodată Nottara nu a contestat meritele scriitorului și nici acele măsuri organizatorice
bune aduse de Davila în teatru.
Fiind extrem de conștiincios, până la sacrificiu, îi îndemna pe mai tinerii săi colegi
la devotament și muncă, pentru că el considera că acestea primează și nu neapărat talentul.
Ȋn ultimii ani, cu toată suferința dată de sănătatea precară, nu a lipsit nicio singură dată de
la spectacole sau repetiții! Se povestește că a fost adus pe scenă pe targă, că s-a ridicat și a
jucat, după care s-a întors în patul său de suferință.
Citând un fragment dintr-un document al ultimilor ani, numit „Ultimele mele Dorințe”
(fig. 2) putem observa o dată în plus caracterul său nobil. Am evitat anume redarea acelui
paragraf privind indicațiile date asupra vestimentației și a anumitor detalii ale ritualului
mortuar, pentru a nu intra prea mult într-o zonă pe care desigur o putem numi intimă.
,,Ultimele mele Dorințe
Rog cu toată stăruința pe fiul meu și Direcția Teatrului Național ca dupe ce voi
muri, să nu mă îngroape cu parade, să nu-mi aducă soldați și muzică militară ca să
onoreze cu prezența lor rămășițele mele, pentru că sunt posesorul multor decorații să nu
se exibeze pe perne cum se face de obicei, să nu mi se aducă flori (flori naturale să aducă
prietenii dacă socotesc neapărătă această ultimă cinstire), să nu se ție nici un discurs, să
nu mă ducă cu dric ci să mă ia cu automobilul funerar al Primăriei și să mă depuie la
capela Cimitirului Sfânta Vineri unde să fiu îngropat într-o boltă zidită alături de draga
mea soție Eleonora.
Doresc să nu se puie doliu nici acasă, nici la cimitir, nici să fiu purtat pe străzi,
vreau să fie scutită lumea de oboseala de a urma trupul meu. Vreau ca slujba prohodului
să se facă în Capela Cimitirului de trei preoți, ca unui bun creștin ce am fost. Să nu mă
îmbrace în frac ... ci am într-un colț al garderobului niște haine negre înfășurate într-o
cămașă țărănească, cu acelea să mă îmbrace […]
Căt am trăit m-am bucurat de toate onorurile din partea publicului românesc, a
Direcției Teatrului și a Colegilor mei, precum și a Criticilor de Teatru, pe toți îi rog să
primească recunoștința mea și ultimul salut.
București, 1 Maiu 1931, Nottara”.
Este fără îndoială impresionantă modestia, generozitatea sufletească și grija pentru
fiecare detaliu.
Fiind tot mai slăbit și mai bolnav, în anul 1934, scrie un testament (fig. 3) cu
privire la bunurile sale. Din acest document și din celelalte date pe care le deținem despre
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Maestru, rezultă că, dincolo de faptul că dusese o viață cumpătată, pentru că pe el personal,
nu-l interesaseră niciodată bunurile materiale, îl preocupa în schimb bunăstarea familiei
fiului său. Acești bani aflați în bancă în anul 1934, dovedesc și faptul că pentru construcția
„Căminului Nottara” din anul 1931 primise 120.000 lei donație de la Sindicatul Artiștilor
Dramatici și de la admiratori, nu pentru că nu ar fi avut, ci în mod elocvent a fost un gest
de dragoste și prețuire față de o familie atât de specială, de artiști.
Am eliminat din al doilea document un paragraf ca fiind irelevant pentru subiectul
propus, conținând prea multe detalii referitoare la tranzacțiile bancare.
„Testamentul meu
Dupe moartea mea las fiului meu Constantin C. Nottara, Profesor la Academia
Regală de Muzică și Artă Dramatică, suma de lei 260.000 (adică lei două sute șease zeci
mii), ce sunt depuși de mine spre fructificare, cu libretul Nr. 6590, la Banca Românească
cu dobânda de 6% pe an. Apoi mai las fiului meu și suma de lei 120.000 depuși la Banca
Marmorosch Blank&Comp. și care se găsește azi în stare de Concordat Preventiv și cu
care la 2 August am făcut următoarea tranzacție.
Pe baza libretului din anul 1925, pe care l-am predat susnumitei Bănci, mi se va
restitui în termen de 10 ani cu începere din 5 August 1933, în rate semestriale câte 10.016
lei plătibili la București la sediul Băncii până la completarea sumei de 200.334 lei.
Rog pe fiul meu, să mă îngroape alături de draga mea soție Eleonora la Cimitirul
Sfânta Vineri, unde am un loc de veci. Îl mai rog să aibă grijă să avem mereu o candelă
aprinsă la capul nostru.
Îi sărut cu drag și din tot sufletul pe fiul meu Constantin și pe soția sa Anicuța și le
urez fericire multă, izbandă, în toate și sănătate deplină.
Nottara, București, 17 iulie 1934”.
Așadar ultimul document olograf, datat cu un an și trei luni înainte de încetarea sa din
viață, are un aer general diferit. Se poate spune că părea împăcat cu soarta. Desigur, este o
scrisoare cu un subiect de ordin administrativ, pragmatic, care începe cu lăsarea în bună ordine
a problemelor financiare, explicând cu grijă toate detaliile, astfel încât familia rămasă în urma
sa, să nu aibă neplăceri și nici să nu fie păgubită în vreun fel în afacerea cu Banca.
În penultimul paragraf al testamentului, marele Nottara având detașarea și
seninătatea unui bun creștin, își exprima o ultimă rugăminte în ceea ce-l privește. Mai
mult decât atât, încheie într-o notă optimistă și plină de caldă afecțiune, privind viitorul
generației următoare, al fiului său și al soției acestuia.
A continuat să joace până la sfârșitul vieții și să dăruiască oricând din experiența
sa tinerilor actori sau studenți care îl vizitau. Fiul său, cunoscutul compozitor Constantin
C. Nottara și soția acestuia Ana i-au fost totdeauna alături, mai ales că Eleonora Nottara
decedase din anul 1931.
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În anul 1935 fiul său l-a dus la Viena pentru a fi operat, dar cu toate acestea în data
de 16 octombrie 1935 s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, chiar în anul în care fusese
sărbătorit pentru împlinirea a 60 de ani de carieră teatrală.
Funeraliile s-au desfășurat așa cum și-a dorit, participând la acestea colegi și
studenți, mulțimea de admiratori, publicul său devotat, manifestându-și regretul pierderii
unui „Maestru al maeștrilor”, unui model al generațiilor viitoare. Se pare totuși, că marii
absenți ai momentului au fost Guvernul și oficialitățile.
Ziarele: „Dimineața”, „Universul”, „Rampa”, „Le moment” „Adevărul Literar și
Artistic” și altele, au publicat zile întregi articole dedicate pierderii MEȘTERULUI.
Un portret elocvent găsim publicat în „Adevărul Literar și Artistic” – (Duminică,
27 oct. 1935, fragment): „Maestrul a fost un ascet. El se dăruia cu generozitate crezând că
foamea de perfecțiune și lumină e contagioasă; și s-a înșelat amarnic. Asemenea fluviilor
cu apă adâncă, nimic nu l-a abătut din cale; el și-a făcut loc în inima adevărului cu atât
mai bogat și mai viu cu cât cotiturile au fost mai primejdioase!
Îmi amintesc cum venea la repetiții în ultimul an de viață – venea cel dintâi și pleca
cel din urmă! Intra ușor adus de spate, în ținuta lui simplă, stors de suferințe nemărturisite
căci nu dorea milă sau simpatie … și de la primele replici, piticul acela bătrân, devenea
dintr-odată uriaș, entuziast, vibrând din mii de coarde diferite, cu ochii aprinși, asemenea
unui mag, gesturile lui deveneau incantații […] !”
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PORTUL TRADIȚIONAL ROMÂNESC
– COMPONENTĂ REPREZENTATIVĂ A PATRIMONIULUI
MATERIAL ȘI IMATERIAL
Dr. Bianca-Liliana Ciobanu
Abstract: The traits of a civilization, the interpretation of its coordinates and its main
components, require a complex analysis of the most significant historical facts, the evolution
of institutions, the embodiments of the art or literature and the evolution of custom and beliefs.
In this context, developing alongside the main forms of social life, the Romanian traditional
costume becomes one of the basic elements of this material culture. The Romanian traditional
costume belongs to a complex domain of Romanian Folk Art. It is a living mirror, designed to
decipher some important issues of ethnogenesis. Different from region to region, depending
on climate, traditions, historical evolution, but also on social and economic conditions, the
traditional costume has refined its structure and has developed, on its artistic side, from one
era to another. Depending on the context in wich they are used, the traditional costume can be
worn in celebration of special occasions, or day by day, bearing, conscious or unconscious, a
wide set of attitudes, values and beliefs.
