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STUDII ŞI ARTICOLE 7 

BOLOVAN DE RÂU DIN 
DESCOPERIRE ÎNTÂMPLĂTOARE 

Jeff Swift, dr. Vasile Boroneanţ 

. În iulie 1997, domnul JeffSwift, din Australia (Canberra) 1 ne încunoştiinţează că o rudă 
a Domniei-Sale stabilită în Australia dar care, până la emigrare, în 1940, 
a găsit, în Bucureşti, un bolovan de râu, 

a trăit la Bucureşti, 

rulat, cu decor în relief. Piesa a fost 
prezentată domnului profesor John 
Clegg, de la universitatea din Sydney2, 
specialist în piatră sculptată, cu lucrări 
publicate în acest domeniu, el abordând, 
între altele, chiar şi descopririle de la 
Lepenski Vir. Savantul consideră că 

bolovanul găsit la Bucureşti este cioplit 
în acelaşi stil ca acelea de la Lepenski 
Vir. Pentru confirmarea identităţii piesei 
şi analiza compoziţiei minerale, la 
solicitarea noastră, s-a făcut analiza de 
laborator. 

Localizarea piesei 
Piesa a fost descoperită în 

apropierea fostei biserici Sf.Anton, în 
spaţiul cuprins între Calea Victoriei 
şi bulevardul Kogălniceanu, în partea 
stângă a străzii C.Mille. Ne-a fost trimisă 
şi o hartă a Bucureştiului cu marcarea 
locului în care a fost descoperită piesa. 
Biserica Sf.Anton a fost distrusă, era în 
ruină şi în locul lui s-a amenajat piaţa 
Casei Centrale a Armatei. Din relatare 

Vuile Roronan1 
lnstitlllUI de ARheolopc 
SIJ. Hcndri Coandl 11 
R-71119 Buchuati 22 
Romania 

16 Oc1ober 1997 

A1tlleatiutloa Ol A1 Early Jlomuin Stooe Carviq 

Oear Sir. 

JcfTSwift 
24 McGill St 
EvanACT2617 
Ausa.lia 

I wro„ 10 you on 2 /uly 1997 in the hopc thlt you would be lble IO help me. As I hove 
not hard from you l hove scnta <opy ofmy lcru:r, and ollll>lhcl phowpaJJh oflhe 
utifll<I. 

I wu refcm:d to )'Oli by Prof. M. Primu of lhe Zuneh t.:niveniry u • specii I ist in lbe 
stoneqc IR ofContnl Europe. 

I am secking lhe autbmbcalion of a small saonc carviq tha1 was found two meccn 
bclow Bucharcst in 1hc ruble ofthe rivor bcd which is undcr the city. 11 closely 
resembles one ofthe stone had carvings found in thc I .cpcnski Vir sile ia 
Yuaoalavia. lfit isa similuly daled piccc, it would pre-date &boul '-7000BC. 

I hovc e.doau!boll all lhe te.., in Aurtnlia. and lheno arc no specialislS hcre in tbe 
primit.iw ut ofCcntnl Europe.~ are some referenc:n to lhe "thinking man• typc 
poncry,and thc III and culwr. of stoneage Rumania,"""" ofwhi<h sbowsimillr 
facial feature:s to lhis inonc cvvina. bui thcrc ii linle infonnetion on ut s;n-dlting 
aboul 2-JOOOBC. Ali I c:an find is some uone s~ and knives of Pakolithic 
man. Autbon seem to only IDuch on 1he carlier Roman.ian history due to the shonap 
of silJllifocam artifa<ts. 

A receru bool on Thc Lepnski Vir Cuhurc by Dniplav SRjovac describes ii as an 
isolated cultW'C, and mentions about leo other scnlcments found 1lona thc Oanube 
ftom chc sune period. I cannoc find any similarly dalcd siles in Romania v.ith 
substaotial anifacts. 

The carvin& m the photograph cnclosed is similu 10 one found in the book on 
Lepcnaki V1r C Found in lhe sam:tuary ofhEM.s No 31 - Lcpmski Vir Ic ) 
Thosc cuvilll' ...,. very largc, whcn: this one is only I Ucm loDI. ud 6cm widc. li 
wcipa 400pns and is made of• COM"SC ycllow sandrtoac similar to lht ones 
describc<I in tbe LepcnW v;, sculJMur<1. Th: face is darlc:r !han lhe bacil.. and may 
hove boen coloured by ochre, °' ...,.. otha pipnem. Thc face 1lso hu 1 polishcd 
_.,ance. particularly on lhe nosc. wbich may bive bc:cn from ycm of pcoplc 
IOUChing it Thm: an: somc small toolina nwks on the righ1 hand corner ofthe mouth 
dud may :ihow how it was cam:d. and usist with idcntifying from which p:riod ofili 

rezultă că piesa a fost găsită înainte ;,arne_ 
'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

I Mulţumim d-lui J.Switl care, aflând despre bolovanul de râu gllsit la Bucureşti, a considerat că locul cel·mai 
potrivit pentru publicarea şi introducerea în circuitul ştiinţific şi cultural a obiectului menfionat este Bucureştiul 
şi, allând din lucrări de specialitate despre noi, a intrat în comunicare - şi iată cum se poate susfine legătura şi pe 
această cale, cu ţinuturile de origine. 
2 Mulţumim d-lor J.Clegg şi Andrew Christy care ne-au ajutat în acest demers ştiinţific, efectuând analize de 
laborator, prelevând probele necesare, făcând posibilă redactarea acestui studiu. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



8 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

COHPARJSON PERCENTAGES FOR PURE MINERAL END·MEMBERS• 

510, AJ,o, Ti01 fe104 FeO(OH) AJ(OH), AJ1s1,o,(0H). Na..sAJ1(Al,_,s1,_,o„)(OH),.nH,O 
Quertz Corundum Rut Ila Magnetite Goethlte Glbbslte Kaollnlle Beldelftte 

O.DO O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 2.95 
0.00 O.DO o.oa 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oa 
0.00 100.00 o.oa 0.00 o.oa 65.35 39.49 17.33 

100.00 o.oa 0.00 O.DO O.DO o.oo 46.55 25.25 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 
O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 
0.00 0.00 100.00 o.oa 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 
o.oo 0.00 o.oa 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 
0.00 o.oo 0.00 96.66 89.87 o.oo o.oo o.oo 

100.00 100.00 100.00 96.66 89.87 65.35 86.04 45.53 

de primul război mondial, la 2 m. sub nivelul străzii, în buza terasei Dâmboviţei, la E de 
fosta baltă cu izvoare de apă şi lacul cunoscut sub numele de Cişmigiu. La data când a fost 
descoperită piesa, în zonă se aflau mici construcţii care au fost dărâmate când s-au executat 
bulevardul Kogălniceanu şi Calea Victoriei şi apoi Casa Centrală a Armatei. Conform 
declaraţiei descoperitorului, piesa a fost găsită cu ocazia unor săpături efectuate în perimetrul 
unei locuinţe pe care o avea în proprietate. · 

Profesorul Clegg observă că piesa a fost cioplită cu un percutor, printr-o cioplire atentă, 
ca a unui bolovan rulat. Nimic nu trădează folosirea unei dălţi sau a vreunui instrument de 
metal. La ornamentare s-a folosit un bolovan ovaloid. Piesa pare să fi fost colorată în roşu în 
zona bărbiei şi la marginea nasului. Nasul a fost ştirbit. Faţa e redată cu grijă, mai ales zona 
obrajilor. Prezintă o mică pată albă de ciment sau beton. 

Forajele geologice din zonă atestă că sub loessul în care a fost găsită piesa se 
află sedimente de nisip, iar sub acestea, stratificări de prundiş. Când s-a croit albia râului 
Dâmboviţa, pe trasaeu se aflau bolovani care, prin eroziune, au fost antrenaţi de ape şi re
sedimentaţi, acoperindu-se cu depuneri de loess3• În diferitele faze de dezvoltare a oraşului, 
în săpăturile pentru fundaţiile locuinţelor din zonă, au putut fi scoşi la suprafaţă bolovani 
de râu. Aşa a putut fi explicată prezenţa bolovanului în zona menţionată. Bolovanul este în 
formă ovală, uşor plat, mai voluminos la un capăt, uşor diform. La solicitarea noastră, spre 
a vedea dacă este de provenienţă locală, a fost prezentat profesorului Clegg, specialist în 
piese de artă din Europa centrală. Acesta atestă compoziţia mineralogică a rocii. Analizele au 
fost prezentate şi profesorului Nicolae Ţicleanu, de la Facultatea de Geologie a Universităţii 
Bucureşti, care a luat în considerare analizele şi este de părere că bolovanul putea proveni 
din zonă'. 

Bolovanul este ornamentat prin tehnica incizării, de către un meşter local experimentat. 
Reprezintă figura unui bărbat. La capătul mai poros şi mai plat, au fost reprezentaţi ochii 
dispuşi orizontal. cu o reliefare a pomeţilor. Prin acelaşi procedeu, a fost reliefat nasul 
3 Vintilă ihăilescu, Dealurile şi câmpiile României. studiu de geografie ştiinţifică, Bucureşti 1966, XXX, 
Geografia României I, Geografia Fizică, Bucureşti, 1983, p p.114-115. 
4 Mulţumim d-lui profosor Nicolae Ţicleanu, care a avut amabilitatea de a vedea analizele petrografice, 
confirmând că asemenea bolovani se aftă în prundişurile de la baza terasei Dâmboviţei. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 9 

normal, uşor arcuit Ia bază. Gura este redată printr-o incizie uşor arcuită şi sub ea, la distanţă 
proporţională, s-a schiţat bărbia. Pe laturile piesei, prin cioplire neregulată, este redat părul 
dat pe spate; s-a încercat redarea frizurii, prin acelaşi tip de incizii arcuite ce nu se închid spre 
gât, lăsând impresia unor plete. Ceafa ovală este neornamentată, poate sugerând o chelie. 
Cioplirea s-a tăcut cu un percutor dintr-o rocă mai dură, probabil din silex, cu ajutorul căruia 
s-au cioplit şi unelte din silex sau cuarţit. Nu se observă urme de unelte de fier. Este posibil 
să fi fost realizat cu o unealtă de os manevrată cu grijă pentru a evita aşchieri sau fisurări 
nedorite. Este adevărat că tehnica de lucru folosită este aceeaşi ca în cazul altor descoperiri, 
precum cele de la Lepenski Vir, Padina, Hajduka Vodenica, Cuina Turcului5, sau Schela 
Cladovei6

. Este posobil ca piesa să se fi aflat într-o locuinţă sau într-un altar de cult special 
amenajat. 

Pe întreaga suprafaţă a piesei se află un strat de carbonat de calciu care poate să se 
fi depus natural, în perioada lungă cât a zăcut în sol. O asemenea crustă se constată pe toate 
piesele de silex, piatră sau ceramică, provenite din săpături arheologice sistematice. 

Cea mai apropiată figură din lut asemănătoare este protoma neolitică de la Movila 
Berzei7, dar mai ales îi seamănă statuetele de lut antropomorfe din cadrul culturii Vădastra 
de la Bolintineanu şi Gumelniţa8 , Grădiştea Coşlogeni9, Sultana10 , sau „Gânditorul" şi „soţia" 
din cultura Hamangia11 • Diferenţa esenţială constă în materia primă (suportul material) 
care, în cazurile menţionate, este lutul. În cazul descoperirilor de la Lepenski Vir, figurările 
personajelor umane sau animaliere sunt tăcute prin cioplire, tot cu un percutor din piatră 
(silex, cuarţit etc.), conform cu stilul şi modul de exprimare al realizatorilor. Surprinde 
asemănarea conceptuală cu piesa intitulată „Magul" de la Lepenski Vir12

• 

5 Dragoslav Dregovic, Lubinka Babic, lepenski Vir; Menschenbilder einer friichen europaischen Kultur, 
Belgrad, Narodni Musej, Beograd, 198 I. 
6 V.Boroneant. Paleolithique Superieur el epipaleo/ithique dans la =one des Portes de Fer, ed.Silex, 
Bucureşti, 2000. 
7 Marian Neagu, Statuete antropomorfe ale culturilor Bolintineanu şi Boian, din Câmpia Munteniei 
- Prehistoire du Bas Danube, Călăraşi, 1997, p.127, pi.XV. 
8 Idem, p.125, pi.XIII; V.Boroneant, Chirila Fermă- studiu monografic; Cercetări Arheologice în Bucurşeti, 
pp. 47-82. 
9 Marian Neagu, Magie sau artă?, Călăraşi, 2004, p.22., pi.IX, 4. 
10 Rodion Romulus Andreescu, Reprezentări antropo-zoomorfe din cultura Gumelnita - în ln memoriam 
Vladimir Dumitrescu, Cultură şi Civiliza\ie la Dunărea de Jos, XIX, Călăraşi, 2002, p.107, pi.I. 
11 D.Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului în România. în lumina noilor cercetări. Ed.Academiei, 
Bucureşti, 1961, p.511-514, fig.275-277. 
12 Dragoslav Srejovic, Lubinka Babic, op.cit., p.37. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



10 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

Bolovan de râu găsit în Bucureşti, 
in zona Casei Centrale a Armatei . 
1. vedere din faţă; 2. vedere din 
spate (ceafă) . 

1 
' 

I.Gânditorul de Hamangia; 
2. „soţia" sa; 3-5 : capete de statuete 
stil Hamangia, de la Grădiştea

Coslogeni; 3: de la popina 
Bordujani; 5: de la Grădiştea 

Coslogeni ; 4: Protome de la Gălăţui 
Movila Berzei, cultura Vădastra . 

Bolovani de râu ornamentaţi 

prin incizare Lepenski Vir: 
I. piesa „Danubius", 2. un cap 
uman „Magul'', 3. siluetă umană 
schematizată. 

Schema zonei în care a fost descoperit bolovanul. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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TÂRNOVO, CAPITALA IMPERIULUI 
ASĂNEŞTILOR 

11 

dr. Vasile Boroneanţ 

În luna octombrie am avut prilejul să revedem cetatea asăneştilor de la Tâmovo, 
din Bulgaria. Timpul foarte frumos ne-a permis să vizităm într-o întreagă zi fiecare colţ al 
cetăţii şi să trăim emoţii deosebite, din cauza importanţei, mărimii şi stării bune de păstrare a 
ruinelor strămoşilor noştri români din sudul Dunării. 

Vizita ne-a permis să revizuim informaţia istorică şi să aducem în actualitate un 
monument a cărui existenţă a fost afectată de evenimentele politice petrecute după formarea 
statelor naţionale din regiune, după prăbuşirea imperiului turc, în urma războiului de 
independenţă din 1877-1878 şi a tratatelor de pace de la San Stefano şi Berlin. 