Keywords: costume, civilization, tradition, heritage, region, beliefs, custom,
Romanian teritory

Apărut inițial dintr-o rațiune practică a omului și anume aceea de a-și proteja corpul
de intemperii, veşmântul primeşte, de-a lungul timpului, funcţie socială devenind marcă
ce indică rangul şi ierarhia. O haină este utilă pentru că ţine de cald, dar în acelaşi timp ne
ajută să ne găsim locul ce ni se cuvine în rândul semenilor. Acesta identifică comunitatea
din care provine purtătorul în relația sa cu alte grupuri sau comunități, reflectând în același
timp statutul și implicarea în societate al acestuia. Identitatea și veșmântul au o legătură
directă. Hainele expun, exprimă și dau formă identității, conturându-i acesteia forma
materială (Twigg, 2009, 93). Constituie o limită care marchează hotarul dintre sine și
ceilalți, dintre individ și restul societății, dar și între grupurile diferitelor paliere sociale.
Astfel, în societățile stratificate, costumul a servit ca mod de control a celor bogați și
puternici, care, printre altele, își utilizau resursele pentru achiziționarea unor veșminte ce
depășeau, de cele mai multe ori, necesitățile lor de bază. Pe de altă parte, indivizii care nu
aveau posibilități și trebuiau să muncească pentru hrana de zi cu zi, se rezumau la forme
simple destinate doar pentru a le acoperi corpul.
La fel ca limbajul, veșmântul funcționează ca o „sintaxă”, cu reguli ce permit
ca acesta să primească o serie de funcții: sociale, practice, estetice, magice sau rituale
(Calefato, 2004, 5). Diferitele funcţii, ranguri, vârste, sexe, meserii sau neamuri trebuiau să
fie indicate prin semne exterioare, vizibile de la distanţă. Podoabele, culorile şi materialele
devin semne ale costumului prin care comunitatea interpretează apartenenţa purtătorului.
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Chiar și cele mai mici detalii permit să recunoaștem funcția căreia o piesă de costum
corespunde. Fiecare perioadă istorică, fiecare cultură impune un model, un ideal absolut
către care tinde să se plieze întreaga comunitate. La început, omul se îmbrăca sumar,
pentru ca mai târziu, odată cu impunerea interdicțiilor de ordin religios, costumul să se
transforme, acoperind trupul cu veșminte rigide (Nanu, 2001, 42)1.
În lumea tradițională a satului românesc, decodificarea mesajului social al
costumului popular implică o citire atentă a tuturor semnelor existente (forme, culori,
accesorii etc.). Ca element strict utilitar, costumul se raportează la condiţiile geografice şi
climaterice, la ocupaţii şi meşteşuguri; ca element de podoabă, portul popular este legat
de cele mai importante ceremonii din viaţa purtătorului, căpătând o valoare intrinsecă prin
păstrarea unor elemente tradiţionale, prin care se reflectă concepţia comunităţii cu privire
la starea socială, vârstă etc. (Stoica, Văgîi, 1969, 53). Găteala capului, decorul și cromatica
veșmintelor pot determina grupul de vârstă din care purtătorul face parte.
La femei, diferențele de vârstă și de stare civilă sunt marcate, în primul rând, de
pieptănătura și acoperământul capului. Tânăra care ieșea la horă pentru prima oară își
împodobea părul împletit, cu ciucuri confecționați din lână multicoloră, cununițe din flori
naturale sau artificiale, mărgele, toate acestea transformându-se în semne recunoscute
de membrii colectivității ca fiind însemnul fecioriei și, în același timp, marcau începutul
perioadei destinate pețitului. Femeile măritate îşi acopereau capul cu marame din borangic,
ştergare din bumbac sau lână, baticuri cumpărate din prăvălii şi bonete denumite, în
funcţie de zonă, „cepse” sau „conciuri”. Bogăţia ornamentală şi cromatică se amplifica
odată cu vârsta, culminând cu portul mirilor, pentru ca apoi să scadă din intensitate, până
la dispariţia aproape totală a ornamentelor, ajungând la un colorit sobru la bătrâni, unde
culorile de bază se confundă cu cele ale materialelor (bumbacul, lâna, cânepa etc.).
Costumul de nuntă, cel mai spectaculos din întreaga viaţă a purtătorului, are
culoarea predominantă, roşul, culoarea vieţii şi a tinereţii, cu rol benefic şi fertilizator
pentru purtătoare, fiind adesea asociat cu albul, culoarea purităţii. Prin decoraţiuni,
materiale şi tehnici, cromatică sau elemente de podoabe aplicate sau inserate în textura
ţesăturilor, purtătorii unui asemenea costum se detaşau de restul participanţilor. În planul
comunicării, costumul miresei devine principalul său însemn (Ișfănoni, 2002, 229). Întreg
ansamblul de elemente de port ce formează acest costum are rolul de a exprima rangul
ceremonial al purtătoarei şi toate credinţele ce definesc statutul acesteia în mentalitatea
comunităţii. Aproape toate componentele vestimentaţiei ceremoniale de nuntă aveau o
semnificaţie magică. În Banat, în zona Hitiaşului, miresele purtau un „conci cu bani” (fig.
1), lucrat din monede de argint, care exprimă străvechi credinţe magice, în ceea ce priveşte
funcţia apotropaică a metalului, dar şi statutul economic al familiei (Bocșe, 1978, 269).
1. Bunăoară mantiile bizantine, ample, brodate cu mătase, fir de aur și argint și pietre prețioase sau mai
târziu rochiile cu crinoline și corsete metalice.
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Fig. 1 Conci cu bani, Banat, Colecţia Muzeului Ţăranului Român.
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„Vălitoarea cu mişcători” (ace din metal realizate de orfevrii saşi) din zona
Târnavelor era pusă pe capul miresei la nuntă. Numărul acelor era maxim la tinereţe însă,
pe măsură ce femeia îmbătrânea, era scos câte un ac, până rămâneau doar două, devenind,
în acest mod, însemn al statutului marital, transmiţând totodată şi vârsta purtătoarei.
Cămaşa mirelui era lucrată cu mult înainte de nuntă, de către viitoarea mireasă,
după măsuri simbolice, iar „gura” i se tăia doar după ce se stabilea ziua nunţii, atunci când
totul era sigur şi clar stabilit (Bocșe, 1978, 271). În funcţie de zonă, unele piese de port
tradiţional din vestimentaţia mirelui şi a miresei se mai pot îmbrăca, câteodată, doar puţin
după nuntă, de Crăciun, Paşte, nedei, păstrându-se apoi în ladă până când va fi definitiv
rânduit în vederea îmbrăcării lui la înmormântare (Marian, 1890, 258).
Fenomen tainic şi ireversibil, moartea a inspirat dintotdeauna atât teamă, cât şi
respect. Înmormântarea a fost însoţită, încă din antichitate, de o serie de practici şi credinţe
din care unele au fost păstrate până în contemporaneitate mai ales în mediul rural. În acest
context apare o piesă vestimentară, încărcată de o serie întreagă de semnificaţii, cunoscută
în literatura de specialitate sub denumirea de „cămaşa mortului”. Croită ca un sac, cămaşa
era prevăzută cu patru orificii dispuse sub formă de cruce şi subliniate cu o broderie fină
din bumbac roşu, cu care era îmbrăcat defunctul, doar la cererea prealabilă a acestuia,
pentru ca spiritul său să nu se transforme în strigoi.
Momentul naşterii era perceput în lumea tradiţională ca un timp fragil şi plin de
spaime. Înainte de naştere trupul fătului era protejat de pântecul mamei, care la rându-i
era acoperit cu piese vestimentare încărcate cu însemne simbolice de protecţie, cel mai
des întâlnit fiind semnul crucii. Cămaşa mamei şi a lăuzei nu se îmbrăca niciodată pe dos
sau cu gura la spate, pentru a nu influenţa negativ naşterea sau viaţa viitoare a pruncului.
În timpul naşterii, în tivul cămăşii erau cusute talismane – usturoi sau fire de busuioc,
cunoscute fiind calităţile de protecţie împotriva spiritelor necurate ale acestor plante
–, iar moaşa tăia cămaşa femeii care năştea de la gură până la poale, ca să fie naşterea
uşoară şi rapidă. Cămaşa lăuzei trebuia să fie brodată cu cruci roşii în dreptul sânilor
pentru a-i proteja în mod simbolic laptele. La scurt timp de la naștere, moașa participa la
„scăldăciunea nepoatei” (Marian, 1892, 278), spălarea lăuzei, într-o vană plină cu apă și
plante (ale căror puteri tămăduitoare erau destinate să o ajute pe aceasta să se vindece mai
repede) și o îmbrăca pe aceasta cu o cămașă nouă. Abia după spălarea ritualică, lăuza era
stropită cu apă sfințită. De asemenea, moașa se spăla pe mâini cu apă sfințită și se ștergea
pe mâini cu o pânză nouă, oferită de proaspăta mămică, lungă de 2 coți, din care, mai apoi,
își făcea cămașă (Marian, 1892, 279). Dacă nu i se dădea nimic, moașa se ștergea pe mâini
pe cămașa lăuzei, pentru a se lepăda de păcatele acesteia. Imediat după naștere noul născut
era înfășat într-o cămașă albă de-a tatălui, dacă era băiat, sau de-a mamei, dacă era fată
(Marian, 1892, 176). Scutecele pruncului erau croite din cămaşa tatălui pentru a-i imprima
acestuia puterile bărbatului casei. Faşa, o bucată de brâu de culoare roşie ca să-l ferească
pe copil de deochi, era înfăşurată sub formă de cruce pentru a-l proteja de Zburător sau
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Iele, fiinţe supranaturale, despre care se credea că pot fura sau pocí pruncul nou-născut.
În Bucovina, prima cămășuță a copilului se făcea dintr-o cămașă mai veche de-a tatălui,
pentru băiat sau de-a mamei, pentru fată, pentru ca pruncul să aibă o viață lungă (Marian,
1892, 331). În alte zone, cămăşuţa lucrată din cămaşa de mire era purtată de copil până la
vârsta de doi ani, indiferent de sexul acestuia, pentru a-l proteja de duhurile rele.
Fie că este vorba de costumul de muncă, fie de cel de sărbătoare, diferenţa de sex
este marcată mai ales de piesa de bază a costumului – cămaşa, încreţită la gât pentru femei
şi dreaptă, tip poncho, la bărbaţi şi mai apoi de piesele complementare ce se asociază
acesteia. Comunitatea tradiţionalistă a satului impunea tabu-uri, preluate din credinţele
religioase, conform cărora femeile nu puteau purta veşminte bărbăteşti şi viceversa, fiind
considerate „urâciune înaintea Domnului” (Vechiul Testament, 5).
Interdependenţa dintre poziţia materială şi forma de prezentare a costumului rămâne
la fel de puternică, vestimentaţia devenind simbol al superiorităţii economice, concretizată
în numărul mare al pieselor de port, varietatea lor, în amploarea câmpurilor decorative,
în confecţionarea veşmintelor din materiale fine, procurate din comerţ şi prin adoptarea
unor piese de factură orăşenească. Materiale de calitate superioară, piese cu câmpul
ornamental extins, haine cumpărate gata confecţionate şi încălţăminte de bună calitate
îşi permiteau doar ţăranii cu o situaţie materială bună. Din dorinţa de a se individualiza,
de a se demarca de categoria oamenilor săraci, locuitorii avuţi ai satelor vor modifica
morfologia câmpurilor decorative şi în acelaşi timp vor introduce piese de factură urbană,
făcând din vestimentaţie un mijloc de afirmare a poziţiei lor economice şi sociale.
În zona minieră a Abrudului, femeile înstărite purtau în zilele de sărbătoare câte
două pieptare: unul scurt, strâns pe talie, şi altul lung, cu clini laterali, piese a căror valoare
creştea direct proporţional cu bogăţia ornamentului, realizat cu fir de aur. Femeile mai
puţin înstărite purtau un singur pieptar, iar cele sărace nu-şi permiteau niciunul.
În Gorj se găseşte o variantă cu totul specială a costumului bărbătesc, cunoscut în
literatura de specialitate sub denumirea de „costum schileresc”. Lansat în secolul al XIX-lea
de ţăranul îmbogăţit Dincă Schileru, devenit deputat, acest tip de costum s-a dezvoltat pe
vechiul port tradiţional căruia i s-au adăugat înflorituri cu găitane şi aplicaţii de stofă colorată,
care l-au impus în conştiinţa generală ca o expresie a stării sociale a purtătorilor săi.
Impresionante sunt ,,cămăşoaiele” olteneşti, purtate numai de femeile bătrâne
sau cămăşile brodate cu mărgele şi paiete, lucrate de femeile din sat pentru preoteasa,
învăţătoarea sau nevasta primarului, devenite, astfel, mărci sociale.
Un alt aspect diferenţiator al costumului este şi cel legat de ocupaţia purtătorului.
Variatele activităţi umane determină, la rândul lor, unele aspecte funcţionale ale
costumului: într-un fel se îmbracă plugarul la câmp – cu haine sumare şi comode şi altfel
se îmbracă ciobanul ale cărui activităţi destul de statice nu necesită haine lejere, ci mai
degrabă călduroase, precum şubele miţoase, purtate iarna cu miţele pe interior, iar în
anotimpul ploios cu miţele în afară, ferindu-l astfel de ploaie. De asemenea, păstorii purtau
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cojoace lungi, cu mâneci supradimensionate („bituşca”), folosite pe post de pernă. Tot ei
apelează frecvent la gluga din pănură bătută la piuă, folosită şi ca traistă pentru merinde.
Cămaşa bărbătească cu „barburi”, cunoscută în literatura de specialitate şi sub denumirea
de cămaşă „mocănească” sau „ciobănească”, este prin excelenţă un element de port
păstoresc (Florescu, 1957, 26). Vânătorii şi plutaşii purtau desagi mari din piele sau din
ţesătură de lână, iar pădurarii foloseau chimire late de piele, pentru susţinerea mijlocului şi
toporişti sau ,,baltaguri”, necesare traiului lor singuratic, atât ca unealtă, dar şi ca armă de
apărare. Există, de asemenea, un costum de lucru al pescarilor, alcătuit din piese specifice,
cum ar fi ciorapii lungi de piele, bluzele impermeabilizate cu untură etc.
Sunt şi costume profesionale cu totul specializate cum ar fi cel de surugiu, din
care s-au păstrat frumoase ipingele din sudul României, al căror decor realizat de găitane
multicolore se desfăşoară pe un fond cromatic vesel, plecând de la roşu intens şi ajungând
până la verde şi portocaliu (fig. 2).
Evenimentele istorice și mutațiile sociale care au dominat viața societății românești
și-au pus amprenta asupra evoluției civilizației rurale. Astfel, în viața satului românesc
apar mutații profunde și ireversibile. De la o idealizare excesivă, în perioada în care
se afirmau ideile „sămănătoriste” și „iluministe” se ajunge la situația catastrofală din
perioada „colectivizării”, în contextul unei politici de stat ateiste, când cele mai importante
ceremoniale populare (cu recuzitele lor) sunt deposedate de orice conținut semantic. Prin
migrarea populației rurale către oraș, dispar meșteșuguri tradiționale, se sting obiceiuri
legate de ciclul vieții, adică esența lumii satului.
Astăzi, la începutul unui nou mileniu, avem nenumărate posibilităţi, tehnologice
şi materiale, pentru a susţine o campanie de restitutio a valorilor tradiţionale. Aici, rolul
instituţiilor de profil, muzee, institute sau fundaţii culturale, devine extrem de important.
Dar cu o singură condiţie: respectarea valorilor tradiţionale şi amplasarea lor în contextul
potrivit.
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Fig. 2 Costum surugiu, Olt, Album Alexandrina Enăchescu-Cantemir.
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DEGRADĂRI ŞI MODALITĂŢI
DE CURĂŢARE A PERGAMENTELOR
Roxana Diaconu
Abstract: Parchment is an organic material famous for its resistance in time. Yet, it is
sensible to nocive ambiental effects which generate irreversible chemical reactions. Temperatures
over 30 degrees Celsius, long lasting humidity or water solutions with a pH lower than 3 may
cause important degradations such as parchment ondulation, esistance weakening, fragilization
or gelification. Dry or semi-dry cleaning can be performed when the perchment preserves its
integrity and aftser having fixed the inks or pigments soluble în case of a semi-humid treatment.
Among the cleaning methods – NaCMC, a „Washing solution” (produced by the Leather –
Footwear Research Institute (Institutul de cercetare pielărie – încălţăminte ICPI) based on a
tensioactive nonionogenous agent and izopropilic alcohol, water solution with Vulpex for the
removal of difficult stains a s. o. Whitening of the pearchment is not recommendable.
Keywords: parchment, restoration, parchment degradations, parchment cleaning

Pergamentul ca orice obiect de artă începe să îmbătrânească chiar din momentul în
care a fost creat. Acest fenomen se produce şi poate fi determinat chiar de tehnologia de
obţinere. Degradarea se poate accentua ca urmare a condiţiilor nefavorabile sau oscilante
de mediu, a manipulării sau chiar a încercărilor nespecializate de remediere.
Pentru a înţelege cum acţionează anumiţi factori distructivi, vom prezenta foarte
succint etapele şi substanţele folosite la prelucrarea pergamentului istoric.
Pieile crude uscate se introduceau într-un bazin cu apă pentru spălare şi înmuiere,
după care se sortau şi se tundeau. Peste pielea tunsă se aplica un strat gros de var şi se
depozitau până se obţinea degresarea acestora. Rezultatul trebuia să fie piei de nuanţă albgălbuie. Acestea se întindeau pe rame pentru a putea fi răzuite până se obţinea o grosime
uniformă şi se înlătura cât mai mult din stratul interior, aspru şi cornos. Pieile astfel
obţinute se frecau cu praf de cretă şi piatră ponce până deveneau coli albe şi strălucitoare.
La obţinerea pergamentului pieile nu se tăbăceau pentru a-i menţine o culoare cât mai
deschisă şi translucidă (Kozocsa, 181). După aceste operaţii coala de pergament se tăia la
format şi apoi era vândut spre folosinţă.
Pentru documente (hrisoave) s-au folosit pergamente din piei provenite de la diferite
specii de animale. Analizând cca. 30 de documente din colecţia Muzeului Municipiului
București am tras următoarele concluzii: cele mai multe pergamente sunt de viţel, urmate
de cele din miel sau de oaie. Doar câteva pergamente din cele analizate sunt de capră.
Aceste pergamente trebuiau să îndeplinească câteva condiţii: să aibe o structură cât
mai densă, să fie elastice şi să fie rezistente la îndoituri şi presare.