Cercetarea arheologică din ultimul secol, susţinută de informaţia istorică, atestă că 
pe teritoriul balcano-carpato-danubian a existat o populaţie ce cultiva o tradiţie regională 
venită din preistorie. Cercetările de la Chitila-fermă o confirmă. Tradiţia populară implică 
şi o continuitate de limbă care a fost permanentizată şi susţinută în perioada istorică în 
care expansiunea romană sa extins asupra acestor ţinuturi. Un rol hotărâtor în conservarea 
tradiţiilor şi limbii l-au avut legionarii romani care comunicau cu autoritatea Imperiului 
roman prin intermediul unei limbi populare vorbite de ei şi de familiile lor în idiomuri 
locale 13

• 

Izvoarele istorice străine evidenţiază,în arealul balcano-carpato-dunărean, în 
secolele IX-XII, o puternică rezistenţă a grupărilor româneşti în faţa încercărilor strănilor 
de a se impune teritorial şi politic - este vorba, în est, de presiunile pecenego-cumane, ale 
Cnezatelor kieviene sau Haliciului, de expansiunea maghiară, în sud şi sud-est şi de tendinţele 
conservatoare bizantine. 

Cauza imediata ale tendinţelor de emancipare a dus la războiul împotriva Ungariei, 
din 1166, al cărui efect, in sud a fost cristalizarea a două principale zone româneşti(valahe) 
: a românilor din Balcanii Orientali şi Valahia mare tessaliană. Un fenomen asemănător 
se producea şi cu ramura occidentaşă a slavilor,populaţiile,urmărind toate obţinerea 

independenţei faţă de imperiul bizantin14
• 

Mişcarea vlahilor sud-dunăreni, pentru a se constitui într-un stat independent a 
culminat cu răscoala condusă de ,fratii romani" Petru şi Asan 15,care a izbucnit în 1185, în 
Balcanii orientali. Cronicarul bizantin Nicetas Choniates menţionează că românii (vlahii) 

13 George Mumu, Românii din Bulgaria medievala, în Studii istorice privifoare la trecutul istoric al românilor 
de peste Dunare, Fontis, lll, p,255, XXX, Ed.Militara Bucureşti, 1984, p.273, 295-308. 
14 Ana Comnena, Alexiada, în Fontes, lll, p.115; M-idini~. The Balkans, 1018-1499, în The Cambridge, IV, 
1975, 519-520. 
15 Nicetas Choniates, Despre lsac Anghelos I I, 4, Fontes, III, p.255. 

~\)lEVL liilUlllC.'F't(..''-v, 

BIBLIOTECA 
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12 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

s-au semeţit 16 • Răscoala avea precedente şi în Valahia mare din Pind. Răscoala din Thaema 
bizantina de la Ovibido (Bulgaria) este pomenită intr-un hrisov al lui Vasile cel Mare, din 
anul 1019, de la care se va ajunge la o răscoală generalizată, în anul 1066. Răscoala a fost 
generată de politica fiscală a Imperiului bizantin. Formaţiunile organizate local, de tipul 
cnezatelor nord-dunărene au favorizat organizarea spontană a unei oştiri proprii, precum 
aceea condusă de Nicoliţă şi Berevoi Vlahul, amândoi din Larissa, sau cea a lui Slavotă care 
ruşise să asedieze şi să ocupe fortificaţiile bizantine. Consecinţa a fost abaterea migratorilor 
şi repectarea tradiţiilor şi autonomiei locale. 

Revolta asăneştilor din 1185 a fost favorizată de declinul monarhiei bizantine, după 
moartea împăratului Manuel I Comnenul ( 1180), când Imperiul a fost atacat de forţele 

maghiare din Dalmaţia, Croaţia, Sirmium, în 1181, de cele sârbe în 1183 şi de a normanzilor 
sicilieni, care, în 1183, ocupă Thessalonicul' 7

. 

Textul"Ghid" pe care ii preze tam inegral , redactat de conducerea muzeului privind 
ansamblul arhitectonic este urmarorul: 

„Târnovgrad,este aşezat pitoresc pe colinele Ţareveţ, Trapeziţa, Momina Krepost şi 
Sveta Gara de pe cele două maluri ale râului lantra, frumos" răsucindu-se(armonizandu
se) între ele, a fost capitala statului bulgar din 1185 până în 1393. Cronicarii bizantini îl 
numesc „ cel mai inaccesibil şi cel mai frumos oraş din întreg Haemusu/", „ a treia Romă şi 
al doilea Constantinopol". 

Civilizaţia pe aceste coline datează încă din mileniul al 11!-lea î.e.n. iar (localitatea) 
Ţareveţ apare ca cetate în secolele V- VI 

Cetatea 

Viaţa administrativă şi spirituală a capitalei bulgare medîevale a avut ca centru 
Ţareveţul. Suprafaţa colinei de li O. OOO de metri pătraţi a fost îngrădită de zidul puternic 
al cetăţii, cu o grosime de pînă la 3,40 de metri şi cu o înălţime de peste 10 metri. Construit 
pe o cunună de stînci, zidul, cu o lungime de 1100 de metri în partea de sus, se termina 
cu creneluri şi turnuri. Acest edificiu solid de fortificaţie a rezistat năvăliri/or armatelor 
duşmane. 

Intrarea principală se făcea dinspre vest, unde un istm strâmt face legătura 

Ţareveţului cu restul oraşului. Era apărată de trei porţi successive. Un obstacol natural a 
fost stînca tăiată în faţa primei porţi, unde se deschide o prăpastie de nebiruit (netrecut). 
Pentru locuitorii Ţareveţului şi pentru oaspeţii bine dispusi, paznicii lăsau în jos un pod de 
lemn cu o lungime de 4 metri. 

O altă poartă dinspre sud asigură legăturile cetăţii cu negustorii străini. Aici se înalţă 
"Turnul lui Balduin ". Numele turnului este dat de legenda conform căreia, în el a fost închis 

16 Hurmuzaki~Densuşianu, Documente privitoare la istoria românilor culese de Eudoxiu Hurmuzachi, voi. 
I ed.N.Densuşianu, Bucureşti , 1897; Gh.1.Brătianu, Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti, 
Bucureşti, 1980, p.82. 
17 V.Boroneanl, Cercetările arheologice de la Chitila-Fermă, din 200 I, date preliminre. În BMIMB XVl2002, 
pp.3-49; V.Boroneanţ, Chitila Fermă, Studiu monografic (aflat la tipar). 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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împăratu/ Imperiului latin Balduin din Flandria, capturat de Kaloian în anul 1205. 
Soţia ţarului s-a îndrăgostit de el, ţarul a aflat şi i-a ucis. De fapt turnul era folosit 

pentru paza porţii de sud şi a fântânii, care se află în apropiere, pe malul râului lantra. 
Dinspre nord se ridică aşa numita Poartă mică (a lui Asen), apărată şi ea de un turn. 

Prin poartă trecea drumul de piatră spre complexul mănăstirii "lavra cea Mare", colina 
Trapeziţa şi cartierul, care se află pe cele două maluri ale râului lantra, care azi se numeşte 
"Asenova mahala" 

Castelul. 

f 

Pe cel mai plat loc al colinei, pe o terasă cu suprafaţă de 5.000 de metri pătraţi 
a fost ridicat Castelul Ţarului (vlahilor). Ansamblul architectural are propriul său system 
de apărare. Cele două intrări - dinspre nord şi dinspre sud, au fost apărate de turnuri. 
Piaţeta din faţa intrării centrale era folosită în ceren;zonialul castellanu(lui) şi la întîlnirile 
delegaţiilor străine. 

Castelul a fost construit pe trei terase. În jurul unei curţi mici interioare se aflau 
locuinţele familiei ţarului, în subsolul cărora se aflau cinci pivniţe adânci folosite pentru 
produse alimentare. 

Pe a doua terasă, aflată la o distanţă de cîteva trepte, se află partea cea mai 
reprezentativă a castelului. Aici se află sala tronului (cu o lungime de 32 de metri şi o lăţime 
de 18 metri) care, conform planului architectural era prevăzută cu trei nave şi cu o absidă 
semicirculară, la capătul navei din mijloc. Sala a fost bogat ornamentată cu mosaic aurit, 
marmură roz, serpentină verde şi porfir din Egipt. Picturi(/e) murale cu subiecte din viaţa 
curţii împărăteşti înfrumuseţau interiorul. În interiorul sălii avea loc Consiliul boierilor, 
tot aici au/ost primiţi trimişii regilor străini. Spre estul sălii se află biserica castelului, "Sf 
Paraschiva". Moaştele sfintei au fost puse aici la porunca ţarului Ivan Asen li. Biserica 
a fost mică, cu o cupolă cruciformă. În biserică au fost descoperite cîteva morminte ale 
ţarilor, printre care şi capacul de piatră al unui sicriu, în care a/ost înmormântat ţarul Ivan 
Alexandru (1331-1371). Au/ost descoperite obiecte unice(unicate) de îmbrăcăminte ţesute 
cu aur precum şi podoabe de aur. 

Pe terasa cea mai înaltă a ansamblului, se aflau clădirile care serveau (personalului) 
caste/ul(lui) - încăperi pentru ateliere, pivniţe pentru vin, trei vetre etc. 

Arătând ca o cetate pe dinafară, castelul ţarilor( vlaho)- bulgari era de fapt un 
castel medieval care impresiona prin ornamentele ceramice bogate şi prin aranjamentul 
architectural al faţadelor cu bolţi, firide, pereţi zidiţi din piatră şi cărămidă, plăci de 
marmură, picturi murale şi mozaicuri. 

Conform unei legende, înainte de a părăsi oraşul Târnovo şi înainte ca acesta să fie 
cucerit de turci, ţarul Ivan Şişman a plantat în curtea palatului un lemn( copac) ars şi uscat 
şi a zis: "Atunci cînd va înfrunzi acest copac, Bulgaria se va elibera de sub jug. "Dar lemnul 
a înfrunzit şi locuitorii oraşului Târnovo au crezut în Eliberare 
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Patriarhia. 

Complexul patriarhal, aşezat pe virful colinei, a fost elementul distinctiv în aspectul( 
aruitectural al) Ţareveţului. Construit pe o suprafaţă de aproximativ 3.000 de metri pătraţi, 
a fost la rândul lui înconjurat de un zid cu creneluri. A dominat toată colina şi a simbolizat 
ascendentul puterii religioase asupra puterii civile. 

Aici se afla locuinţa patriarhului şi biserica patriarhală "Înălţarea Domnului". 
Biserica a fost construită pe ruinele unei basilici bizantine din secolele V-V!. Avea cupolă, 
trei abside şi două pridvoare. Alături de ea se înălţa turnul pătrat al clopotniţei - o soluţie 
arhitecturală rar întîlnită în peninsula Balkani (dar preluata apoi de domnitorii roman depe 
ambele maluri ale Dunarii) . Zidurile lăcaşului de cult au fost frumos decorate pe din afară 
cu ornamente de ceramică şi şiruri consecutive de piatră şi cărămidă iar pe dinăuntru - cu 
mozaicuri şi picturi murale deosebite. 

Biserica şi turnul sunt(acum) restaurate pe baza datelor arheologice şi analogice. 
Cu ajutorul unei tehnici picturale moderne, sunt reprezentate înăuntru cele mai importante 
evenimente politice şi culturale din istoria medievală a Bulgariei - primirea creştinismului 
(de catre locuitorii bulgarii, în timpul cneazului Boris-Mihail,(cei romani au fost deja 
crestinati de catre sf Apos/ol Andrei in secolul I) crearea alfabetului chirilic de către fraţii 
Chirii şi Metodiu, punctul de maximă înflorire a culturii (slavo) bulgare din secolul al XIII
/ea. 

Complexul patriarhal şi castelul ţarului au fost incendiate în 1393, când Târnovgrad 
a fost cucerit de turci. Trei luni a rezistat asediului. Printre apărătorii lui a fost şi ultimul 
patriarh al statului medieval(romano bulgar) . Eftimie din Târnovo (1375-1394), cea mai 
distinsă personalitate a sfârşitului de secol XIV 

Bisericile. 

Fundaţiile celor 2 I de biserici, dintre care 4 aparţinând unor mânăstiri mici, au fost 
descoperite pe colina Ţareveţ. Fiecare dintre ele reprezintă un mic centru rezidenţial sau o 
casă (rezidenta preotului) . Prin proporţiile construcţiilor, prin combinaţiile reuşite de piatră, 
cărămidă şi tencuială, prin decoraţiile de ceramică şi prin picturile murale bogate, în interior, 
fiecare dintre aceste biserici are înfăţişarea ei individuală şi dovedeşte prezenţa spiritului viu 
(romano-) bulgar în arhitectura ortodoxiei de răsărit (carpato ba/cano dunarene) . 

Mânăstirile au fost izolate de mediul urban şi de viaţa civilă prin ziduri de cetate. 
În ele s-a desfăşurat o activitate culturală şi educaţională intensă. Aici tinerii studiau 
scrierea(si) slavă,(si cea oficiala a imperiului bizantin) copiau şi creau crţi religioase şi 
civile. Cărţile erau scrise de mină şi înfrumuseţate cu ilustraţii care reprezentau scene din 
viaţa religioasă şi civilă. În secolele Xll-X!V, Târnovo a fost un centru cultural important 
pentru toată lumea(romano-) slavă. Moştenirea spirituală a Şcolii cărturăreşti din Târnovo 
a avut o influenţă puternică asupra dezvoltării culturii în Rusia, Serbia şi România. 

Printre capodoperele păstrate se numără Evanghelia din Londra (păstrată azi în 
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British Museum), Cronica lui Manasie (aflată în Biblioteca Vaticanului, la Roma), Psaltirea 
lui Tomici (la Biblioteca Naţională din Moscova) şi altele. Prin(tre) ele descoperim imaginile 
oraşului medieval, chipurile ţarulu(romano-bulgar) Ioan Alexandru şi ale membrilor familiei 
sale, note despre evenimente din istoria bulgară (de astazi. 

După năvălirea turcilor, o parte din cărţile aflate în bibliotecile bogate ale mânăstirilor 
au fost nimicite, altele - împrăştiate prin alte ţări şi drumuri necunoscute le-au dus în cele 
din urmă în muzeele europene. 

Viaţa. 

Strada principală începea de la piaţeta din apropierea celei de-a treia poartă de la 
intrarea centrală, cotea pe lingă zidul cetăţii spre vest şi ajungea la Poarta lui Asen(Asan) . 
De acolo continua spre Castelul ţarului, trecind prin cartierele dens populate. O altă stradă 
continua spre Stânca Morţii şi spre mânăstirea de lângă stâncă, iar cea de-a treia cobora 
prin poarta lui Asen, spre cartierele de la poalele dealului, pe care se afla cetatea. lărgimea 
străzilor, adesea cu caldarîm, nu depăşea doi metri. 

Ţareveţ a fost dens populat. În afară de familia ţarului şi de slugi, patriarh, înaltul 
cler şi boieri, aici locuiau şi cetăţeni obişnuiţi. 

Casele boierilor se aflau spre nordul castelului. Ele aveau o curte interioară, clădiri 
cu ateliere, adesea şi un mic paraclis. 

Au fost descoperite înjur de 500 de locuinţe, aşezate în trepte şi informă de cunună 
pe toată colina. În ele locuiau negustori, meseriaşi, soldaţi, slugi. Ele erau mici, aflate la nu 
mai mult de un metru depărtare una de alta, fără curţi şi garduri, în funcţie de configuraţia 
terenului şi de statutul social al gazdelor. 