Preparaţia pentru scriere a fost făcută pe partea dinspre carne, iar şlefuirea s-a făcut
pe cealaltă parte a pergamentului.
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În prezent pergamentele sunt groase, scorţoase (au pierdut din umiditate), cu pliuri
rigide iar unele sunt foarte şifonate (fig. 1). Multe prezintă îmbruniri şi oxidări, praf şi
murdărie.
Vom prezenta câţiva factori ce produc deteriorări la acest tip de documente. Primii
dintre ei sunt factorii naturali (lumina, căldura, umiditatea excesivă, radiaţiile etc).
Degradări asupra materialului
1. Acţiunea luminii solare şi a aerului.
a. Ozonul distruge materialele organice prin desfacerea legăturilor de carbon. Atât
ozonul cât şi bioxidul de azot din aerul atmosferic acţionează ca agenţi periculoşi şi distructivi.
De ce? Pentru că lumina solară acţionează asupra bioxidului de azot care generează mai
mult ozon, iar acesta oxidează anumite răşini naturale cu care uneori sunt tratate pieile şi
pergamentele. Bioxidul de azot însă, decolorează pigmenţii cu care se decorează pergamentele.
Alte urmări ale acţiunii azotului asupra materialelor colagenice constau în apariţia unor pete
galbene şi fragilizarea unor suprafeţe lăcuite (Creangă, 2004, 155).
b. Radiaţia UV a luminii de zi sau a luminii artificiale determină degradarea
pergamentului deoarece reacţiile fotochimice în care se formează peroxidul de hidrogen
fac ca coeziunea dintre fibrele de colagen să se distrugă. Ca urmare a acestui fapt
pergamentul începe să devină casant, fragil, supus ruperii, să se destrame şi să se gelifice.
Masa gelificată împiedică fibrele de pergament să se deplaseze liber. Alte manifestări ale
degradării fotochimice sunt slăbirea rezistenţei suportului şi modificarea cromatică.
2. Acţiunea căldurii şi umidităţii
Pergamentul este mult mai sensibil la căldură şi mai puţin rezistent la fluctuaţiile de
temperatură, decât pielea. Modificări ireversibile pot avea loc deja la temperaturi de peste
30°C. Umiditatea relativă joacă de asemenea un rol important în dezvoltarea deteriorării
fizico-mecanice din pergament. Într-un mediu foarte uscat, pergamentul va pierde
umiditate, se va usca şi sfărâmiţa. Un mediu cu prea multă umiditate, poate conduce la
ondulări şi adesea la distorsionarea ireversibilă a pergamentului.
Căldura împreună cu umiditatea excesivă şi praful constituie un mediu favorizant
dezvoltării atacurilor biologice. Căldura accelerează în acelaşi timp şi deteriorarea chimică
a pielii producând acizi organici, care sunt responsabili de apariţia petelor pe piele.
Umiditatea ridicată pe o perioadă mai lungă sau contactul cu soluţiile apoase cu
un pH mai mic de 3 duc la distrugerea ireversibilă a colagenului şi poate avea ca rezultat
final creşterea hidrofilităţii fibrelor şi pierderea structurii (Știrban, 2002, 392). Uscările
și umezirile repetate şi în special alternate slăbesc rezistenţa fizică a pielii. Un mediu cu
multă umiditate conduce la ondulări şi distorsionarea ireversibilă a pergamentului, iar întrun mediu foarte uscat acesta se usucă şi se fărămiţează (Creangă, 2004, 154).
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Fig. 1 Document pe pergament din Colecţia Documente M.M.B., prezintă toată gama de degradări fizicomecanice şi chimice. Documentul şi-a schimbat dimensiunile, prezintă multiple rupturi, şifonări, încreţituri,
deformări şi benzi lipite pe faţa scrisă
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3. Acţiunea prafului
Praful este un inamic constant al pielii şi este imperios necesară excluderea lui din
spaţiile de expunere deoarece constituie un mediu prielnic pentru dezvoltarea atacurilor
biologice.
4. Acţiunea sulfului şi azotului
Poluarea atmosferică este un factor foarte important în deteriorarea pielii şi
pergamentului; cei doi principali inamici fiind bioxidul de sulf şi particulele solide.
Bioxidul de sulf reacţionează cu vaporii de apă şi produce un amestec de acid sulfuric
şi sulfuros, care are efecte corozive asupra materialului şi degradării în reţeaua dermică
(Stambulov, 1969, 168).
În urma reacţiilor chimice, acidul sulfuric produce fibrei colagenice degradări
ireversibile, în special sulfatul de amoniu. Acesta este un praf alb care se depune pe
material. La rândul lui, materialul devine casant şi fragil. Acidul sulfuric reacţionează şi
cu carbonatul de calciu prezent în pergament, iar în condiţii de praf şi umiditate fluctuantă
degradează pergamentul. Din punct de vedere cromatic, acesta căpătând o culoare gri
închis (Waterer, 1971, 123).
Degradări asupra tehnicii
Din această categorie fac parte migrarea şi solubilizarea pigmenților, culorilor şi
lianţilor. Aceste degradări sunt ireversibile şi pot produce pătarea suportului de pergament.
Când temperatura se modifică şi umiditatea este mare are loc solubilizarea şi întinderea
culorilor şi lianţilor (fig. 2).
Degradări datorate intervenţiei umane
De multe ori, în încercarea de a păstra documentul întreg, oamenii apelează la metode,
materiale şi substanţe care accelerează procesul de degradare al obiectului, cu urmări de multe
ori ireversibile. Adezivul, deseori pătrunde în structura pergamentului rigidizându-l şi alterând
structura chimică a acestuia. Numai adezivul de la suprafaţă poate fi curăţat.
Neglijenţa la manipulare şi păstrare duc la şifonări, plieri multiple, care în cazul
pergamentului sunt mult mai greu de îndreptat, rămânând vizibile datorită degradării
structurii fibrelor de colagen (fig. 3). Rupturile pergamentului ţin atât de manipularea
defectuoasă cât şi de condiţiile de mediu care declanşeză procesul de degradare. De
asemenea, manipularea defectuoasă poate degrada tehnica, de exemplu în zonele de pliere
sau şifonare, cernelurile sau pigmenţii se exfoliază de pe document (fig. 4).
Analizarea documentelor
Unele deteriorări pot fi analizate vizual, altele prin analize fizice şi chimice. Cu
ajutorul pH-metrului se poate stabili pH-ul pergamentului şi în funcţie de aceste informaţii
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Fig. 2 Document pe pergament din Colecţia Documente M.M.B., prezintă toată gama de
degradări fizico-mecanice şi chimice. Documentul şi-a schimbat dimensiunile, prezintă
multiple rupturi, şifonări, încreţituri, deformări şi benzi lipite pe faţa scrisă

Fig. 3 Şifonări, consolidări empirice cu adezivi sau benzi adezive care degradează materialul
support al documentului
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Fig. 4 Exfolierea pigmenţilor în urma îndoiturilor şi a şifonărilor neglijente

Fig. 5 Imagine microscopică (mărire de 50 de ori) cu culori care s-au exfoliat

R estaurare

305

se aplică tratamentul de restaurare. Prin microscopie se poate determina grenul, prezenţa
unor impurităţi, aspectul gelificat al fibrelor de colagen, exfolierea pigmenţilor (fig. 5),
profunzimea fisurilor etc.
Cu ajutorul Spectografiei în infraroşu (FT-IR) se pot identifica substanţele organice
şi anorganice din materialul suport (în cazul nostru pergamentul). Spectrul FT-IR are o
structură individualizată şi este un mijloc indispensabil de analiză care aduce informaţii
utile prin coroborare cu datele obţinute prin alte tehnici de lucru.
Spectografia în ultraviolet vizibil (UV-VIS) oferă date asupra structurii globale a
substanţei de analizat permiţând informaţii referitoare la structura moleculelor modificate
în condiţii distructive. Tot cu UV-VIS se pot determina caracteristici de culoare.
Analiza termică furnizează informaţii referitoare la stabilirea hidrotermică şi
termooxidarea naturală. Observând temperatura de contracţie se determină gradul de
degradare a obiectului şi poate permite autentificarea unui obiect de patrimoniu (Miu,
Giurgincă, Budrugeac, Itimie, Meghe, 2005, 249).
Diagnosticarea stării de conservare a obiectului de patrimoniu este necesară pentru
ca restauratorul să poate alege tratamentul adecvat şi să nu altereze starea de sănătate a
acestuia.
După diagnosticare şi obţinerea rezultatelor de analiză de la specialiştii în domeniu,
restauratorul ţinând cont de informaţiile primite, trece la următoarea etapă foarte importantă
şi care de multe ori are rezultate spectaculoase.
TRATAMENTE DE CURĂȚIRE APLICATE PERGAMENTULUI
Curăţirea este un proces ireversibil care trebuie aplicat cu multă grijă pentru a nu
îndepărta şi eventualele semne cu valoare de referinţă asupra istoricului şi autenticităţii
obiectului. De aceea obiectul cultural nu trebuie curăţat excesiv. Scopul curăţirii este
îndepărtarea impurităţilor nocive de pe suprafaţa şi din materialul obiectului, care
deteriorează integritatea și aspectul estetic al acestuia. Tratamentele diferă de la caz la caz
în funcţie de diagnosticul şi situaţia întâlnită. În majoritatea cazurilor dacă documentul nu
prezintă un atac biologic se începe cu o curăţire uscată.
Curăţirea uscată şi mecanică se referă la înlăturarea depunerilor slab legate de
suprafaţă. După curăţarea uscată, documentul rigid se lasă la relaxat pe vapori de apă rece,
permanent controlat, apoi se curăţă zonele murdare cu substanţe lichide.
Curăţirea semiumedă sau cu substanţe lichide
Curăţarea semiumedă are ca scop dizolvarea şi îndepărtarea impurităţilor impregnate în
piele (sau în alte materiale ale obiectului). Totdeauna, această operaţie trebuie să fie precedată
de curăţirea uscată şi mecanică, ca nu cumva murdăria de pe suprafaţă să se infiltreze în fibrele
pergamentului. Este preferabil ca soluţia folosită să fie testată pe o porţiune mică înaintea
folosirii. Trebuie să avem grijă de straturile exfoliate ale vopselelor şi cernelurilor, să nu le
ştergem şi să evităm metodele care ar deteriora sau ar lăsa urme pe suprafaţa lor.
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Odată cu curăţirea semiumedă se face şi hidratarea şi relaxarea pergamentelor.
După aceste operaţii, obligatoriu, trebuie făcută netezirea obiectului şi uscarea lui în timp
pentru a minimaliza tensionarea fibrelor de colagen. În urma hidratării, fibrele de colagen
se dilată, materialul devine uşor de manevrat, iar pliurile cât şi ondulările pot fi mai uşor
netezite. Este nevoie de atenţie mărită şi de precauţie când vorbim de documente scrise
sau pictate, întrucât la modificarea suportului pot apărea tot felul de tensionări care să
producă exfolieri, crăpări ale culorilor şi în unele cazuri chiar ale foiţei de aur.
Vom prezenta câteva metode de curăţire şi emoliere pe care le-am aplicat la
documentele pe pergament.
Documentul care prezintă urme de praf şi murdărie este şters cu praf de gumă sau
cu o gumă moale pe spatele documentului apoi pe faţa acestuia numai pe zonele nescrise.
Urmele de gumă se îndepărtează apoi cu o pensulă lată şi moale. În funcţie de situaţie se
poate folosi o gumă elastică sau din cauciuc transparent.
Sunt situaţii când pe spatele unor documente se găseşte hârtie modernă lipită în
zonele de pliere în vederea consolidării zonelor fisurate. Scoaterea consolidărilor empirice
am făcut-o înmuind hârtia cu NaCMC de consistenţă groasă (concentraţie 4%). După
câteva minute am început curăţarea hârtiei înmuiate cu bisturiul. După îndepărtarea hârtiei
cu tamponul de vată înmuiat într-o soluţie diluată de C8 pe bază de glicerină (furnizată de
la I.C.P.I.) am continuat curăţarea şi emolierea pergamentului. Scoaterea surplusului de
substanţă l-am făcut cu un tampon de vată sau cu o dischetă demachiantă după care, am
tamponat uşor zona lucrată cu hârtie de filtru (fig. 6 și 7).
La documentele medievale foarte rigide, care pe lângă pete şi murdărie prezintă
multiple cute, încreţituri şi plieri datorită pierderii umidităţii intrinseci a pergamentului,
curăţirea şi emolierea am făcut-o folosind soluţii cu 1% bicarbonat de sodiu în apă şi
soluţii hidroalcoolice (60 alcool etilic/40 apă). Tratarea cu aceste soluţii are loc numai pe
zonele nescrise şi pe verso după curăţirea cu guma şi fixarea cernelurilor în cazul în care
acestea sunt solubile. Pe măsură ce documentul se curăţă şi relaxează, concentraţia soluţiei
hidroalcoolice se schimbă mărind progresiv procentul de alcool. De menţionat că dischetele
umezite în soluţiile amintite mai sus sunt stoarse bine înainte de aplicarea lor pe document
urmate de fiecare dată de o tamponare cu hârtie de filtru pentru a absorbi umezeala. Soluţiile
se aplică alternând, de mai multe ori schimbând concentraţiile până ce documentul rămâne
curat şi relaxat. La finalizarea curăţirii pergamentul se pune între hârtii siliconate, iar
acestea între pâsle de lână pentru ca uscarea să se facă gradat. ,,Sandwich-ul“ astfel format
se aşează între platane şi se pune la o presă uşoară. În cazul în care documentul prezintă
timbru sec sau pecete se decupează hârtia siliconată şi pâsla de deasupra documentului de
jur împrejurul pecetei pentru ca să nu se exercite asupra acesteia presiune şi să-l degradeze
(fig. 8). La început se schimbă hârtiile şi pâslele din jumătate în jumătate de oră, apoi la o
oră, la 2 ore, la 4 ore şi la 24 de ore sub greutăţi. După două zile se schimbă din nou, se
verifică documentul la câteva zile şi se nivelează eventualele deformări.
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Fig. 6 Decuparea hârtiei siliconate de jur împrejurul timbrului sec în vederea protejării acestuia

Fig. 7 Urme de hârtie lipite cu gumă arabică pe versoul pergamentului
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Fig. 8 Imagine după scoaterea urmelor de hârtie cu carboximetil celuloză

Fig. 9 Depuneri de insecte
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Fig. 10 Curăţarea urmelor de insecte

O altă soluţie folosită de noi pentru curăţarea pergamentului am procurat-o de
la Institutul de Cercetare a Pielii, numită ,,soluţie de spălare”, care are în componenţă
apă distilată, agent tensioactiv neionogen (0,5-1%), alcool izopropilic (10-30%) şi agent
antispumare (0,1-0,2%); (informaţii de la dr. Lucreţia Miu). Soluţia curăţă urmele de
murdărie şi depunerile de insecte de pe pergament dar şi de pe piele (fig. 9 și 10). Murdăria
grasă se poate dizolva cu spuma substanţelor neionice (Kozocsa, 2013, 197). Se aplică
cu ajutorul unui tampon foarte bine stors. Când se murdăreşte tamponul se înlocuieşte
cu altul până se curăţă toată murdăria depusă pe suprafaţa pergamentului. Cu o dischetă
înmuiată într-o soluţie hidoalcoolică în care alcoolul folosit este cel izopropilic și apoi
stors bine se şterge pentru a scoate ultimele urme de soluţie de spălare.
Petele de diverse naturi care nu au ieşit la o curăţare apoasă rămân pe obiect. Nu
se folosesc înălbitori la pergament pentru că nu mai pot fi scoşi din material, iar în timp
aceştia reacţionează şi deteriorează suportul mai mult decât pata în sine. Pentru scoaterea
petei de grăsime se mai poate aplica comprese de papeta atât pe faţă (numai în zonele
lipsite de informaţie), cât şi pe spatele documentului. Cu un tampon de vată înmuiat în
soluţie hidroalcoolică şi stors foarte bine se îndepărtează apoi urmele de papeta.
Petele rămase de la clei de oase se pot scoate cu soluţie de ,,vulpex” (câteva picături
în 20 ml. apă). Se testează cu o soluţie mai diluată, dacă rezultatul nu este satisfăcător
se creşte concentraţia de vulpex. Toate operaţiile de curăţare se finalizează cu ştergerea
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pergamentului cu un tampon înmuiat în soluţie hidroalcoolică şi binenţeles, stors bine
pentru a nu umezi tare pergamentul.
În concluzie, la obiectele din pergament se controlează condiţiile de mediu în spaţiile
de expunere şi depozitare. Specialiştii recomandă un mediu mai uscat în care umiditatea
relativă să nu depăşască 40% deoarece o umiditatea relativă peste această limită, sporește
ruperea legăturii de hidrogen, gelatinizarea și creșterea biologică (Hansen, Sobel, 1991,
24). Temperatura să fie menţinută între 16-18°C. Obiectele să fie protejate de praf, să fie
ambalate, depozitate în materiale adecvate şi în poziţie de repaus.
Tratamentele să fie efectuate cu mare responsabilitate şi atenţie ţinând cont de
fiecare element ce intră în componenţa obiectului după testări şi analize.
Presarea se face întotdeauna între materiale ajutătoare (hârtie siliconată, bondina,
netex, organza, pâsle de lână sau bumbac, hârtie de filtru). Presarea se face la o intensitate
naturală între platane din plexiglas sau din lemn. În cazul ştampilelor sau peceţilor se
impune protejarea acestora de presare prin decuparea materialelor din jurul lor în straturi
succesive astfel încât presarea să nu se facă în zonele cu peceţi sau ştampile.
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RESTAURAREA A DOUĂ VOLUME DIN COLECȚIA
MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI:
APOSTOL, BUCUREȘTI, 1683
ȘI EVANGHELIE, RÂMNIC, 1746
Ovidiu Eugen Moţ
Abstract: The restoration, during 2016, of two copies of the old Romanian book:
Apostol, Bucharest 1683 and Evanghelie, Râmnic, 1746 occasioned, besides restoring the
books and obtaining new information related to the history of objects.