Aveau una, două sau citeva încăperi dreptunghiulare sau informă de trapez, zidite din 
piatră şi lut. De obicei, al doilea etaj era din lemn. la parter erau magazinele şi atelierele. 
Meseriaşii înşişi vindeau marfa pe care o produceau. Înfloreau artele aplicative - ceramica, 
orfevrăria, sculptura în lemn. Tipică era pe atunci ceramica "sgrafito" - vase pictate cu 
ornamente vegetale, animaliere şi omeneşti. Impresionează prin splendoare produsele de 
orfevrărie - podoabe de aur şi argint, acoperământul icoanelor şi evangheliilor, lucrurile 
necesare pentru riturile creştine. Aici ajungeau negustori din Bizanţ, Dubrovnic, Veneţia, 

Genova. 
Ţarii (romano) bulgari au bătut monede de aur, argint şi aramă, pe care erau 

reprezentaţi stăpânul sau membrii familiei sale. 
Populaţia făcea rost de (scotea) apă din fântânele de pe colina şi de la poalele ei, 

aproape de râu. Apa rezultată în urma ploilor şi zăpezilor era colectată în rezervoare mari 
pentru nevoile cotidiene" 

(Texul este cel editat de Muzeul din Târnovo). 
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Cartea despre Cetatea Târnovo, editată 
de Muzeul din Târnovo. 

Reconstituirea zidurilor de la intrarea 
în cetatea asăneştilor. 

Catedrala asăneştilor din cetate. 

Vedere generală asupra cetăţii asăneştilor 
de la Târnovo, privită din oraş. 

Intrarea în cetatea asăneştilor reconstituită 
după 1980. 

Ruinele construcţiilor gospodăreşti 
de la poalele cetăţii . 
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Emblema cetăţii, de la intrare, reconstituită in 1875. 

Inelul-pecete al împăratului 
Ioniţă Caloian. 

17 

Imagine din catedrala Asăneştilor. 

Aspect din Târnava-ul contemporan. 
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Schiţă privind luptele purtate de asăneşti împotriva bizantinilor, cruciafilor. 

*Imaginile din cetateaTarnov au fost fac ute de Traian George Boroneanţ, 
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1874: BALONUL "MIHAI-BRAVUL" 
ŞI ASCENSIUNILE SALE 

19 

ing. Ioan Vasile Buiu 

Succesul deosebit al ascensiunilor organizate la Bucureşti, în vara anului 1873 18 , de 
1Thipa aeronautului francez Henri Beudet precum şi promovarea a doi aeronauţi autohtoni, 
1111 puteau să rămână fără urmări. Primul localnic marcat de plăcerea ascensiunilor aerostatice 
•11, presupunem, de succesul financiar al lui Beudet, a fost Marius Willemot. 

Concepută probabil încă în a doua parte a anului 1873, activitatea aeronautică "în 
I l'l(ic proprie" a lui Willemot, va fi tăcută publică în ianuarie 1874, când le Journal de 
/11ww·t:.'it 19 anunţă intenţia acestuia de a organiza în următorul sezon, la Bucureşti, o serie de 
ll~l'cnsiuni şi călătorii aerostatice, prezentând şi principalele lor trăsături: 

ascensiuni ştiinţifice - la înălţimi de 4000-5000 metri (având deja înscrieiri şi 

11p11ralură pregătită); 

ascensiuni în balon liber, la înălţimi diverse după solicitarea pasagerilor dar, pentru 
rnrc Willemot va fi singurul care va conduce balonul; 

pentru cei timizi-ascensiuni în balon captiv (balonul legat la un troliu, la sol, cu un 
111hl11 de 300 m lungime), la o înălţime dublă faţă de aceea a piramidelor din Egipt. 

Sunt date şi primele informaţii tehnice asupra balonului, aflat deja în construcţie la 
1'11ris: o circumferinţă de 43 m, înălţimea de 23 m, volumul de 1800 la 2000 m1, o nacelă 
pl·111ru cinci persoane, purtând o ghidropă de 100 m lungime cu o ancoră la capăt şi alte 
11n.:csorii (de ex. patru lunete). 

În luna martie 1874, Telegraphu/2° prezintă informaţii, preluate din ziare franceze, 
1k~prc prezenţa la Paris a lui Willemot care va transporta la Bucureşti balonul Michaiu 
llrnvulu, comandat în Franţa~ pentru a iniţia pe români în misterele şi bucuriile navigaţiunii 
111•rlt111e. Apare deja şi o precizare importantă: volumul total al balonului va fi de 1500 m3

• 

l'l'lllru recepţia balonului, acesta a fost instalat la uzina de gaz de iluminat din La Villette 
11 după mai multe zile de vreme nefavorabilă, aerostatul a fost umflat cu gaz preluat din 
I l' l.crvoarele (gazometrele) uzinei respective. Pentru ascensiune se pregătise şi cunoscutul 
11cn111aut şi fotograf parizian - Nadar, pe numele său adevărat Felix Toumachon (1820-1910), 
rnrc vroia să experimenteze unele din noile sale aparate fotografice pentru obţinerea unei 
1111agini panoramice a Parisului. A renunţat din cauza vântului care tăcea imposibilă staţionarea 
h11lo11ului în aer la un punct fix, aşa că ascensiunea s-a tăcut de către Willemot şi cunoscutul 
ucrunaut francez Dusolt (de fapt era aeronautul Duruof- constructorul balonului N.N.). 
I X Ioan Vasile Buiu, 1873: Primele ascensiuni aerostatice, cu om la bord, în Bucureşti, în Bucureşti-Materiale 
1k 1~11111c şi muzeografie, Voi XX, Muzeul Municipiului Bucureşti, 2006; p.127-158. 
I 'I l .c Journal de Bucarest, Cinquieme annee, Nro. 351, Dimanche 11 Janvier 1874 (n.s.) . 
.'li Tclcgraphul, Bucuresci, Anul IV, No. 617, Joui 28 Martiu 1874, p. 2-3, cu continuare în No. 634 din 20 
i\p11l111 I K74, pJ. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Journal de Bucarest21 va anunţa că balonul construit în Franţa pentru D. Willemot 
şi botezat de acesta «Mihai Bravul», destinat unor ascensiuni ştiinţifice sau pentru simple 
promenade în împrejurimile Bucureştiului, a efectuat prima ascensiune la Paris. Relatează 
apoi, despre ascensiune, tot după surse din presa franceză. După amânarea ascensiunii din 
cauza timpului nefavorabil, arată că ea a avut loc vineri 27 martie. Aflăm că interesul major 
pentru această lansare era dat de experienţele fotografice care au ajunsu să aibă o tot mai 
mare importanţă - pentru refacerea cadastrului - problemă ridicată şi în Cameră. Deşi 
vântul era încă puternic, cei şase pasageri: proprietarul, Dnii Jarcot şi Duruof - cunoscuţi 

aeronauţi din timpul asediului Parisului, artistul pictor Iantara şi doi tineri englezi. 
La finele lunii aprilie, Journal de Bucarest22 revine, cu noi amănunte privind 

ascensiunea balonului Michel le Brave - care s-a ridicat vineri 27 martie de la uzina de gaz 
din La Villette, sub conducerea D. Willemot, inginer electrician, stabilit la Bucureşti, care 
a venit în mod special la Paris pentru a i se construi un aerostat lle I 500 metri cu bi gaz de 
iluminat. Ridicat la orele 3, balonul a ajuns la 2890 m înălţime, a aterizat la orele 5, după un 
parcurs de peste 90 km. Au fost întâmpinaţi de peste 500 de ţărani pe un câmp lângă moara 
din Bourbont. Apoi, vor pleca cu trenul şi la ora 5 vor ajunge la Paris. După două zile, balonul 
şi toate accesoriile lui au fost expediate cu trenul la Bucureşti. Articolul, reprodus după Le 
Bien Publique (Paris) se încheie astfel: Nu ne îndoim de loc că «Mihai cel Mare» va fi tot 
atât de viteaz În aer, cum a/ost odinioară pe pământ. 

Vestea va ajunge, datorită presei, prin toată Europa. O dovadă o aflăm în revista 
Familia (care apărea la Budapesta sub conducerea lui Iosif Vulcan), şi care publică informaţii 
referitoare la acest eveniment. Despre balon arată că e forte frumos şi are o formă elegantă 
şi mssare. Într 'una din septemanele trecute proprietaru lu a şi /acutu cu elu o Încercare 
de navigaţiune În aeru, care - în presinţia a unui publicu numerosu - a reieşitu forte 
bine.23 După două săptămâni revine cu detalii: Balonulu "Mihaiu Bravulu" ... s-a ridicatu 
la 27 martiu, din Paris, sub direcţiunea lui Villemont, ingenioru electricianu stabilit în 
Bucuresci, care a mersu În adinsu la Paris spre a-şi construi acestu balonu . ... După doue 
zile balonulu fu espediatu la Bucuresci. !• ... 

Balonul, statuia şi ... «complotul» 

În ţară, pregătirile erau în curs. Întreprinzătorul Willemot nu dăduse întâmplător 
balonului numele de Mihai-Bravu ci aşa cum spune Journal de Bucarest!5: În timp ce, prin 
grija unei societăţi franceze statuia lui Mihai-Bravul se ridică pe bulevardul Universităţii, 
la Bucureşti, un francez/ace să plutească acest nume glorios deasupra Parisului. Totul 
fusese bine gândit. Inaugurarea statuii, preconizată a fi concomitentă cu sărbătorirea zilei de 
10 Mai, va aduna lume multă, care apoi se va duce să vadă şi ascensiunea balonului. Şi nu 

21 Journal de Bucarest, Cinquieme annee, No. 376, Jeudi 9 Avril 1874 (n.s.), p. 3. 
22 Journal de Bucarest, Cinquieme annee, No. 382, Jeudi 30 Avril 1874 (n.s.), p. 2. 
23 Familia, Buda-Pesta, 14 Aprilie/26 Aprilie, Nr.15, Anulu X, 1874, p. 178-179. 
24 Familia, Buda-Pesta, 28 Aprilie/I O Maiu, Nr. 17, Anulu X, 1874, p. 202. 
25 Journal de Bucarest, Cinquieme annee, No. 376, Jeudi 9 Avril 1874 (n.s.), p. 3. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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numai Willemot îşi făcuse asemenea calcule. Luînd în seamă exemplul altor ţări din Europa, 
unde cu diverse ocazii, ca de ex.: expoziţii, târguri, sărbători naţionale sau oficiale, etc., se 
oganizau călătorii cu aşa zisele trenuri de plăcere, pe anumite trasee confluente, valabile un 
număr limitat de zile şi, poate cel mai important: cu bilete dus-întors, la un preţ redus, apare 
şi la noi o asemenea iniţiativă (este posibil ca să fi fost sugerată chiar de Willemot - dar nu 
avem dovezi). 

Ea se va concretiza la Botoşani, unde se înfiinţează Asociaţiunea: I. V. Adrianu & 
Co., subintitulată Prima asociaţiune română, pentru trenuri de plăcere. Într-un anunţ publicat 
de aceasta în ziarul Românulu26

, se arată că: 
În ziua de 9 Maiu s. v. va pleca pe t6tă întinderea linieloru române, de la Suciava -şi 

ambranşamentele Botoşiani, laşi, Berlad,Galaţi-pene la Bucuresci, unu trenu de plecere 
(clasea I, li şi III) cu jumătate preţuri. Acestu trenu de plecere este pentru ocasiunea 
inaugurării statuei lui «Michaiu Bravulu», şi ridicarea «Balonului aerostaticu», numitu 
de asemenea «Michaiu Bravulu».Numai în diua de 9 Maiu poate cine-va merge cu 
acestu trenu pentru Bucuresci. Durata valorii acestoru bilete - pentru întoarcerea de la 
Bucuresci la staţiunea de unde s-au luat biletulu -este de opt dile inclusivu. Un anunciu 
oficiale va da'n curându toate detaliurile, precum şi indicaţiunea ordinii de plecare de la 
flă-care gară.Sperămu multu că societatea română va 'ncuragia ântâia noastră 'ncercare 
de 'ntreprindere în această specie de afaceri. 

Dar n-a fost să fie aşa şi lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată.La 8 mai, Românulu27 

publică comunicatul guvernamental preluat din Monitorele: 
Mai multe diare din capitală câtu şi din districte au anunciatu că, inaugurarea 

stauei Michaiu-Vitezulu, va avea locu la JO Maiu curinte. Lucrările accesorii pentru 
instalarea statuei neputenduji terminate la această epocă, guvernulu va/ace cunoscutu la 
timpu, prin Monitoru lu Oficiale, data precisă a inaugurărei statuei lui Michaiu-Vitezulu. 

În Moldova, unii din prefecţi erau chiar mai expliciţi. De exemplu: 
Mai multe persoane fiindu induse în eroare de către unele ziare, precum şi de 

publicaţiuni particulare, că la 9 Maiu suntu trenuri de plăcere cu preţuri reduse, puse 
la dispoziţiunea publicului spre a merge la Bucureşti să asiste la inaugurarea statuei lui 
Mihaiu Bravu, Suptsemnatulu se grăbesce a desminţi aceste şi a arăta publicului că statua 
lui Michaiu Bravu âncă nu este gata şi că ândată ce se va găti se va anuncia prin Monitoru 
inaugurarea sa f Prefectu G. Lăţescu/. 

Se pare că motivaţia reală a acestei amânări nu era doar neterminarea lucrărilor de 
instalare a statuei, ci aşa cum se va spune tot în Românulu28 (ziar al opoziţiei liberale), era 
opera lui Lascăr Catargiu (prim-ministru şi ministru de interne): 

... incarnaţiune a geniului partitei conservatoare ... care a mai scăpatu societatea 
română, o Europa d'uă nouă şi crâncenă revoluţiune, ce era 'najunul isbucnirii ei ... 

.. ; Complotulu deru a/ostu, şi încă infernale. El venia asupră-ne despre nord, supt 
forma unui ba/aure care măncafocu, ş'aburi şi apăfertă vărsau nările luL 

Michaiu-Viteazului intrase în combinare şi sta .gata şi nemişcatu cu securea 

26 Românulu, Anul alu optu-spre-decele, Bucuresci, Dumineca 5 Maiu 1874, p. 395. 
27 Românulu, Anulu alu optu-spre-decele, Bucuresci, Joui 9 Maiu 1874, p. 3. 
2R Românulu, Anulu alu optu-spre-decele, Bucuresci, Duminecă 12 Maiu, 1874, p. 413. 
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rădicată, şi totu-d'uă dată totu dânsulu se transformase şi'n trunu smeu, care, deglrisatu 
sub formă de balonu, era să rădice 'n nori Întreaga partita ordinii, şi să rămÎîie ţera prada 
demagogiei ... 

Aşa cum spune autorul articolului susmenţionat, spaima ce cuprinse pe d. prim
ministru era venirea în Bucureşti a mai multor români de peste Milcovu. Ei veneau, după 
d. ministru spre a se uni cu muntenii în faţa statuei eroului, ş 'as' arunca cu toţii în valurile 
unei revoluţiuni. 

Cu acelaşi subiect, revista satirică Ghimpele29 va publica un scurt pamflet în versuri, 
sub o caricatură pe o pagină întreagă, cu imaginea balonului şi a unor figuri proeminente de 
politicieni din putere şi opoziţie, ironizând desigur ideea "complotului". 

Preparativele pentru prima ascensiune 

Pe lîngă scandalul politic iscat pe tema "complotului'', vremea rea de la începutul 
lunii mai 1874, împiedecă pregătirea tehnică a ascensiunilor preconizate cu balonul adus din 
Franţa, aşa încât acesta va fi expus pentru publicul doritor, în sala Ateneului Român. Alături 
de balon au fost expuse şi toate accesoriile şi echipamentele sale conexe. Referitor la data 
primei ascensiuni, organizatorii ţin să precizeze30

: Din causa nesicuranţei şi schimbării dese 
a timpului nu se pote precisa ziua primei ascensiuni 

Locul de plecare a ascensiunilor era în schimb stabilit cu mult timp înainte. La toate 
ascensiunile de aerostate care se efectuaseră în Bucureşti până atunci, locul de plecare putea 
fi ales fără probleme deosebite, baloanele respective (montgolfiere) fiind umflate cu aer cald, 
provenit din cuptoare fixe sau mobile. În cazul lui Mihai-Bravul situaţia era însă deosebită 
deoarece el trebuia umflat cu gaz de iluminat (gaz aerian), într-o locaţie cât mai aproape de 
un rezervor mare (gazogen) care să poată asigura un debit mare de gaz, într-un timp cât mai 
scurt. O asemenea locaţie în Bucureşti nu putea fi decât una singură: în curtea uzinei de gaz 
de la Filaret - întreprindere inaugurată la sfârşitul anului 1871. 

Anunţuri în ziarele Bucureştene şi afişe mari pe panouri anunţau că balonul "Mihai 
Bravu" ( 420 kg greutate, umplut cu 1500 m' de gaz, 25 m înălţime şi 15 m diametru; putând 
transporta 6 pasageri şi 7 saci cu nisip) adus din Franţa, la Bucureşti, de D. Willemot urmează a 
efectua prima ascensiune în ziua de duminică 26 mai 1874. Anunţul apărut în ziarul Telegraphul 
31 dă detaliile: 

"În loculu celu mare de la Mitropolia I Calea Filaret I Prima ascensiune liberă in 
balonulu Mic/raiu Bravul - Trenul de plăcere În aer - 5 pasageri români vor face acest 
voiagiu sub direcţia aeronautulu D-lu M. Villemot. Acestu Balonu monstru conţine 40,500 de 
picioare cub. de Gaz de la usina de Gaz de la Filaret. Se va ridica 3,000 metri inălţime. Preţul 
intrarei flei nouij: Unu cavaleru: JO; O trăsură cu 4 persoane: 20; În cerculu de lucrare o 
persoană: 20; Unu loculu reservatu sub acoperişu 10; Loculu I anisesu: 5; Loculu li anisesu: 
2; Loculu III anisesu: I." 

29 Ghimpele, Anulu XV, Nr. 20, Duminecă 19 Maiu, p. 4. 
30 Telegraphul, Bucuresci, Anul IV, No. 648, Joui, 9 Maiu 1874, p.3. 
31 Telegraphul, Bucuresci, Anul IV, No. 659, Duminică 26 Maiu 1874, p. 3. 
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Această primă lansare, nu va va fi nici ea ocolită de emoţii, de data aceasta tot din 
motive meteorologice. Journal de Bucarest32 publică o relatare spunând că, în acea zi de 26 
mai, se adunase un public enorm şi curios - deoarece la Bucureşti nu se mai văzuseră până 
atunci ascensiuni cu un balon umflat cu gaz. Un vânt puternic, pe timpul umflării balonului 
cu gaz, face imposibilă lansarea, care se amână. Joia următoare, la reluarea tentativei de 
ascensiune, tot pe timpul umflării o aversă puternică de ploaie udă spectatorii şi balonul care, 
umezit-deci mai greu şi umflat insuficient nu va putea lua în nacelă, pe lângă Willemot decât 
pe Grigore Ventura. Acesta fusese tras la sorţi, împreună cu Constantin Bălăceanu şi Demetru 
Călinescu - toţi trei fiind programaţi iniţial pentru a participa la această ascensiune. În articol 
sunt publicate principalele caracteristici tehnice ale balonului: 

Mihai-Bravul este construit, ca toate baloanele, dintr-o ţesiiturii specialii de miitase 
şi bumbac; au fost folosiţi 3600 metri de ţesiiturii. Are o iniilţime de 25 m, diametrul siiu 
este 14 m 20, circon/erinţa are 44 m 65. Are un volum de 1469 metri cubici 24; apendicele 
piriform care fi terminii are 59 m. Volumul siiu total este de 1556 m 8. Ţesdtura cftntdreşte 
198 kilograme; plasa, 70,· nacela, 70,· cercul, 17,· ancora, 15,· cablul care leagd ancora 
are o lungime de 40 metri şi cftntdreşte 20 kilograme,· ghidropa este /ungd de 60 metri şi 
cftntăreşte 30 kilograme; greutatea totală a balonului şi a anexelor sale este deci de 420 
kilograme. La aceastd greutate mai trebuie adăugat: instrumente meteorologice, 2 kil.,· 
provizii 7,· 14 saci cu nisip pentru lest, 21 O kg,· 6 pasageri, cftntărind fn medie 75 kilograme, 
adică 450 kilograme. 

În continuare, este redată scrisoarea-reportaj (în limba franceză) a lui Grigore Ventura, 
care ziua următoare va fi publicată şi în limba română de către TelegraphuPJ şi în care autorul 
descrie ascensiunea pe care a făcut-o cu balonul Michaiu-Bravul condus de Willemot. Plecaţi 
la orele 4 şi 3/4, după primii 300 metri Bucuresci şi satele invecinate apăreau sub noi ca pe 
o chartă geografică. S'audia numai sgomotul depărtat al trăsurilor, şuierul locomotivelor, 
oamenii păreau ca furnicile pe strade. Ajunşi la 2100 metri şi o temperatură de 8°, o aruncare 
de lest îi saltă până la 3800 m şi o temperatură de 2° sub zero. Era ora 5 şi 50', nu mai vedeau 
pământul, iar în sus, doarnori. Mai urcă şi la 4100 m (4° sub zero), la ora 6 şi 50', observă un 
fenomen de parahelie (balonul încadrat de un curcubeu circular). Încep să coboare. La 7 şi 
5' sunt la 2500 m: Vederea era foarte întinsă. Se vedea Dunărea ca un.fir argintiu şerpuind pe 
pămentu. Carpaţii la 600 metri mai josu decât noi, oraşele Ploesci, Mizil şi altele. Coboară, 
moderând viteza. prin aruncare de lest. La 300 m strigă, prin trompetă, oamenilor de jos să 
prindă frânghia. Dau drumul şi gazului şi aruncă ancora care se înfige într-o arătură. Au 
aterizat la Văresci, la cuconulu Iancu Deşliu, care le înlesneşte desumflarea, încărcarea 
balonului şi le asigură mijloacele de transport pentru înapoierea în Capitală. 

Prima ascensiune a balonului Mihai Bravu dă loc şi unei premiere în presa naţională: 
publicarea unei cronici ştiinţifice, cu accente critice chiar, pe marginea unui important 
eveniment tehnico-ştiinţific autohton. Astfel, Telegraphul publică în două numere consecutive, 
un amplu articol despre călătoriile cu balonul. Din acesta aflăm că Willemot avea un mic 

32 lmpresions de voyage â 4000 de mttres au dessus du pave de la rue Mogochor, semnat Gregoire Ventura. ln 
Le Journal de Bucarest, Cinquitme annee, Nro. 395, Jeudi 18 Juin 1874 (n.s.), p. 2-3. 
33 Ascensiunea Balonului Michaiu-Bravul, scrisoare publicata în Telegraphul, Vineri 7 Iunie 1874, Anul IV, 
No. 669, p. 2-3. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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magazin ... înghesuitu între Passagiu şi Otelu/u Creţu/eseu „. montat cu varii şi multiple 
abjecte de artă şi agrementu. Se comentează, uşor ironic, plecarea sa în Franţa pentru a aduce 
un balon, pe care îl botează Michaiu Bravu/uşi care ar fi trebuit să fie lansat în ziua dezvelirii 
statuii lui Mihai Viteazul. Festivitatea fiind amânată, aerostatul a fost expus o săptămână în 
Sala Atheneului, prima ascensiune fiind anunţată pentru 26 mai pe spaţiosu/u locu din strada 
Principatele-Unite - Grădina Mitropoliei „. A venit lume multă, „. mulţi şi prea mulţi încă 
săriră uluci şi rupseră pânde, spre a pătrunde acolo fără parale; obiceiu regretabilu dar 
practicatu multu în ţeara noastră „. mulţimea de asistenţi era atât de numeroasă în câtu 
ameninţa să ia cu asaltu Cathedrala şi Representaţiunea Naţională, cu preşedinte cu totul 
- Adunarea Naţională vota legi în acea zi. Dar balonul ... se crăpase „. fie din nesciinţa de 
a umple balonul, fie din neso/iditatea lui, fie din culpabilitatea curenţilor care începuseră 
să devie cam rapizi „. ascensiunea s-a amânat pentru altă Duminică, dându-se contramărci 
chiar şi celaru care nu plătiseră nici-o centimă. În partea a doua, autorul face un istoric 
al baloanelor, prezentând în detaliu câteva ascensiuni celebre, inclusiv ultima ascensiune 
ştiinţifică franceză din 30 mai 1874. Comentând practicile străine legate de modul de utilizare 
a baloanelor, autorul atrage atenţia că Michaiu Bravulu nu are parachute şi recomandă d
lui Willemot s-o confecţioneze pe dată şi să se îngrijască a o lua în toiu-de-una. Incheie cu 
„. convicţiunea că, în urma celor ce amu scrisu, aeronauţii noştri voru avea ambiţiunea că 
dacă-şi espunu o dată viaţa, să ne aducă celu puţinu, din acele regiuni aeriane, oare care 
mici descoperiri şi observaţiuni ce le voruface ei însuşi, ajutaţi de instrument, pentru a avea 
satisfacţiunea că nimic vanu nu s 'a făcut în ţara noastră de nisce oameni serioşi.14 

Cu toate insistenţele şi c!lutările noastre de a afla cine era persoana care semna 
articolul cu iniţialele C. V. - adăugând şi Licenţiatu tn sciinţele phisice şi Mathematice, nu 
am putut să o identificăm printre persoanele bucureştene cu o asemenea calificare, mai ales 
că articolul dovedea o foarte bună şi la zi, cunoaştere a subiectului. Ca o ipoteză, credem 
că persoana ar fi putut să fie Ştefan Hepites (obţinuse în acelaşi an, 1873, la Bruxelles, 
titlul respectiv), bazându-ne, în primul rând, pe activitatea şi preocupările sale ulterioare în 
domeniul aeronauticii. 

9/21 iunie 1874: a doua ascensiune 

Cea de a doua ascensiune a avut parte de un timp mai bun, astfel încât de această 
dată în nacelă, pe lângă Willemot, au urcat George Florescu, Demetru (Dimitrie) Călinescu 
şi Ioan Const. Gr. Ghika. Pegătirile se fac tot în curtea uzinei de gaz de la Filaret. La 25 
iunie (st. nou) Journal de Bucaresfs publică relatarea tinlrului prinţ Ghika privitoare la 
această ascensiune. Lansat la ora 4 şi 30', balonul ajunge repede la 1400 m unde, George 
Florescu, ne mai ştiind cum să-şi exprime admiraţia şi satisfacţia, cântă una din melodiile 
a căror autor este. După o oră de plutire deasupra Bucureştiului, urcă la peste 3000 m, de 
unde yAd râyrj djn Turcia şi Dunărea. Încep apoi coborârea, lansează ancora - care scapă la 
34 Cllctoriilc ln acru cu balonulu, de C.V. Liccntiatu ln sciintele phisicc şi Mathcmaticc; publicat ln Tclcgraph
ul, Marţi 4 Iunie 1874, Anul IV, No. 666, p. 3 (partea l-a) şi Tclcgraphul, Mcrcuri 5 Iunie 1874, Anul IV, No. 667, 
p. 2-3 (partea li-a). 
35 Le Journal de Bucarcst, Cinquicmc ann~e. Nro. 397, Jcudi 25 Juin 1874 (n.s.), p. 2. 
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prima încercare, se târăşte cca. 130 m, cu patru scuturături puternice. Au ajuns pe moşia de 
la Aprozi a colonelului Manu, la 46 km de Capitală. Cu o căruţă, ajung la Bucureşti la ora 4 
dimineaţa. 

Ziarul Românulu16 din 15 Iunie publică impresiile lui G.A. Florescu despre aceiaşi 
ascensiune. În încheiere, acesta spune: As tu-felu, în nes ce timpuri în care încercările sciinţifice 
pentru găsirea direcţiunii baloneloru n 'au altu resu/tatu de câtu necunoscutulu, acestă mică 
că/eforia, de şi fără vr 'unu scopu sciinţi.ficu, avu totuşi meritulu seu, din momentu ce graţiă 
precauţiniloru pe cari d. Villemot le iea, ascensiunile aeriane nu presintă nici unu pericolu 
seriosu. 

20 iunie/2 iulie 1874: ascensiunea a treia (militară) 

Monitoru/ Oastei37 publică, sub titlul: Relaţie asupra ascensiunei balonului Mihaiu 
Bravul,fiJcute la 10 Tunlu 1874, la care, pe lângă Willemot, au luat parte maiorii Poenaru, 
Lahovary şi Dumitrescu. Lansarea a fost dificilă, din cauza timpului furtunos, balonul fiind 
umflat doar cu 1200 m1 de gaz, în loc de 1496 - capacitate nominală. Ora plecării: 4 şi 40'. 
Scopul ascensiunii: măsurători de altitudine, temperatură, umiditate şi, în principal: observarea 
itinerariului ce va urma balonul şi tntinderea la care s 'ar putea recunoasce terenul într 'un 
scop militar. Pentru a se asigura coeficienţii de corecţie necesari, măsurătorile cu barometrele 
şi termometrele, au fost efectuate concomitent (prin programare, în timp real), în aer - din 
nacela balonului şi la sol (în Bucuresci, de Dl. I.A. Cantacuzin). Traseul luat de balon a 
început cu gara liniei Bucureşti-Giurgiu, Jilava, creasta Sabarului, Iezerul Grecilor, satul 
Sineşti, satul Bragadiru, apoi trece Argeşul la Goştinari. Ajunge la bălţile Dunării şi coboară 
în pădurea Prundu. Sunt prezentaţi tabelar parametrii aerului, inclusiv o hartă a traseului, cu 
diagrama înălţimilor. Concluziile ascensiuni consemnate de cei trei ofiţeri sunt: 

Din puntul de vedere militar ascensiunea balonului este foarte interesantiJ. - Terenul 
se poate recunoasce într'o depiJrtarefoarte mare: ast-feljiind d'asupra Jilavi se vedea de 
subt tot terenul pe care au manevrat trupele tn anul 1872, destinglJndu-se foarte bine 
posiţiunea satelor, drumurilor, apelor, podurile, piJdurile, cili/e ce le traverseazil; Oamenii 
iso/aţi nu se poate vedea de la îniJlţimea de 2000 m, dar tn masil s 'ar putea foarte bine 
distinge mişcilrile lor. - Un crochiu asupra unei posiţiuni se poate esecuta chiar pentru 
un teren necunoscut dar cu ajutorul unei harte ud recunoascere poate fi foarte complectil. 
MişciJrile de teren insiJ nu se poate aprecia. 