Keywords: Old book, restoration, watermark

Cele două cărţi restaurate au făcut, între alte bunuri culturale mobile, obiectul
restaurării din cadrul Laboratorului de restaurare Carte-Document, Piele-Pergament
din cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti, în cursul anului 2016, fiind prezentate,
împreună cu documentaţia şi propunerile de restaurare Comisiei de Restaurare, întrunite
la 25.XI.2015 şi recepţionate de Biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti în urma
Comisiei de Restaurare întrunite la 10 ianuarie 2017.
Înaintarea cererii de intrare în restaurare către laborator, a fost motivată de starea
de conservare a celor două cărţi, coroborată cu valoarea acestora, conform legislaţiei în
vigoare. În urma procesului de restaurare a fost redată starea de sănătate a celor două
cărţi, integritatea corpului cărţii, a scoarţelor şi învelitoarei, fiind confecţionate cutii de
conservare din carton neacid, îmbrăcate în pânză, pentru ambele cărţi şi au fost lămurite
câteva aspecte legate de istoricul obiectelor.
1. Apostol, Bucureşti, 1683, nr. inv. 1.471 (fig. 1)
Ediţia este cunoscută în literatura de specialitate (B.R.V., I, 258-262; Râpă
Buicliu, 2000, 189; Poenaru, 1973, 170), ca şi exemplarul aflat în proprietatea Muzeului
Municipiului Bucureşti (Ştefan, 2008, 16). Dacă sunt lămurite datele legate de traducere,
editare şi tipărire (comanditar, patron, diorthositor, tipograf, tipografie, gravor) şi, în linii
generale, cele legate de materialul utilizat pentru tipărire, lipsesc informaţii din surse
primare sau secundare legate de hârtia utilizată pentru tipărirea ediţiei.
În urma desfacerii corpului de carte au fost identificate două aspecte în acest sens: 1)
grosimea filelor variază; 2) au fost identificate un număr total de 11 tipuri filigrane (marcă
şi contramarcă) la care se adaugă cele ilizibile. Avem astfel, după tipuri, trimiterea la filă:
a) (f. 14); b) (f. 32, 34, 53, 74, 132, 156, 168, 193); c) (f. 17); d) (f. 153); e) (f. 25, 88, 91,
101, 150, 158); f) (f. 30, 55, 56, 60, 80, 107, 123, 124); g) (f. 125); h) (f. 165); i) (f. 143); j)
(f. 135); k) (f. 170). La acestea se adaugă filigranele ilizibile de la f. 4, 42, 45, 49, 70, 126
și 127. Morile de la care provine hârtia nu au fost identificate în totalitate, ci parţial, fiind
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Fig. 1 Apostol, București, 1683 (înainte şi după restaurare)
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vorba de mori central-europene şi italiene care au funcţionat în secolul al XVII-lea.
Constatarea aceasta, uşor de făcut, în cazul marii părţi a cărţilor vechi româneşti,
tipărite în Ţara Românească şi Moldova, poate fi corelată cu crearea de stocuri de hârtie în
marile centre tipografice, pe de o parte, şi, pe de altă parte cu piaţa marginală de hârtie pe
care o reprezentau Principatele, ceea ce a generat două situaţii: cumpărări ocazionale de
hârtie şi achiziționarea, de multe ori, a unor sortimente slabe calitativ.
Un alt aspect identificat odată cu desfacerea cărţii este legat de istoria acesteia
propriu-zisă, de intervenţiile asupra corpului de carte şi a legăturii. În primul caz notăm
diferenţa între forzaţe (hârtie din prima jumătate a secolului al XIX-lea cu filigran
caligrafiat) şi corpul cărţii (hârtie din prima jumătate a veacului al XVII-lea). Apoi, hârtia
de cârpe utilizată la refacerea mijloacelor filelor poate intra şi aceasta în două categorii:
avem de-a face cu hârtie de cârpe (imposibil de datat, urmele filigranului fiind de mici
dimensiuni şi adesea ilizibile) simplă, sau cu scriere chirilică – cerneală de carbon, şi o
hârtie utilizată la probe tipografice. Cantitatea mai mică a celor din ultima categorie face
dificilă probarea mai multor intervenţii de reparare a corpului de carte.
De asemenea, cotorul sau mijloacele filelor nu prezintă urme ale unor distanţări
diferite a nervurilor. Astfel, se poate concluziona că, în cazul mai multor reparaţii ce a
presupus refacerea mijloacelor şi implicit recoaserea cărţii au fost respectate trasele
iniţiale, iar legătura a fost continuă. La ultima reparaţie, probabil realizată în cursul
secolului al XIX-lea au fost create caiete aleatorii, formate din 4 sau 6 file, uneori chiar
5, prin lipirea unei file de caiet. Coaserea noastră a reluat modelul original, fiind cusute
caietele în ordinea indicată de signatură.
În ceea ce priveşte scoarţele, confecţionate din lemn de cireş, acestea au fost
adăugate, probabil, la ultima legătură a cărţii, în secolul al XIX-lea, acestea provenind,
după dimensiuni (plană şi spaţială), de la cărţi diferite. Mai mult decât atât, acestea
prezentau urme de închizători la ambele capete, ceea ce presupune că au fost utilizate de
mai multe ori până la momentul relegării de secol XIX.
Învelitoarea se mai păstrează doar pentru partea anterioară, fiind confecţionată din
piele de viţel, grenul acesteia fiind puternic afectat (tocire, jupuire).
Ca o concluzie, nu avem documentată clar decât reparaţia de secol XIX, când au fost
refăcute mijloacele, a fost cusut continu volumul, au fost adăugate forzaţele, scoarţele şi
învelitoarea. Nu ştim dacă a fost realizat acum şi un capital band, dar urmele acestuia există
în hârtie: la un moment dat volumul a avut un capitalband cu nervură cânepă îmbrăcată în
pânză de sac, cusut cu două fire prin străpungerea mijloacelor caietelor în zona lănţişorului.
Ultima reparaţie nu putea şterge cu totul urmele unei legări anterioare, ceea ce ne duce la
concluzia că s-a utilizat acelaşi traseu al cusăturii, cu aceeaşi dispoziţie a nervurilor. De
asemenea, au putut fi datate majoritatea degradărilor, în perioada pe care le prezenta cartea
în momentul intrării în laboratorul de restaurare, între a doua jumătate a secolului al XIXlea şi prima jumătate a veacului următor, cartea intrând în anii ᾽60 în colecţiile muzeului.
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Între proprietarii anteriori ai cărţii, (Ştefan, 2008, 16) inscripţiile marginale
amintesc Biserica din Oreviţa Mare/Vânju Mare (jud. Mehedinţi), cu un terminus ante
quem anul 1857, şi pe Dumitrescu Naum (în cursul primei jumătăţi a secolului XX),
putând fi susţinută supoziţia reparaţiei de secol XIX realizată înainte sau chiar în timpul
cât a aparţinut bisericii mehedinţene.
La momentul intrării în laborator cartea cu dimensiunile (legătură: 18x25,5x5 cm.;
corp carte: 17x24,5x3 cm., 16,6; poziții nervuri – de la bază spre partea superioară: 6 cm.;
10,5 cm.; 15,5 cm.; 10,5 cm.); corpul de carte, compus din 199 file, prezenta următoarea
stare de conservare: Volum cvasi-complet, lacunele reprezentând părți din învelitoarea de
piele (mici lacune la învelitoarea anterioară, lipsă completă învelitoare posterioară), forzațe
și corp carte (f. 75 – prezentă în proporție de 5%; alte lacune în zona marginală inferioară,
afectată de patină vulgară-umezeală-atac fungic, bacterian, papirofag, rozătoare).
Scoarțele: cea anterioară era ruptă în 3 bucăți, în timp ce scoarța posterioară era plesnită
la partea superioară (9,5 cm. adâncime) și inferioară (4 și 18 cm. adâncime). Corpul cărții
prezenta în întregul său depozite de ceară, patină vulgară și local urme de zbor insecte
papirofage și arsuri. O atenţie specială o solicitau, pentru tratamentul umed prin imersie
însemnările marginale cu cerneală negru de fum: forzaț; f 1r; f. 2r; f. 36r; f. 44v; f. 61v;
f. 65v; f. 66v; f. 73v; f. 74r; f. 82-91r; f. 96r; f. 160v; f. 174r; forzaț anterior și posterior
precum şi ştampilele de proprietate ,,Muzeul Municipiului București”: pagina de titlu; f.
1r; f. 17r; f. 50r. Astfel, deteriorările fizico-chimice au putut fi rezumate la: depozite praf;
depozite ceară; halouri; fisuri marginale; lacune hârtie; patină vulgară; fragilizare hârtie,
depolimerizare locală; arsuri; urme zbor insecte papirofage/xilofage; lacună provocată de
rozătoare.