Aşa cum am mai remarcat, interesul public pentru ascensiunile aeronautice este tot 
mai puternic . Se publică în continuare informaţii despre evenimentele aeronautice din alte 
ţări. Astfel, Revista Sciinţijicil reia (după Românulu) articolul întitulat: Caletoria aerianil. 
lniJ/ţarea balonului "Steaua Polarii", semnat de "Dr. Paschanu, Membru allu societ. chimice 
din Paris, professore la scoala sup. de farmacie."31 

După o lună, aceiaşi revistă, publică articolul Scrisoare assupra esperienţe/oru tn 

36 Românulu, Anulu alu optu-sprc-dccclc, Bucurcsci, I S I uniu 1874, p. 3. 
37 Monitorul Oastci, Anulu 1874, 12 Iuliu, Nr. 6, p. 91-94. 
38 Revista Sciinţifica, Annulu V, No. 8, 1 luniu 1874, p. 124-127. 
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esploraţiunile regiuneloru înalte a/le atmosferei, semnat l.A.Cantacuzini9
, şi argumentat 

astfel: 
Recentele ascensiuni aerostatice effectuate cu attâtu succesu în capitala noastră, 

prin iniţiativa d-lui Vtllemot, au desceptatu În publiculu nostru gustulu unor assemene 
esperimentaţiuni. Până astă-zi cea mai mare altitudine la care au ajunsu aeronauţi noştri 
a fostu de 4000 metri approape, unde deja respiraţiunea omului începe a fi turburată prin 
rare/acţiunea atmosferii. Amu crezutu că va.fi de oare care interesu pentru cetitorii Revistei d
voastre de a cunnoasce încercările făcute în ultimii timpi pentru a facilita esperimentatoriloru 
esploraţiunea regimeloru înalte a/le atmosferei „. 

7119 iulie 1874: ultima ascensiune 

Un anunţ, însoţit de un desen de balon inscripţionat "Mihai Viteazu" (prima imagine 
a balonului apărută în ţară, după caricatura din Ghimpele) publicat de Journal de Bucarest4° 
invită publicul bucureştean să asiste la ultima ascensiune aerostatică de duminecă 7( 19) iulie 
1874. În balon, conform anunţului, vor urca: prinţul Ioan Const. Grigore Ghika, colonelul 
Nicolae Haralamb şi X„ sub conducerea lui Willemot. După lansare vor fi aruncate un mare 
număr de paraşute îndicândjiecare Înălţimea de la care coboară, iar bombe artificiale vor 
anunţa lansarea balonului. Preparativele vor începe la ora 3 1/2 iar plecarea la ora 4 1/2. 
Preţurile: trăsura cu 4 persoane: 20 fr.; în cercul de lucru: 20 fr.; loc sub acoperiş: 5 fr.; rangul 
I pe banchete: 3 fr.; rangul II pe banchete: I fr.; rangul III: 50 centime. Militarii negradaţi şi 
copii vor plăti jumătate preţul. 

Tot în Journal de Bucarest41 găsim şi relatarea acestei ultime ascensiuni efectuate doar 
de Willemot şi de prinţul Ioan Const. Gr. Ghika, în nacelă urcându-se doar două persoane 
(în loc de 4 persoane prevăzute iniţial), ca urmare a cantităţii insuficiente de gaz pe care a 
putut-o furniza uzina de la Filaret. Plecat la ora 5, balonul, a cărui gaz se dilata sub acţiunea 
soarelui, va duce pasagerii săi la 5180 m, înălţime superioară celei a Mont-Blanc-ului, 
gigantul Alpilor. La această înălţime spectacolu/ era feeric. Deasupra şi de jur-împrejur un 
cer scânteietor „. un ocean de nori „. peisaje de o frumuseţe ce nu poate fi povestită. Aici, 
temperatura era de minus 5 grade. Începe apoi coborârea şi ajung cu rapiditate la 12 km de 
Comana, pe moşia Goştinari aparţinând lui Barbu Bellio, unde o mulţime de ţărani le vin 
în ajutor. Ajunşi apoi la Comana, iau drumul Bucureştiului, după o ascensiune care le-a dat 
celor doi aeronauţi strania voluptate a nostalgiei infinitului. 

În aceiaşi zi, Românulu42, sub semnătura lui Ion Const. Gr. Ghika, publică o relatare 
mai completă asupra ascensiunii. Astfel, pe la 1450 m înălţime, aud şuieratul locomobilei 
unui tren şi scomotulu produsu prin contactulu vagoane/aru cu şinele. În coborâre, pe la 
3000 m înălţime: începeam a zări pămentulu, calea ferată, Dunărea, Sabarul, Argesiul şi 
căteva sate vecine cu Comana „. la orele 7 şi 5 min. ne coboram din nacelă în vecinătatea 
comunei Goştinari, în depărtare de 3 paşti de Bucuresci. 
39 Idem, No. li, 15 Iuliu 1874, p. 167-168. 
40 Le Journal de Bucarest, Cinquieme annee, Nro. 404, Dimanche 19 Juillet 1874 (n.s.), p. 4. 
41 Le Journal de Bucarest, Cinquieme annee, Nro. 405, Jeudi 23 Juillet 1874 (n.s.), p. 2. 
42 Românulu, Anulu alu optu-spre-decele, Bucuresci, Joui 11 Iuliu 1874, p. 608-609. 
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Pentru o confirmare suplimentară a afirmaţiilor noastre privind nevoia crescândă de 
cunoştinţe teoretice şi aplicative activată în mod sigur.şi de influenţa ascensiunilor aerostatice 
din anii 1873-1874, putem invoca şi faptul că în 1874, la Iaşi, Petru Poni "Profesoru la Liceu şi la 
Institutu lu Academicu" publică manualul: Notiuni defisica pentru usulu claselor inferioare 
de licee. Un capitol intitulat Aerostate explică Principiul lui Archimede aplicatu la gazuri, 
şi prezintă apoi aerostatele, ca aplicare a principiului lui Arhimede. Ele sunt compuse dintr 'o 
invelitore subtire in care este introdusu unu gazu usioru precum este hidrogenulu, seu gazulu 
de luminatu, seu aeru incalditu. Daca greutatea gazului, a invelitorei si a altaru obiecte ce 
potu fi atarnate de dinsa este mai mică decatu greutatea aerului des locuitu, aerostatulu se 
va radica in susu in atmosfera. Învelitoarea se face din matasa de'sa (taffetas), unsa cu unu 
lacu de cauciucu pentru ca gozurile se nu pota trece printr'insa. Deasupra învelitorii se 
află o retia de capetulu careia atarna unu paneru de mlaja in care se suie caletorii. Autorul 
prezintă apoi paraşuta: Pentru a preveni pericolu unei coderi, in casu candu balonu lu s 'ar 
rumpe la o inaltime mare, se pune alature cu dînsulu unu cortelu a carui margini sunt 
legate prin /ranghii de paneru. Cortelu lu deschidiendu-se, si resistenti'a aerului lucrându 
pe o mare supra/alia, repegiunea cad erei este moderata şi scoborîrea se face fire pericolu. 
Formularea textului capitolului respectiv va fi reluată de autor şi în ediţii ulterioare ale 
manualului, mici modificări apărând doar în utilizarea diacriticelor.43 

Balonul, teatrul şi ... „aeronautul" Millo ! 

Interesul sporit pentru baloane şi ascensiunile lor cuprinde şi zona divertismentului. 
Calendarul amusant pe anul 1875, editat la Bucureşti de Honoriu Wartha, publică pe 
parcursul a 15 pagini, farsa de carnaval Cucoana Chiriţa în balon,44 de Vasile Alexandri, ecou 
evident al ascensiunilor aerostatice petrecute în Capitală în anii 1873-1874. După înşiruirea 
personajelor, locul acţiunii este marcat de autor fără echivoc: scenele se petrecu din dosul 
Mitropoliei, pe piaţa destinată pentru ascendarea ba/Onelor 1874. Balonul implicat poartă 
cu litere mari numele de: Ciubâr-Vodă, iar câţiva soldaţi ţin frânghiile ce sunt legate de 
nevodul balonului. Coana Chiriţa care apare în scenă este invitată în naselă de către aeronautul 
ungur Ellien Moghior (care se cunoscuse cu Chiriţa la expoziţia de la Viena). Ea se urcă 
în nacelă şi apoi balonul este lansat. Ellien încearcă să o sărute, dar Chiriţa îl aruncă pe 
aeronaut peste bord. Balonul, uşurat, începe să urce brusc, Chiriţa trage de supapă şi începe 
o coborâre rapidă pe care o încetineşte aruncându-şi parte din obiectele de îmbrăcăminte, 
inclusiv cocul cel greu. Coboară cam ... desfrunzită dar este dusă în triumf, într-un cortegiu 
cu toate personajele create de Millo. Aeronautul, a învieat după căzătură şi s'a dus cu banii 
adunaţi la casă. Aspectele aeronautice sunt corect reflectate în limbaj şi acţiune, iar pe lângă 
efectele umoristice, caracteristice întregii serii de piese dedicate Chiriţei, autorul plasează şi 
43 Petru Poni: Notiuni de fisica pentru usulu claselor inferioare de licee. lassii, Typografia O. Gheorghiu, 1874, 
p. 56-58 
44 V. Alessandri, Cucoana ChiriJa în balon. Farsll de carnaval. În: Calendarul amusant pe anul de la Christ 
1875. Cuprinzând diferite articole arnusante, prosa şi poesie. Culese şi arangeate de Honoriu Wartha. Ilustrat cu 32 
gravure humoristice. Anul V. Seu anul I al editiunei nouă. Bucuresci, Editura Librariei Socecu & Comp. 1875. 
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o mulţime de aluzii cu evident caracter de satiră politică. 
Piesa va fi şi pregătită şi apoi reprezentată de către Teatrul Naţional din Bucureşti, 

dar - aşa cum rezultă din anunţul publicat în presă45 - nu pe scena localului din Calea 
Mogoşoaiei, ci pe o scenă mai specială: 

Teatrulu celu mare 
Joui, la 8 Maiu, represintaţiune estraordinară în benf!ficiu lu d-lui M. Mii/o. 

Se va represinta pentru prima 6ră piesa: 
CH!R!ŢA !N BALLONU 

vodevile cu mare spectaculu in unu actu, compus acum de d. V Alesandri. 
Pe de/ulu Mitropoliei înălţarea cu mare pompă a balonului Ciuber-Vodă, pe care 

d-nu Vi/lemo/ a binevoitu din complesinţă a 'lu construi înadinsu pentru acesta 
represintaţiune. Balonulu va.fi umflatu pe scenă. Spectacululu se va începe cu piesa: 

Criminalulu seu omulu care'şi ucide femeia, comediă vodevile în două acte, tradusă de d. 
Mii/o. 

Din acest text, destul de laconic, rezultă însă câteva constatări importante şi anume: 
locul reprezentaţiei urma să fie, aşa cum indica şi V. Alecsandri în textul piesei, piaţa 

din faţa Uzinei de gaz de la Filaret, la baza sau pe Dealul Mitropoliei; • 
Marius Willemot, era tot în Bucureşti şi urma a construi un balon special pentru 

această ocazie, de dimensiuni relativ mici, ancorat la scenă şi umflat pe scenă aşa cum se 
scrie în anunţ, deci tot cu gaz de iluminat de la Uzina de gaz; 

Spectacolul era destinat a fi în beneficiul lui Matei Millo, aeronaut ad-hoc, desigur 
travestit - conform deja unei tradiţii - în rolul Chiriţei. 

Nu am găsit cronici teatrale sau relatări asupra spectacolului propriu-zis, dar în 
presa vremii apare un comunicat al Direcţiunii generale a teatrelor, în introducerea căruia 
se prezintă unele măsuri privind angajarea unei noi trupe de operă franceze în locul trupei 
italiene, precum şi pentru efectuarea unor reparaţii şi amenajări la clădirea teatrului. Partea 
a doua şi cea mai consistentă a comunicatului priveşte însă tocmai spectacolul la care ne 
refeream mai sus: 

„. Până cându înse se voru realisafrum6sele intenţiuni, am.fi/ostu de doritu d'ua
cam-dată ca neg/igenţa să nu mergă până a pune în pericolu vieţa actorilor!L În una din 
ultimele seri, la represintarea comediei Chiriţa tn Balon, in momentulu cându balonulu 
se urca, rădicându in aeru pe vestita cucond represintatd de d. Milo, frânghia pe jumdtate 
putredd care rddica balonulu, se rupse d'uddatd, şi d. Milo fu precipitatu de la ore-care 
indlţime, in ţipetul publicului, care vedu tndatd pe d. Milo insângeratu la ud mână şi spre 
ciuntirea piesei,· căci Chiriţa, care trebuia sd se rddice tn balonu căduse şi totd acţiunea 
se încurca. Puţin a lipsitu ca sd se întâmple cea mai mare nenorocire artistului, cu câtu 
vârsta 'i inaintatd i-a mdritu pe d'u parte capitolulu de simpatia, t!ru pe d'alta ilu apropie 
de sfârşitu lu carierei st!le. Dacd frânghia s 'aru fi ruptu câteva momente mai târdiu, cdndu 
balonulu aru fi fostu forte susu, nenorocirea putea sdjiă nereparabild. 

Bine aru.fi der11, ca până la reparaţiunile generale, să nu se comită d'uă-cam-dată 
astu-felu de neg/igenţe. 
45 Romanul, Anulu alu noue-spre-decelea, Joui 8 Maiu 1875, p. 405 
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Este interesant faptul că în comunicat se vorbeşte de frânghia pe jumătate putredă 
care rădica balonul, ceace ar putea indica faptul că balonul de pe scenă nu se ridica prin forţa 
lui ascensională ci era ridicat cu acea frânghie, trasă probabil manual peste un scripete. 

Aeronautul Willemot - promotor, În Bucureşti, al unei acţiuni de 
solidaritate aeronautică internaţională 

Cu privire la activităţile aeronautice ulterioare ale lui Willemot, singurele informaţii 
aflate de noi sunt din lunile aprilie-mai 1875. Astfel, la 27 aprilie (s.v.), el se adresează 
redactorului ziarului Românul46 pentru a-i publica un anunţ, din care extragem următoarele 
rânduri: 

Adâncu intristatu so/icitu inserarea câtoru-va linie în stimabilele dumiteale diaru. 
Aceste linii varu aminti, uă-dată mai multu, perderea ce avu sciinţa. 

Asiguratu de tota simpatia vostra pentru arţi şi sciinţe, te rogu se dai unu locşioriu 
în colonele Românului, înfav6reafami/ieloru celoru doui aeronauţi Sivei şi Croce-Spine//i, 
umândoui morţi în catastrofa balonului Zenith; amândoui jertfa amorului loru pentru 
sciinţe. 

Supscripţiunea se pate face la d-nii Gottereau, architect, strada Colţea 35, la d. 
Gebauer şi la d. Wi//emot. 

Suptscrierea se va publica în Românulu. 
Banii adunaţi se varu trămite îndată la d. preşedinte alu societăţei de navigare 

aeriană, la Paris. 
Primesce, domnule redactare, etc. 

M. Wi//emot, aeronautu 
Biserica Cretzulescu 

În continuarea scrisorii este publicată şi prima listă de subscriere, care considerăm că 
prezintă un anumit interes pentru studiul nostru asupra fenomenului aeronautic în România: 

/-a LISTA 
Wi/lemot 20 Jr. Pagani 5, Balme pere, lemonnier 5, Jobin 2, le/ort 5, le/ort jeune 

3, Sevitre 5, X 5, Velescu 3, Eugene Brissac 2, Eduard J, Augustine Xeniei J, Balm fils 3, 
Accabat 2, E. Cazes 5, C. Sanitard 2, M. Pascal J, Simon Kaufmann 2, Ropra 5, Etienne 
2, Andrieu 2, Bonnet JO, P Cole 2, Desplus 2, T Robescu JO, lebel 2, lo/ivier 2, C „. 20, 
Marsi//ac 20, Cherlier 20, P Martin 2, Bertrand 2, Jean Marie 50, Bruzzesi 4. Totalulu 
primei liste 225 lei47• 

Cum era şi logic, Willemot s-a adresat, presupunem, în primul rând membrilor coloniei 
franceze din Bucureşti şi astfel, în această primă listă (singura pe care am găsit-o publicată 
şi fără să ştim cine se ascunde sub cele două iniţiale X şi C.), nu găsim, aparent, decât doi 

46 Romanulu, Anulu alu noue-spre-decelea, Dumineca, 27 Aprilie 1875, p. 369: 
47 Pentru a se avea o imagine asupra valorii colectate, subliniem ca un exemplar din ziarul respectiv costa 25 
bani 1 
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români: Velescu şi T. Robescu ! 
Despre soarta balonului Mihai-Bravul şi a lui Marius Willemot, nu am reuşit să aflăm 

alte informaţii nici din ţară şi nici din alte părţi. Probabil, că unele ar putea fi aflate în Franţa, 
dar poate că şi în arhivele bucureştene s-ar mai putea găsi eventuale date în documentele 
privind evidenţa străinilor. 

Ce şi cum s-a scris ulterior despre Mihai-Bravu şi aeronauţii săi ? 

Prima prezentare ulterioară şi mai completă a ascensiunilor balonului Mihai-Bravu din 
anul 1874, o datorăm doctorului în ştiinţe (Lausanne, 1893) Nicolae I. Angelescu, membru 
al "Societăţii de Ştiinţe" şi al "Societăţii Geografice din Bucureşti" care pe lângă studiile şi 
preocupările lui profesionale (farmaceutica, inclusiv istoria ei) a publicat şi o lucrare despre 
trecutul industriei în Ţările Româneşti48 • Articolul său Balonul "Mihai Viteazul" pe care îl 
publică, în anul 1940, în Buletinul Muzeului Militar Naţional, denotă o cercetare atentă, dar 
pe cât se pare limitată, a unor surse documentare din epocă. Faţă de informaţiile noastre de 
astăzi, putem semnala două secvenţe mai importante din acest articol, care nu corespund 
izvoarelor istorice: 

Afirmaţiile din partea de început a articolului: 
La noi prima încercare de a se înălţa şi chiar străbate văzduhul a fost făcută de 

inginerul Willemont. Acesta, fiind în serviciul societătii Compania de gaz din Bucuresti, a 
plecat în anul 187 4, la Paris, unde-şi construi. după niste planuri ale sale dinainte stabilite. 
un balon căruia i-a dat numele: "Mihai Viteazul"; 

După cum s-a demonstrat în capitolul anterior al lucrării noastre, la noi, prima 
încercare, de fapt primele ascensiuni reuşite datează din 1873, ele aparţinând- cronologic 
- următorilor: 

Henri Beudet - francez, în turneu la Bucureşti (15/27.07.1873 şi 22.07/3.08.1873), 
Marius Willemot- francez, domiciliat în Bucureşti (6/18.08.1873), 
Ioan Petrescu - român, domiciliat în Bucureşti (12/24.08.1873); 
Inginerul Willemot (şi nu Willemont) nu era în serviciul societătii Compania de gaz 

din Bucureşti ci era un liber profesionist şi comerciant, francez, domiciliat în Bucureşti; 
Nu se poate confirma aserţiunea că Willemot, la Paris, î-şi construi [balonul], după 

niste planuri ale sale dinainte stabilite. Informaţiile găsite de noi îl indică drept constructor 
al balonului Michel-le-Brave pe cunoscutul aeronaut francez Duruof [nume anagramat 
din Dufour, primul care a ieşit cu balonul din asediul Parisului în anul 1871 şi unul dintre 
organizatorii fabricaţiei de baloane franceze în timpul asediului]. Concluzia corectă ar putea 
fi că Willemot a fost doar cel care a comandat balonul şi a devenit proprietarul acestuia. 

Se afirmă că: 
Inginerul Willemont, reîntors la Bucureşti, a intreprins cu balonul său, a cărui 

capacitate era de 1496 m3
, în anii 1874 si 1875, mai multe ascensiuni, „ .•.. 

Cu toate insistenţele noastre nu am putut afta vre-o informaţie despre noi ascensiuni 

48 Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea - Material românesc - Oameni şi înfăptuiri, Editura Cugetarea, 
Bucureşti, 1940. p. 35. 
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care ar fi fost efectuate de către Willemot, la Bucureşti, în anul 1875. De altfel, chiar autorul 
specifică, în continuarea frazei de mai sus, doar cele 4 ascensiuni realizate în 1874. 

Este interesant faptul că acest articol, a suscitat probabil şi apariţia unui altui articol, 
semnat de Pavel Mirea49

, într-o publicaţie de propagandă aeronautică, care reia cam aceleaşi 
infonnaţii publicate de Dr. Angelescu. Din cele 4 ascensiuni, Mirea menţionează însă doar 
trei, fără a spune nimic despre cea de a doua. 

Afirmaţiilor tăcute de autorii ambelor articole mai sus menţionate li se datorează 
probabil faptul că, până în prezent, cei care au scris ulterior despre balonul Mihai Bravul 
şi despre persoanele care au participat la ascensiunile acestuia, au considerat ascensiunea 
din 30.05111.06.1874 drept prima efectuată în tara noastră şi l-au indicat pe Grigore Ventura 
drept primul aeronaut român ! 

Pentru o mai simplă prezentare a numărului şi succesiunii ascensiunilor aerostatice 
efectuate, la Paris şi apoi la Bucureşti, cu balonul Mihai Bravu le-am am grupat într-un tabel 
sinoptic cu principalele infonnaţii aferente inclusiv numele temerarilor „călători aerieni". 

49 Pavel Mirea, Din trecutul aerostaJiei noastre - Balonul "Mihai Viteazul" - Un ziarist, cel dintâi aero-
nuut român. O ascensiune dincolo de 5000 m la 11 iulie 1874 deasupra Bărăganului; în Cerul nostru, Anul IV, Nr. 
<i. 10 Aprilie 1940, p. 3. 
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PARIS ŞI BUCUREŞTI, 1874 
ASCENSIUNILE BALONULUI MIHAI BRAVU 

w 
Data ascensiunii Ocupanţii balonului: 
Locul decolării 
Gazul utilizat .1 aaaaiil c.aad.11.c.il.lfl.r. Date cu privire la zbor Numele balonului Aeronau\i pasageri 

(Proprietarul balonului) 
Vineri 

Maci11.1. ff1.LLEM.Qf Decolarea:vineri 27 martie (s.n.) 1874, ora 27 martie (s.n.) 1874 
Paris- DURUOF 3 "' p.m., curtea Uzinei de gaz 

La Villette I Uzina de gaz FAR COT Altitudinea maximi: 2890 m 

[gaz de iluminat] FARTARAT Aterizarea: 27 martie (s.n.) ora 5 '" p.m., 

Michelle Brave + 2 englezi pe un câmp lângA moara de Bourbont pres 
(Marius Willemot) Vie-sur-A isne, o distanta de 90 km de Paris 

Joi 
JO mai (li iunie) 1874 Decolarea: joi 30 mai (I I iunie) 1874. ora 

Bucureşti- Maci11.1. lf1.L.LEMQ[ 4 •s p.m., curtea Uzinei de gaz 
Filaret I Uzina de gaz Grigore VENTURA Altitudinea maxima: 4100 m 

[gaz de iluminat] Aterizarea: joi 30 mai ( 11 iunie) 1874, la 
Micl1aiu Brav11 Vărăşti, pe moşia lui Iancu Deşliu 

(Marius Willemot) 

Duminici Mari11.1. fl:J.LLEMQ[ Decolarea: duminica 9 (21) iunie 1874, ora 9 (21) iunie 1874 
Bucureşti - Dimitrie CALINESCU 4 '"p.m., curtea Uzinei de gaz 

Filaret I Uzina de gaz George FLORESCU Ahjtudinea maxima: peste 3000 m 

[gaz de iluminat] J. C. Gr. GHIKA Aterizarea: duminica 9 (21) iunie 1874, ora 

Michaiu Bravu Grigore VENTURA 6 '" p.m., la Aprozi, pe moşia Generalului 
(Marius Willemot) Manu 

Joi Decolarea: joi 20 iunie (2 iulie) 1874, ora 4 20 iunie (2 iulie) 1874 Mar.i11.1. lfJ.L.LEMQ[ 
Bucureşti- Mr.POENARU •

0 p.m., curtea Uzinei de gaz 

Filaret I Uzina de gaz Mr. LAHOVARI Altitudinea maxima: 2092 m 
Aterizarea: joi 20 iunie (2 iulie) 1874, [gaz de iluminat] Mr. DUMITRESCU 

Michaiu Bravu ora 5 ,; p.m., lângă pădurea Prundu, la o 

(Marius Willemot) distanfll de cca 25-30 km de Cotmeana 

Duminici Decolarea: duminica 7 ( 19) iulie 1874, ora 7 (19) iulie 1874 
Bucureşti- Maci11.1. lfJ.L.l.EM.Q[ 5 °0 p.m., din curtea Uzinei de gaz 

Filaret I Uzina de gaz J. C. Gr. GHIKA Altitudinea maxima: 5150 m 

[gaz de iluminat] Aterizarea: duminicii 7 (19) iulie 1874, ora 

Michaiu Bravu 7 os p.m., la Goştinari, pe moşia lui Barbu 

(Marius Willemot) Belio 

©Ioan Vasile Butu, 2007. 

SUMMARY 

The success of the balloon ascensions organized in Bucharest, in 1873, by the team 
of the French aeronaute Henri Beudet, brought to a rising interest in the domain. Marius 
Willemot, a French origin Bucharestan was the first to have been marked by the interest in 
such ascensions. The article remakes the history of the balloon patriotically named „Mihai 
Bravu" and its adventure, in 1874. 
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IMPACTUL DECLANŞĂRII CELUI 
DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

ASUPRA BUCUREŞTIULUI 

Gabriel Ciotoran 

Introducere 
Ziarul belgian „XX-I Siecle", a făcut la începutul lunii septembrie a anului 1939 

următoarea prezentare Bucureştiului: „Bucureştii care se străduiesc să se occidentalizeze în 
ritm vertiginos şi construcţiile de tot felul ridicate pe întregul cuprins al ţării sunt doar o 
înfăţişare a puterii constructive caracteristică a României de azi"50 • 
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e ini~iŞlr!J 

sub oreşeciintia d-l"i.ii · ." 
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r '
.„~ ~ --- ':. lJ CU totiJ!!CÎOi 

'-. , -,.; 4~·::.i·, •IM„.~ · ,,.,tiflili. 
"' ;ţ-1~-. ., COfttlllull1I , •• o°""""" Mini 

. . ... , t3_i., ~- !::~~ .t.l0tt~~ Sit~ '" 

-<l t. llljafJfffllNUC„ 
d„lvtqlt UIM tl lllCt„r• 
llMl•ltl• wlt•t.atcl•ntlklnl 
t•'4•M•ctl. Ml~ţll,,t 
ntc. H IM.0...HI 11 fle 
rhmul ri•~I de lltl lt1olv1 

:::..p~==-~~~..!'"„' 
"'"*"-' tcollkf '"'"' 11llell11U...-blfleptlJtlc11tt 
fllJltlfuptap•ul'•O 11 
-111 c111 Plltlf• G~~ •1111111 t 
<hltÎWllH 111ilt6rt\i!ll:>r. Milll 
ll'lltlle Hptklt•W 111 IMd pwDli 
dOrtptH!ţll*'pl«ll\Otflllll• 
"4ft!Hllli•W'•1'-dllft 
••lll.CUtllpolltlc&. 

l. ''*P""'I" polltlu • 
l•ral; IUlllfPll 119\it1j ~ pl•lt 

Y.~ll ..... ~1· . . ~lc 

50 Capitala - 3 septembrie 1939 

Peste un astfel de oraş, ca şi peste întreaga ţară, de 
altfel, a venit treptat, dar sigur, al doilea război mondial. 

Pe I septembrie 1939 Germania a invadat Polonia, 
nesocotind ultimatumul Franţei şi a Marii Britanii care au 
declarat acesteia război. 51 

Pe 4 septembrie, la Bucureşti, s-a reunit Consiliul de 
Miniştri, sub preşedenţia lui Armand Călinescu care a declarat 
România neutră52 : „cel mai desăvârşit calm şi încrederea 
absolută domnesc în toată ţara". România îşi păstrează 

atitudinea paşnică urmărind buna înţelegere cu vecinii. 53 Peste 
două zile, pe 6 septembrie, la Palatul Cotroceni s-a desfăşurat 
şedinţa Consiliului regal, tot sub preşedenţia lui Armand 
Călinescu. Aici s-a decis: „Observarea strictă a neutralităţii" 54 • 
A fost ultimul său Consiliu! 