Restaurarea cărţii a cuprins următoarele etape:
- Fotografiere;
- Desprăfuire;
- Desfacere învelitoare piele și emoliere;
- Desfacere corp carte;
- Curățare uscată (îndepărtarea prin spargerea cu bisturiul a depozitelor de ceară și
ștergerea cu guma a filelor);
- Fixare ștampile și însemnări marginale;
- Spălare file și neutralizare;
- Completare lacune și fixarea fisurilor;
- Curățarea surplusului de hârtie cârpe rămas în urma tehnicii „la dublu”;
- Colaționare;
- Coasere la gherghef pe 4 nervuri profilate;
- Încleiere cotor;
- Rotunjire cotor;
- Coasere capital-band pe miez de cânepă;
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- Căptușirea cotorului cu pânză și hârtie între nervuri;
- Restaurarea scoarțelor de lemn (ancorare cu ajutorul penelor de lemn, după
săparea formei în scoarţe);
- Croirea pielii pentru completare învelitoare și șerfuirea acesteia;
- Colorarea învelitorii (baiț);
- Pieptănarea nervurilor;
- Ancorarea scoarțelor;
- Lipirea învelitorii, modelarea nervurilor și a capișoanelor;
- Lipirea pânzei pe interiorul scoarțelor;
- Confecționarea închizătorilor fixe și mobile (tablă alamă+curelușe piele) și
montarea acestora;
- Lipirea forzațelor;
- Confecţionarea unei cutii de protecţie din carton neacid.
2. Evanghelie, Râmnic, 1746, nr. inv. 4.076 (fig. 2)
Şi această ediţie este cunoscută în literatura de specialitate (B.R.V., II, 88), ca şi
exemplarul aflat în proprietatea Muzeului Municipiului Bucureşti, iar restaurarea unui
exemplar din această ediţie a fost anunţată recent în publicaţiile de specialitate în cadrul
unei alte instituţii (Iordăchescu, 2010, 45-50), fără a fi vorba de o exclusivitate, exemplare
ale ediţiei fiind în lucru în multe alte ateliere din ţară. Explicaţia o conferă conservarea mai
multor exempare din această ediţie.
Ca şi în cazul anterior, am încercat prin studiul hârtiei (aspect, culoare, grosime şi
identificare mărci de moară) să aduc o contribuţie la istoria exemplarului aflat în colecţia
Muzeului Municipiului Bucureşti.
Şi aici remarcăm diferenţe în cazul hârtiei, cu grosimi care variază, fiind identificate
un număr total de 9 filigrane (mărci şi contramărci) dispuse astfel: 1 – (f. 14, 19, 28, 39, 53,
54, 66, 71, 73, 79, 82, 84, 85, 92, 93, 95, 99, 113 și 121); 2 – (f. 10, 12 și 62); 3 – (f. 21);
4 – (f. 41 și 87); 5 – (f. 43); 6 – (f. 16); 7 – (f. 18, 30 și 75); 8 – (f. 103 și 132); 9 – (f. 108).
Alături de acestea, filigran ilizibil la filele: 23, 27, 37, 40, 47, 60, 65, 77, 91, 107, 111, 112
și 115. Avem în general mărci ale morilor central europene şi italiene, ca și în cazul de mai
sus, databile sfârşitul secolului XVII-începutul veacului XVIII), dar şi începutul secolului
XIX, pentru filigranul forzaţelor (excepţie forzaţ fix anterior identificat sub forzaţul fix de
secol XIX, care aparţine tot sfârşitului de secol XVII şi începutul celui următor).
De asemenea, din analiza cusăturii şi a urmelor de cusătură anterioară, a scoarţelor
şi învelitorii, a forzaţelor şi a hârtiilor utilizate pentru completare lacune şi mijloace file,
au putut fi determinate cel puţin două intervenţii anterioare: a). O intervenţie de început
de sfârşit de secol XVIII - început de secol XIX, datată prin forzaţul fix anterior, situat
sub forzaţul fix pe care îl avea cartea în momentul intrării în laborator; benzile de hârtie
cârpe nescrise sau scrise (aparţinând unui număr de 3-4 documente după calitatea cernelii
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– cerneală ferogalică şi cerneală carbon, şi a identităţii scrierii). Nu ştim dacă la această
dată a fost schimbată învelitoarea; b). o intervenţie de la sfârşitul secolului XIX-începutul
secolului XX, care a afectat parţial doar corpul cărţii, aceasta fiind documentată prin hârtia
industrială utilizată pentru completarea unor lacune sau fixare fisuri (fragmente tipizat
Primăria Comunei Urbane Bucuresci emis pentru ultimul deceniu al secolului XIX, fiind
prezent anul 189…, ultima cifră urmând să fie trecută cu cerneală, în funcţie de an).
La intrarea în laborator cartea, cu dimensiunile – legătură: 32,5x20 cm.; corp carte:
31x20 cm.; B. poziții nervuri (de la bază spre partea superioară): 4 cm.; 13 cm.; 20,5 cm.;
27 cm.: 4 cm. între nervură şi capătul cotorului atât la partea inferioară cât şi la partea
superioară); corpul cărţii fiind compus din 166 file, avea următoarea stare generală de
conservare: volum complet. Legătură: învelitoarea se păstrează pentru ambele scoarțe, cu
lacune. Scoarțe: plesnite, scoarța anterioară din 2 bucăți, prezentând și o plesnitură; scoarța
posterioară prezintă canale insecte xilofage și deformare a lemnului. Forzațe: afectate
de depozite praf, atac xilofag/papirofag, pete ulei și patină vulgară. Cotorul interior:
deformat, conservă 4 nervuri profilate, urme de hârtie, piele și adeziv îmbătrânit. Corp
carte: complet, afectat integral de depozite ceară, patină vulgară, depozite praf. Prezintă
reparații de epocă – completare mijloace şi lacune cu hârtie cârpe şi hârtie pastă lemn.
O atenţie specială o solicitau, pentru tratamentul umed prin imersie, însemnările
marginale cu cerneală negru de fum: forzaț anterior mobil, forzaț posterior mobil; f. 49v;
f. 52-61r; şi ştampilele de proprietate ,,Muzeul Municipiului București”; forzaț anterior
mobil, pagina de titlu; f. 109r; f. 141v.
Restaurarea a cuprins aceleaşi etape ca şi în cazul restaurării Apostolului, 1683,
diferenţele ţinând de starea de conservare a fiecărui bun cultural mobil în parte.
În aplicarea tratamentelor am urmărit reducerea acidităţii şi redarea integrităţii
filelor hârtiei, în cazul corpului de carte, precum şi redarea funcţionalităţii bunurilor
culturale prin coasere corp carte şi capital-band, reutilizarea scoarţelor originale prin
lucrări de curăţare adezivi anteriori, chituire lacune şi găuri de zbor, montarea de pene,
presare, montare scoarţe şi învelitoare piele (cu inserţie piele acolo unde existau lacune),
confecţionare şi montare închizători alamă şi cureluşe, dar am ţinut cont şi de nevoile de
conservare a obiectelor prin emolierea finală a învelitorii şi confecţionarea unor cutii de
protecţie din carton neacid, îmbrăcate în pânză, pentru fiecare carte în parte.
De asemenea, am urmărit identificarea unor informaţii care pot completa
informaţiile privind istoricul obiectelor reprezentate de inscripţiile marginale.
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UN PROIECT DE ARTĂ BIZANTINĂ:
CHIPUL LUI HRISTOS – O EXPERIENȚĂ INTERCULTURALĂ
APRILIE-IUNIE 2017
Dr. Roxana Coman
Abstract: When we first took on the collaboration proposal sent by Christina
Matiaki, it seemed to be just like any other proposal we usually receive at the Department
of Public Relations, Marketing and Cultural Projects. Teaching Iconography at Kozani, a
course organized by the Bishopric of Kozani, Christina wanted to host an exhibition in the
Suțu Palace with works painted by students studying icon painting, originating from three
countries: Greece, Italy and Romania. As our collaboration progressed, the originality of
the project, with an emphasis on Byzantine tradition in various cultures, and its valuable
educational character became increasingly clearer.
The aim of the proposal was to continue the collaboration initiated in the previous
year on the subject of the representation of the Virgin Mary throughout the centuries with
a similar project in 2017 concerning the various instances used when depicting Christ.
This year’s edition was put together with the following partners: Region of Western
Macedonia, the iconographic seminary of the Diocese of Kozani, the `Aristotle` Cultural
Association, the iconography seminary of the Diocese of Kastoria `Non Stop`, the `Saint
Stylianos` Children’s Shelter in Kozani, the Naturalist Association of Mesopotamia in
Kastoria and the `Associazione Archeosofica` in Florence, the `Iustinian Patriarhul`
Faculty of Orthodox Theology, the `Saint Filofteia` Theological Seminary and The
Bucharest Municipality Museum.
The 2017 international event began in April with exhibitions and workshops held in
Grevena and Kozani, travelling in May to Bucharest following the same structure, ending
on a high note in Florence. The Bucharest section of the event involved an exhibition
hosted in Suțu Palace, the headquarters of the Bucharest Municipality Museum, with six
large canvases depicting six of the 12 Great Feasts and icons representing Jesus Christ
made by students from all three countries.
Keywords: Byzantine Art, tradition, icons, intercultural exchange, workshops,
Italy, Greece, Romania
Când Muzeul Municipiului București a primit propunerea de colaborare a istoricului
de artă Christina Matiaki, părea a fi o simplă solicitare de găzduire a unei expoziții temporare
la muzeu. Fiind profesoară de iconografie la Kozani, curs organizat de Episcopia din
Kozani, Christina Matiaki propunea ca Palatul Suţu să găzduiască o expoziție cu lucrări
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realizate de studenții cursului, provenind din trei țări: Grecia, Italia și România. Pe măsură
ce colaborarea a progresat, originalitatea proiectului concentrat pe tradiția bizantină în
diverse culturi și caracterul său educațional valoros au devenit evidente. Proiectul a fost
selectat în urma apelului general lansat de Muzeul Municipiului București în septembrie
2016, pentru proiecte culturale ce vizau perioada ianuarie – decembrie 2017, în vederea
valorificării spațiilor MMB, în conformitate cu strategia muzeului.