Populaţia era foarte bine informată cu privire la 
desfăşurarea ostilităţilor, campania Germaniei din Polonia 
fiind foarte amplu redată de presă55 • 

Primele măsuri. 
Prefectura Poliţiei oraşului Bucureşti, a dat unele 

ordonanţe, prin care oraşul se adapta noii situaţii. Prima a avut 

51 Giurescu C.C„ Giurescu C.D. Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi - Ed. Albatros 1976, 
rug. 774 
52 Capitala - 6 septembrie 1939 
H Capitala - 6 septembrie 1939 
54 Capitala - 8 septembrie 1939 
55 Capitala - 4,5,6, I O septembrie 1939 
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în vedere introducerea camuflajului 56
: „Luminile tuturor localurilor publice şi gospodăriilor 

private vor fi camuflate cu ajutorul hârtiei albastre. f ncepând din această seară şi până pe 25 
octombrie". Definitiv s-a renunţat la el peste şase ani, în mai 194557

• 

f n altă ordonanţă se dispune: 
„Nu manifestaţi în cinematografe sau în 
localuri publice. Este cu desăvârşire oprit 
orice manifestaţie de orice fel, în sălile 
de cinematograf la apariţia pe ecran a 
diferitelor personalităţi din viaţa publică 
internaţională". Sanctiuni: încetarea 
imediată a spectacolului, evacuarea 
sălii şi procedarea la arestări. Asemenea 
manifestări sunt oprite în orice local 

Ordonanta No.5 
a comandamentului corou1u1 li Armată 

ESTE INTEFZIS CU DESAVARilRE OKICf. <.:RITICA 
SAU MANIFESTAJIE. SAV~ Ş1TA PRIN ORICE 
M~LOAC~: IN CONTRA SAU IN FAVOAREA VRE-
u, Ul STAT STRALN SAU A ŞEFUi.UL STATULUI, 
OUVERNUL Ul, COMA~DAME!l.'TULUI MILITAR 

public58
• Prin ea se urmărea respectarea cu strictete a neutralitătii tării şi evitarea posibilitătii 

de amestec al ţărilor combatante. Pentru păstrarea calmului populaţiei, s-a dispus: „Indivizii 
care răspândesc ştiri fanteziste ce au darul să alarmeze vor fi arestaţi". Subsecretariatul de 
stat al Politiei aduce la cunoştinţa publică, că diverşi indivizi iresponsabili răspândesc tot 
felul de ştiri fanteziste ce au darul să alarmeze. Cetăţenii patrioţi şi conştienti sunt rugati 
să nu dea crezare decât informatiilor cuprinse în comunicatele Preşedinţiei de Consiliu. 
Guvernul ţării n-are nimic de ascuns cetăţenilor. Toţi acei care se îndeletnicesc cu ştiri false 
vor fi identificati, urmăriti, arestaţi, urmând să suporte rigorile legii. 59 Într-un comunicat al 
Ministerului Aerului şi Marinei s-a dispus: „Toti cetătenii ţării trebuie să execute 24 de ore 
de instrucţie pe an. Cel care la I septembrie 1940 nu va executa 24 de ore de instrucţie, i 
se va aplica sancţiunile din legea A.A.T., adică închisoare de la 1-30 zile, sau amendă de la 
500-2000 lei60

". Un aspect important al acelor zile, l-a constituit şi „Războiul contra speculei" 
dus de Primăria Bucureştiului. Comercianţii sunt obligaţi să elibereze nota de marfă livrată 
şi costul ei. Primăria Municipiului Bucureşti, roagă publicul consumator a-l seconda la 
combaterea speculei ilicite, în sensul de a-i aduce în scris orice contravenţie, indicând adresa 
magazinului, numele comerciantului şi alăturând nota de plată61 • 

Guvernul şi-a dat acordul pentru refugiaţii polonezi, de a intra pe teritoriul ţării, 

inclusiv de a forma un guvern în exil62
• Acest fapt a creat posibilitatea ca populaţia să cumpere 

diverse de la ei, fapt care 1-a determinat pe generalul G. Marinescu să dea o ordonanţă prin 
care să interzică procurarea anumitor mărfuri: „Nu cumpărati de la refugiaţii poloni: arme, 
automobile, motociclete, devize. Riscaţi să fiţi condamnaţi."63 

La Cotroceni, într-un consiliu prezidat de Carol al II-iea s-a reafirmat pozitia României 
de „strictă neutralitate: România nu are nimic de revendicat şi totodată nu are nimic de 
dat"64 

56 Capitala -4 septembrie 1939 
57 Ciotoran G. - Viata Cotidiană în Bucureşti în 1945 - rev. Historia, nr. 47 din noiembrie 2005 
58 Capitala-6 septembrie 1939 
59 Capitala - 15 septembrie 1939 
60 Capitala - 20 septembrie 1939 
61 Capitala - 20 septembrie 1939 
62 Capitala - 21 septembrie 1939 
63 Capitala - 21 septembrie 1939 
64 Capitala - 21 septembrie 1939 
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Asasinarea preşedintelui Consiliului de Miniştrii, Armand Călinescu 
În după amiaza zilei de 21 septembrie 1939, cei care aveau radioul deschis, audiau 

un program muzical. Dintr-o dată, acesta s-a oprit tăcând loc unei voci de bărbat care a 
spus: „Primul Ministru A. Călinescu a fost omorât. El a fost executat astăzi de o echipă 
de legionari"65

. Anunţul a fost tăcut de unul dintre autorii crimei Popescu Traian. Un altul 
Dumitru Dumitrescu, a continuat66

: „Suntem fii de români din Prahova şi am îndeplinit o 
necesitate dureroasă". Această afirmaţie nu s-a difuzat, deoarece un salariat a tăcut o manevră 
tehnică oprind-o. Din nenorocire însă, anunţul era adevărat! Armand Călinescu, care îşi 

pierdu-se ochiul stâng la patru ani, datorită neglijenţei unui „spiţer" (tatăl lui, considerase că 
ţipetele lui sunt fireşti) şi-a pierdut acum viaţa datorită politicii antinaţionale duse de membrii 
desfiinţatei „Gărzi de Fier", în pofida faptului că se declarau „naţionalişti". Ei destabilizau 
situaţia internă şi eliminau prin crimă un adversar al Germaniei, care era autoarea morală a 
asasinatului67

• Într-o perioadă în care era atâta nevoie de unitate, de limite şi ordine, legionarii 
puseseră în practică dorinţa unei puteri străine!. 

A doua zi, presa prezenta desfăşurarea atentatului precum şi alte amănunte legate 
de el. Astfel în Capitala scria: „Domnul A. C. Preşedintele Consiliului de Miniştrii a fost 
asasinat mişeleşte, ieri 21 septembrie ora 14°0

, în apropiere de locuinţa sa". Asasinii, membrii 
ai forţei Gărzii de Fier, au fost arestaţi68 • În alt articol se consemnează: „Primul ministru al 
ţării a căzut ucis mişeleşte". Vestea a îndoliat suflete şi populaţia a fremătat de indignare69

• 

Ziua următoare, Capitala prezenta următorul editorial: „A. Călinescu, veghind zi şi 

noapte cu puteri uriaşe de muncă, cu spiritul veşnic treaz, pătruns de înalta sa misiune n-a 
precupeţit nici un efort spre îndeplinirea unui ideal sublim: „Salvarea Ţării"70 • Avea 46 de ani, 
fiind în plină putere de muncă! 

Asasinatul s-a produs 
la intersecţia dintre bulevardul 
Ştirbei-Vodă cu bulevardul 
Carol al II-iea, când premierul 
se afla în maşină, în drum spre 
casă. Legionarii au intrat cu 
maşina în aceea a lui Călinescu, 
ciocnind şi o căruţă care se afla 
în apropiere, căruţaşul căzând 
pe asfalt71• Agentul de pază, 

Androne Radu, şi-a dat seama 
că nu este un simplu accident 
şi a vrut să scoată pistolul, 
dar a fost împuşcat mortal. 

65 Capitala - 23 septembrie 1939 
<i6 Capitala - 23 septembrie 1939 
67 Giurescu C.C., Giurescu C.D. - ap. Citat pag. 776 
6K Capitala - 23 septembrie 1939 
69 Capitala - 23 septembrie 1939 
70 Capitala - 23 septembrie 1939 
71 Capitala - 23 septembrie 1939 
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Şoferul a ieşit prin stânga şi a luat-o la fugă. 
S-a tras după el, dar nu a fost atins. Atentatorii 
aveau grenade în mâini şi pistoalele scoase, 
venind la geamul maşinii au deschis portiera. 
Au tras în A. Călinescu, chiar şi după ce murise, 
în total 20 de gloanţe, pe urmă victima a fost 
dusă la spitalul „Regina Elisabeta", în capelă72 . 

Numele asasinilor: Popescu Cezar, 
Dumitru Dumitrescu, Popescu Traian (student 
la Drept ), Moldoveanu Ion, Ionescu Ion, 

PRIMUl MINISTRU ARMAND CAllNE seu. CIURUIT DE GLOANŢE ~E 
PAT.Ul SPltALUltJI MII lrAR „RlGINA El.ISABEfA" 

funerarii naţionale si suspendarea spectacolelor 
pentru trei zile. 

Testamentul 
Presa74 prezenta unele pasaje din 

testamentul victimei "Rog pe iubitul meu fiu să 
fie cuminte şi să se gândească la numele pe care 
îl las şi pe care şi eu l-am moştemit de la tatăl 
meu. 

Îl sfătuiesc să îmbrătişeze cariera militară 
sau magistratura. 

Vasiliu Ion. Ei au profitat şi de faptul că 
şeful Guvernului nu era apărat decât de 
un singur om, fapt greu de explicat sau 
de scuzat! 

După crimă, legionarii au oprit 
o maşină care trecea din întâmplare, 
forţându-l pe şofer să-i ducă la Radio, 
unde au făcut anunţul respectiv. 

În sediul Radioului, legionarii au 
fost arestaţi şi duşi la Prefectura Poliţiei 
Capitalei. După numai două zile, aceştia 
au fost executaţi la locul crimei şi lăsaţi 
pe caldarâm 73 • 

S-a dispus organizarea de 

Să slujească Ţara şi Tronul cu credinţă, cu devotament, aşa cum am facut-o eu. 
Să fiu înmormântat la Curtea de Argeş, alături de părinţii mei. 
Voi fi purtat pe car îmbrăcat în verdeaţă şi tras de şase boi." 
21 iulie 1938, Bucureşti 
Ar. Călinescu 

72 Capitala - 24 septembrie 1939 
73 Capitala - 24 septembrie 1939 
74 Capitala- 24 septembrie 1939 
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Chiar în seara asasinării lui A. Călinescu, regele Carol al II-iea a dat un decret regal, 
prin care Gheorghe Argeşanu, având gradul de generel, este numit preşedinte al Consiliului 
de Miniştrii 75 • De remarcat este rapiditatea acestei numiri menite să asigure continuitatea 
vieţii politice româneşti la acest nivel. Iată conţinutul decretului regal: ,,În urma asasinării 
domnului A. Călinescu, preşedintele Consiliului de Miniştrii, Ministrul de Interne şi adinterim 
la Ministerul Apărării Naţionale, pe baza articolului 46 din constituţiune, 

Am decre.tat şi Decretăm: D. General Ghe. Argeşeanu, fost preşedinte ad interim 
al Consiliului nostru de Miniştrii, este numit preşedinte al Consiliului de Miniştrii. 
Dat în Bucureşti 

21 septembrie 1939 
Carol al II-iea 

· CoscluguJ cu rama1IJol• pAmA nl•Jtl al~- fostului . piim mlnltlnl 
.~~~! _llcoa ·din Aloneu fi afoiat pe un ala r de ioo.: 
75 Capitala - 23 seplembrie 1939 

A sfârşit ca şi predecesorul 
său, ucis de legionari, pe 26 noiembrie 
194076

. 

Funeraliile 
În Bucureşti s-a arborat tricolorul 

cernit77 . La orele 11°0
, în toate bisericile 

s-a oficiat un serviciu religios. Corpul 
neînsufleţit al lui Armand Călinescu 

a fost dus de la capela spitalului 
Elisabeta la Ateneul Român, pus în 
rotonda acestuia. În semn de omagiu, 
studenţii au stat toată ziua pe Calea 
Victoriei, în faţa Ateneului Român. 
De dimineaţă şi până la miezul nopţii 

s-a desfăşurat un pelerinaj la marele 
dispărut. Mulţimea imensă s-a încolonat 
pe strada Franklin78„şi adefi lat îndurerată 
şi respectuoasă prin aula Ateneului 
unde sicriul era străjuit de gărzile de 
onoare. Un preot a stat permanent langă 
catafalc, înalţând rugăciuni''. Dintre 
numeroasele coroane, au atras atenţia 

aceea trimisă de Carol al Ii-lea, şi una 
care purta următoarea inscripţie: „Elevii 
clasei a VII-a a liceului Ghe. Lazăr, 

foştii colegi ai lui Barbu Călinescu, fiul 
defunctului''. 

76 Falcan Dan - o victimă a isloriei în Bucureşti. Mat De lsl şi Muz. Voi. XX, pag 49. 
77 Capitala - 24 seplembrie 1939 
78 Capitala - 24 septembrie 1939 
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Serviciul religios a fost asigurat de însuşi patriarhul Nicodim. La orele 930
, au venit 

Carol al II-iea şi „Marele Voievod" Mihai Suveranul, avea o mantie albă, a cavalerilor 
ordinului Mihai Viteazul, iar fiul său purta uniforma vânătorilor de munte. Regele a prins 
„pe perna purpurie" cel mai mare ordin acordat post-mortem. Lângă catafalc suspinele şi 
geamătul copilului rămas orfan şi a soţiei rămasă văduvă. Asistenţa nu-şi poate ascunde 
lacrimile79

• 

La miezul nopţii, accesul mulţimii la catafalc a fost oprit. Cortegiul mortuar a parcurs 
următorul traseu: strada Franklin, Calea Victoriei, Calea Griviţei, Gara de Nord80

. Trenul 
mortuar în care a luat loc familia şi Mihai, s-a pus în mişcare cu destinaţia Curtea de Argeş. 
„Trenul s-a pus în mişcare în acordurile de jale ale muzicienilor în timp ce trupele dădeau 
ultimul onor81

. Presa apărută în prima zi după înmormântare a continuat să-I omagieze pe A. 
Călinescu. Menţionez articolul intitulat „ Plâns de naţie", apărut în Capitala82

• „De ieri pe 
înserate în cripta cavoului părintesc din cimitirul mic de pe culmile Argeşului, A. C. doarme 
somnul de veci." 

Astăzi, pe locul asasinării sale se găseşte o placă comemorativă, iar una dintre străzile 
oraşului îi poartă numele. 

Consideraţii finale 
În anul 1940, bucureştenii au fost deosebit de îndureraţi 81 de trei amputări teritoriale 

succesive: Basarabia şi nordul Bucovinei, nordul Transilvaniei şi cadrilaterul 84
• Din 6 

septembrie 1940, au început să se resimtă rigorile dictaturii militare a lui Jon Antonescu. 
Pe la 22 iunie 1941, România a intrat în cel de-al doilea război mondial. 

SUMMARY 

The Belgian newspaper "XX- I siecle" was writing, in 1939, that Bucharest is striving to 
become more and more occidentalized. The World War II came to disturb the processes 
of modernization of the Romanian Capital. The article presents the measures the city has 
undertaken to prepare itself togo through the war. 

79 Capitala - 25 septembrie 1939 
80 Capitala - 25 septembrie 1939 
81 Capitala- 25 septembrie 1939 
82 Capitala - 26 septembrie 1939 
83 Capitala-3 iulie 1940 şi 4 septembrie 1940 
84 Giurescu C.C„ Giurescu C.D. - citat, pag. 770. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 

STAREA ARTELOR ÎN EUROPA 
ÎN ULTIMELE DECENII ALE 

SEC.AL XIX-LEA 

39 

Camelia Ene 

"Stilul este utilitatea artistică, sinceritate nouă 
şi frumuseţe veche; este unitatea spirituală sau 

valoare concretă, este tradiţie artistică" 
Ştefan Neniţesczr5 

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 modeme în cultura unor ţări europene din veacul al XIX
iea 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. Fonnarea 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, român, din a doua jumătate a 
sec. al XIX-iea, fenomen care, mai mult sau mai puţin întins a apărut concomitent şi în Italia, 
Spania, Scoţia, Olanda sau în ţările Scandinave86

• 

Procesul a atins prea puţin arhitectura gândită ca fonnă 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 sec. al XIX-iea, poziţii opuse mentalităţii oficialităţilor aşa cum 
au fost: romantismul, realismul critic, verismul, simbolismul sau impresionismul. 