Scopul propunerii era să continue colaborarea inițiată în anul precedent, având ca
subiect reprezentarea Fecioarei Maria de-a lungul secolelor, cu un proiect similar în 2017,
având ca temă modul în care a fost reprezentat Iisus Hristos. În acest an, ediția a fost
organizată cu următorii parteneri: Regiunea Macedoniei de Vest, Seminarul Iconografic al
Diocezei din Kozani, Asociația Culturală “Aristotel”, Seminarul Iconografic al Diocezei
din Kastoria, “Non Stop”, Adăpostul pentru copii “Sf. Stylianos” în Kozani, Asociația
Naturalistă a Mesopotamiei din Kastoria și Asociația „Archeosofica” din Florența,
Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București, Seminarul Teologic „Sf.
Filofteia” și Muzeul Municipiului București.
În calitate de profesor de iconografie în Kozani, Christina Matiaki a dorit să ofere
studenților săi posibilitatea de a învăța și de a cunoaște oameni cu interese similare care
studiau și ei același domeniu. Prin urmare, prima ediție a evenimentului a facilitat schimbul
cultural și artistic între participanții cursurilor din Grecia și cei din Italia. Evenimentul
fiind unul de succes, tendința firească de a organiza o a doua ediție a inclus și România
în acest proiect interesant și ambițios, cuprinzând și studenții români de la Facultatea de
Teologie Ortdoxă Justinian Patriarhul și de la Seminarul Teologic Sf. Filofteia.
Proiectul internațional din 2017 a debutat în aprilie, cu expoziții și ateliere organizate
în Grevena și Kozani, ajungând la București în mai, cu aceeași structură, finalizându-se
în luna iunie, la Florența. Secțiunea desfășurată la București a inclus o expoziție găzduită
de Palatul Suțu, Muzeul Municipiului București, cu șase lucrări de mari dimensiuni
reprezentând 6 dintre cele 12 Praznice Împărătești, și icoane cu Iisus Hristos, realizate de
studenții provenind din țările mai sus menționate. Vernisajul expoziției a avut loc sâmbătă
13 mai 2017. Unul dintre cele mai interesante aspecte care ne-a captat atenția a fost faptul
că trei dintre lucrările de mari dimensiuni au fost pictate în Florența, iar celelalte trei în
Kozani, subliniind astfel importanța colaborării interculturale în ceea ce privește canonul
bizantin în arta veche. În plus, prezența unor icoane pictate pe sticlă, specifice artei
românești, a conturat ideea principală a evenimentului, de a analiza și discuta influența
artei bizantine în diverse spații culturale.
În ziua de luni 15 mai, evenimentul a inclus un atelier despre culorile Antichității,
cu Roberta Capezzuoli, Giovanna Caldarella și Javier Carrasco de la Laboratorul din
Florența, precum și o serie de prezentări. Acestea au fost susținute de specialiști din
cele trei țări, implicate în proiect, și anume: Prof. Ștefan Buchiu, Decanul Facultății de
Teologie Ortodoxă, Universitatea din București, Dr. Vasile Timiş, Luiza Bârcău, istoric de
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artă, Prof. Vasile Bogus, Christina Matiaki, teolog, arheolog și iconograf, coordonatoarea
Laboratorului Iconografic din Kozani (Grecia), și Alessandro Mazzucchelli, istoric de artă
medievală, coordonator al Asociației Archeosofica din Florența. Atelierul și prezentările au
încheiat etapa proiectului desfășurată în România, activitățiile fiind continuate la Florența.
La invitația lui Alessandro Mazzucchelli, Muzeul Municipiului București a fost
reprezentat la ultima etapă a proiectului în Florența. Expoziția cu cele 6 lucrări pictate de
studenții din Grecia, Italia și România a deschis evenimentul în ziua de sâmbătă, 10 iunie.
A doua zi, au fost organizate ateliere și prezentări, conform structurii etapelor anterioare.
Roberta Capezzuoli și Javier Carrasco au discutat despre diverșii pigmenți naturali folosiți
în arta veche, subliniind originile lor organice și minerale, având în vedere faptul că aceștia
au fost utilizați în cadrul cursurilor de artă susținute de Asociația Archeosofica.
Duminică, 11 iunie, am susținut o prezentare despre Mănăstirea Văcărești și
semnificația frescelor sale și mesajul programului iconografic în relație cu caracteristicile
politice și artistice ale Țării Românești din secolul al XVIII-lea, prezentare legată de
expoziția „În apropierea sfinților – frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani” organizată
de Muzeul Municipiului București în Casa Filipescu-Cesianu. Programul acestei zile s-a
încheiat cu un curs practic de desen predat de Christina Matiaki și Roberta Capezzuoli
pentru studenții care participaseră la cursurile de la Kozani și din Florența și erau implicați
în acest proiect.
Istoricul de artă Alessandro Mazzuchelli a susținut o conferință pe 13 iunie,
intitulată La Via della Luce. Concepută ca o anexă la eveniment, aceasta s-a concentrat
pe baza teoretică și teologică a icoanelor. Folosindu-se de cuvintele lui Ioan Botezatorul,
Sf. Grigore Palamas, și a celor scrise de fondatorul Asociației Archeosofica, Tommaso
Palamidesi, Alessandro Mazzuchelli a vorbit despre relația specială dintre utilizarea
culorilor în icoane și mesajul spiritual pe care acestea îl poartă. În afara regulilor și
convențiilor folosite în iconografie, stabilite de varii Concilii și transmise prin folosirea
Erminiei, icoana reprezintă una dintre numeroasele forme de reprezentare a întrupării lui
Dumnezeu, baza hristologică pentru icoane. Dumnezeu S-a facut om pentru ca umanitatea
să poată avea acces la divinitate.
Prin întrupare, Dumnezeu poate fi văzut și reprezentat. Această scurtă enunțare
reprezintă fundamentul teologic care se află la baza existenței icoanelor. Icoana lui Iisus
Hristos, Dumnezeu ca Om, El care este de aceeași natură cu Tatăl prin divinitatea Sa și de
aceeași natură cu noi prin umanitatea Sa.
În ceea ce privește convențiile folosite în pictura de icoane, Leonid Uspensky discută
un aspect semnificativ și, anume, despre existența istorică a multor sfinți și rolul acestei
existențe reale în menținerea unei anumite iconografii și a trăsăturilor acestora. Astfel,
procesul pictării unei icoane implică o obligație de a transmite și utiliza reprezentarea
specifică atribuită unui sfânt anume. Desigur, nu este întotdeauna cazul atunci cand avem
în vedere aspecte variabile precum talentul artistului, interpretarea bisericii locale sau
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variatele rezoluții ale Sfântului Sinod. De asemenea, faptul că o reprezentare într-o icoană
are o oarecare asemănare cu personajul istoric înfățișând un sfânt anume, nu înseamnă că
lucrarea este un portret fidel al persoanei respective. De aceea, manualele bizantine, cu
modelele și tiparele răspândite în întreaga creștinătate ortodoxă, au contribuit la impunerea
unui anumit canon ce trebuia urmat în procesul pictării unei icoane.
Ideea principală a prezentării lui Alessandro Mazzuchelli a fost că lumina divină
este prezentă și transmisă prin intermediul icoanei, o lumină care nu este creată de cineva
sau de ceva și care nu poate fi văzută cu ochiul liber, dar este făcută accessibilă pentru
umanitate prin Întruparea lui Iisus Hristos.
În calitate de istoric de artă și pedagog muzeal, includerea în acest proiect a
reprezentat o foarte interesantă și unică experiență datorită sentimentului de comunitate
creat, de accentul pus pe educație și pe schimbul de cunoaștere. De asemenea, colaborarea
inter-instituțională a Muzeului Municipiului București cu organizații din trei țări este o
oportunitate minunată pentru dezvoltarea viitoarelor proiecte de acest gen.
Dimensiunile educaționale ale acestui proiect sunt evidente, în special dacă
observăm felul în care aceste cursuri se adresează unor categorii de vârstă care nu sunt
vizate în mod frecvent de educația muzeală. Proiectul ne-a oferit șansa să explorăm
posibilitățile de a iniția programe educaționale pentru adulți la Muzeul Municipiului
București. Majoritatea participanților erau adulți, cu vârste cuprinse între 30 și 77 de ani,
dar și copii de 7-12 ani. Cursurile au fost concepute în așa fel încât să acopere atât tehnicile
artistice și procesul de pictare a unei icoane, cât și suportul teoretic. De asemenea, proiectul
a abordat metoda de dezvoltare a înțelegerii cursanților prin schimburi culturale cu alte
țări, oferind o perspectivă inedită.
Inițiat în 2016, acest proiect intercultural este în procesul de a crea o comunitate
unită de aceeași pasiune pentru artă și spiritualitate, formată din oameni care lucrează
împreună pentru realizarea unui scop comun, dincolo de granițe naționale și culturale.
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