Pe măsură ce sec. al XIX-iea 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." 87 

XS Şlefan NENIŢESCU Istoria artei ca filosofie a istoriei. Voi. III p.219 Apud Petru COMARNESCU Kaloka-
t:alhon. Bucureşti, Ed. Eminescu, 1972, p. 84 
X<i CONSTANTIN Paul Arta 1900 în România. Bucureşti, Ed. Meridiane, 1972, p. 45 

X7 S. TSCHUDI MADSEN Art Nouveau. New York, World University Library, 1967 
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În jurul anilor 1900 are loc o revoluţie estetică ce a marcat "naşterea unui spirit nou 
ce va inspira nu numai arhitectura ci toată creaţia modernă" 88

, ceea ce a dat o "lovitură fatală 
academismului muribund"89 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 Sezession berlinez Max Liebermann declara: "Noi vrem libertate ... "90 . 

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 
şcoli cu trăsături proprii distincte: Art Nouveau din Franţa, Modem Style în Marea Britanie, 
Sezession în Austria, stilul Coup-de-Fouetdin 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. 

"Deşi pe plan internaţional existau trăsături comune, variantele naţionale s-au 
dezvoltat şi ele treptat, în privinţa formei putând distinge patru categorii: prima este abstractă 
şi structurală, o concepţie aproape sculpturală, cu caracter dinamic. Apoi avem un stil floral 
în Franţa, inspirat din vegetal cu accent pe creştere şi organic. În sfera cultural-geografică 
franceză şi franco-belgiană se accentuează în general vorbind, tendinţa spre structural. Şi în 
Italia stilul tinde spre floral, însă cu mai puţină atenţie spre structural. În al treilea rând, o 
concepţie lineară bidimensională şi literar simbolică, în Scoţia, mai ales în grupul format în 
jurul lui Mackintosh. În toate aceste trei variante, asimetria bine echilibrată este un scop în 
sine. A patra concepţie cu care ne vom întâlni este una geometrică şi constructivă, dezvoltată 
mai ales în Germania şi Austria. Acestora patru li se poate adăuga concepţia inspirată de 
animalier, prevalentă în Scandinavia şi Scoţia, unde şarpele este des utilizat prin intermediul 
Entrelac-ului."91 

Şi pentru că tot am amintit de concepţia decorativă în peninsula Scandinavă, nu 
trebuie ignorată, ca ideologie şi datorită importanţei sale, tendinţa literară reprezentată de 
renaşterea celtică, drept precursor Art Nouveau, dezvoltată mai ales în Anglia, Scoţia, Irlanda 
şi peninsula Scandinavă. În ţările Scandinave fondul folcloric al artei "Viking" se amestecă 
cu tradiţiile medievale, aici dominate mai ales de romanic şi gotic. 

Şi în Rusia, ţară în care s-a format în a doua jumătate a sec. al XIX-iea una dintre cele 
mai valoroase Şcoli naţionale moderne, în literatură şi muzică, unde a apărut poate cea mai 
puternică mişcare folcloristă din toată arta europeană a epocii, tendinţele spre un stil modern, 
specific naţional s-au făcut simţite la cumpăna secolelor (XIX-XX). 

Odată cu creşterea interesului pentru istorie, dezvoltat în multe ţări sub impulsul 
romantismului care adesea a luat forme naţionale, artiştii s-au întors spre anii de măreţie 
naţională Renaşterea celtică a fost un curent manifestat deopotrivă în politică, literatură şi 
88 Jean CASSOU Panorama artelor plastice contemporane. Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971, p. 26 
89 Dictionnaire de l'architecture moderne. Paris,Ed.Fernand Hazan,1964,p.15.Apud Paul CONSTANTIN 
op.cit.,p.46 
90 B. BRĂNIŞTEANU Adevărul. 1902 
91 S. TSCHUDI MADSEN Op.cit. 
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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 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. 

Între 1890 şi 191 O 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 foarte diverse de la ţară la ţară. Ori tocmai această largă răspândire 
conţine dovada aderenţei la idealurile comune de căutare a unei arte şi a unui limbaj decorativ 
alternativ.Art Nouveau ca şi mişcarea Arts and Crafts va avea o vocaţie integratoare, încercând 
să reconsidere echilibrul dintre arte şi meserii, deşi câmpul preponderent de manifestare în 
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."92 El susţine că 
funcţia ornamentului nu constă în a decora ci în a construi; ornamentaţia trebuie să pară că 
determină forma. De asemena el credea că ornamentul împreună cu forma trebuie să exprime 
şi să simbolizeze funcţia obiectului. 

Un aspect dintre cele mai inovatoare ale stilului Art Nouveau e reprezentat de 
celebrarea liniei şi prin aceasta deschiderea drumului spre diminuarea masei construite. 

Conform definiţiilor larg acceptate, decoraţia caracteristică Art Nouveau-ului 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 
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 că reprezintă "o artă nouă, care nu simbolizează sau nu reprezintă 
nimic, nu aminteşte de nimic, dar care poate să ne stimuleze sufletele„."93 

Asistăm deci, în ultimele decenii ale sec. al XIX-iea şi începutul sec. al XX-iea, 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 

<J2 Marcu Marius LA PA DAT Fetele ornamentului - Arhitectura bucureşteană in sec.20. Bucureşti, Ed. Univers 
enciclopedic, 2003, pg.7. 
93 August ENDELLApud Feliccs HODGES The New Design Source Book".Londra, Quatro Publishing, 1986, 
11~ 39. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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al sentimentelor şi tradiţiilor naţionale. Sub acest impuls apare căutarea şi promovarea 
specificului naţional în artă. 

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: un discredit total era aruncat asupra filosofiei 
care dominase întreg sec. al XIX-iea, 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 îndreptându-se 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 ... "94 

Am amintit de Brâncuşi deoarece el aspirase în ţara noastră aerul unei culturi organic 
închegate, care mai dăinuia în sec. al XIX-iea şi chiar la începutul celui următor şi dăinuie 
încă în multe centre ale ţării, acolo unde se păstrează o gândire ţărănească autentică. 

Paul Valery, spune undeva, că "la baza culturii europene stă cultura elino-latină, 
că pe aceasta vine 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 (împotriva culturii 
Evului Mediu care era teocentrică şi mistică) şi că această cultură este cultura Renaşterii 
Italiene".95 

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 tară 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 XIX-iea. 

"Tot secolul al XIX-iea reprezintă o Renaştere românească care introduce principiile 
raţionalismului chiar şi acolo unde nu avea ce căuta, ca de pildă în pictura bisericească care 
s-a stricat faţă de ce era înainte".96 

94 Ion FRUNZETTI În căutarea tradiţiei. Bucureşti, Ed. Meridiane, 1998, p. 113 
95 Paul VALERY Apud Ion FRUNZETTI Op.cit, p. 112 
96 Ion FRUNZETTI Op.cit. p.4 
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II. Artele în Ţările Române în secolul al XIX-iea 

Cultura românească a secolului al XIX-iea a asimilat tendinţele europene atât de 
repede încât între cele două războaie, adică în deceniul al III-iea şi al IV-iea al sec. al XX
lca, cultura spirituală românească putea sta, sub raport literar şi artistic, în unele ramuri, la 
nivel european. Dar, în acelaşi timp se şi puseseră bazele unor procese împotriva introducerii 
formelor fără fond, al unei culturi europene care venea să niveleze. 

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 sec. al XIX-iea au loc evenimente politice de importanţă 

majoră pentru viitorul poporului român: Unirea Principatelor(l 859) 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 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 apres Bysance" 
cum spunea Iorga. 

Într-o perioadă relativ prosperă au 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"97 s-a manifestat cu o vigoare comparabilă cu ascensiunea capitalismului, căruia 
i se opunea. 

Spre sfârşitul sec. al XIX-iea România apare ca o ţară a contrastelor: "Lux 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."98 Pentru ilustrarea "pendulării 
dintre Orient şi Occident'', istoricul Florin Constantiniu evocă chiar descrierea casei lui 
Tache Ionescu făcută de I.G. Duca, debutul sec. al XX-iea 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-iea o dimensiune spectaculară, 
de-a dreptul explozivă, edificatoare sub raportul formelor noi câştigate în urma impulsurilor 
primite din partea mişcării de idei a vremii. 

Cultura românească, caracterizată prin diversitate şi complexitate, participă cu 
caracterul ei dinamic şi stimulativ la viaţa poporului intrat acum într-o altă etapă, puternic 

97 Florin CONSTANTINIU O istorie sinceră a poporului român Bucureşti, Ed. Univers enciclopedic, 1999, 
pg.235 
98 Florin CONSTANTINIU Op.cit.p. 238 
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individualizată, a devenirii sale istorice. 
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, în ansamblu, 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 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. 

Ca şi întregul proces al civilizaţiei şi cel al culturii s-a realizat, în această epocă de 
pilduitor militantist civic când s-a consolidat naţiunea şi statul naţional, când s-a pregătit 
Unirea cea Mare, pe albia ideii naţionale. 

"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."99 

Prin racordarea vechilor achiziţii dobândite la perspectivele spiritualităţii sfârşitului 
de veac al XIX-iea şi începutul celui de-al XX-iea, toate domeniile acestei culturi, marcat 
naţionale şi-au reluat în continuitatea lor înnoitoare dialogul cu realitatea, care a contribuit, 
printr-un proces de extindere şi aprofundare, la realizarea unor valori reprezentative pentru 
creativitatea colectivităţii româneşti. În această epocă, rolul artelor a fost major, în "ridicarea 
inteligenţei şi luminarea naţiei", cum spusese Kogălniceanu. Pictura şi sculptura au încercat 
să rezolve spinoasa problemă privind raporturile dintre tematica şi limbajul artistic, prin 
orientarea către veridicitate, realizându-se opere cu o concentrată substanţă umană şi etică 
în conţinut şi de o marcată originalitate în expresie. Angajate într-o împlinire permanentă 
domeniile culturii din această fecundă perioadă istorică, ce avea loc în toate sectoarele 
spiritului public, au oglindit bogăţia spirituală creativă a naţiunii. Condiţia umană a epocii 
s-a reflectat în cultura acestei perioade constituind un fond preţios al unei culturi noi sensibile 
la tot ceea ce era propriu românilor şi prin aceasta universal în existenţa unei umanităţi. 
Bogăţia culturii, dimensiunea ei au fost probate de valorile pe care s-a întemeiat în câteva 
din compartimentele ei cele mai reprezentative.S-a continuat pe terenul artelor şi în această 
perioadă lupta împotriva formalismului, convenţionalismului, al academismului şi mai ales 
pentru o apropiere a artelor de realitate.Talente şi şcoli artistice în arhitectură, în sculptură, 
în pictură au militat pentru orientarea spre veridicitate, pentru realizarea unei arte de idei, cu 
substanţă etică în conţinut şi expresie. Deşi existau influenţe străine, inspiraţia artistică din viaţa 
materială şi spirituală românească a câştigat teren, imprimând, prin autohtonizare un caracter 
propriu artelor ajutându-le să dobândească atributele caracterului naţional şi popular. A doua 

99 De=vollarea culturii în/re 1878 şi 1918. În: Istoria românilor Voi. Vll,lom.11, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 
Bucureşti, 2003, cap. VIII., p.542. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 45 

jumătate a sec. al XIX-iea este marcată în toate domeniile culturii de întoarcerea la tradiţie, 
de afirmare a specificului naţional. Aşa cum preciza Petru Comarnescu "tentativele depărtării 
de tradiţie sunt urmate de călduroase apropieri, din care generează apoi noi atitudini." 100 

Momentul crucial în care în istoria artei naţionale se manifestă stilul neoromânesc în artele 
plastice la sfârşitul sec. al XIX-iea a fost desigur o consecinţă firească a parcursului străbătut 
de artele vizuale în acel veac.În Ţările Române şi Bucureşti în special veacul al XIX-iea a 
însemnat, din punct de vedere artistic, racordarea lor la curentele vehiculate în ţările Europei 
vestice, curente pătruse aici fie prin filiera rusă, fie prin filiera germano-austriacă până când 
vor fi învăţate direct de la sursă respectiv de la Paris, centru şi model al lumii culturale în 
epoca respectivă. 101 Secolul debutase sub semnul neoclasicismului dar persistenţa curentului, 
până spre mijlocul sec. al XIX-iea şi îngheţarea sa în formulele academice promovate în 
special de Ecole de Beaux-Arts din Paris face ca la un moment dat în întreaga Europă să 
apară o contradicţie din ce în ce mai accentuată între diversitatea şi complexitatea vieţii 
sociale şi schemele de compoziţie simetrice, monumentale ale academismului în arhitectură. 
Urmat în arhitectură, sub influenţa descoperirii valorilor arhitecturii europene medievale, 
de stilul romantic-historist pur, aceste modele se vor pulveriza sub presiunea vieţii moderne 
făcând loc unui alt mod de exprimare care va domina arhitectura europeană mai bine de 
jumătate de secol, şi a cărei denumire cuprinzătoare este eclectismul. 

Apărut în Franţa la mijlocul sec. al XIX-iea, modificând criteriile şi valorile, 
"eclectismul se împotriveşte de pe o poziţie flexibilă istorismului doctrinar şi având la baza 
concepţiei sale actul de "a alege" (grecescul eklego)[preia] părţi convenabile, adaptabile din 
diferite stiluri preexistente. 102 

În Ţările Române şi în special în Bucureşti neoclasicismul se va afirma chiar de la 
începutul sec. al XIX-iea continuând să se manifeste până în ultimele decenii ale veacului 
dar din a două jumătate de secol, odată cu apariţia arhitecţilor formaţi în şcoala pariziană, 
expresia arhitecturală oficilală va fi dată de academismul de factură franceză ce va domina în 
special arhitectura civilă. 

Perioada sfârşitului sec. al XIX şi începutului sec. al XX-iea, va însemna pentru tânărul 
regat român perioada ridicării, cu predilecţie în Bucureşti în calitatea sa de oraş-capitală, 
a clădirilor pentru instituţii publice reprezentative proiectate în variante ale eclectismului 
academic. 

În Bucureşti stilurile care s-au manifestat în sec. al XIX-iea s-au încadrat în puternica 
tendinţă de modernizare a oraşului, adică de europenizare. "Eclectismul este un bine atâta 
timp cât este supus unei gândiri juste, foarte sigure de ceea ce ştie şi posedând principiul 
limitării, spune Viollet le Duc. 103 Este un principiu de bază care se poate regăsi în modul 
de afirmare a stilului de aici, mod de afirmare ce pune în lumină o trăsătură a arhitecturii 
bucureştene independentă faţă de etapele stilistice prin care a trecut, şi anume folosirea 

100 Petre COMARNESCU Specificul românesc în cultură şi artă În: Kalokagathon Bucureşti, Ed. Eminescu, 
1985 pg.208 
101 Pentru stilurile care s-au manifestat în sec. al XIX-iea ln Bucureşti informaţii extrase din lucrarea Cezara 
MUCENIC ··Bucureşti. Un veac de arhitectură civilă. Secolul XIX" Bucureşti, Silex, 1997 
102 Mihai ISPIR Clasicismul în arta românească Bucureşti, Ed. Meridiane, 1984, p. 120 
103 Eugene VIOLLET LE DUC Entretien sur l'architecture. Apud G.UNLACK De Vitruve ii le Corbusier. 
Textes d'architecture. Paris, Dunod, 1968 p.61 
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repertoriului decorativ adoptat cu parcimonie, numai pentru sublinierea golurilor şi punerea 
unor accente pe suprafeţe, fără a distruge volumul. Acest mod de folosire a modenaturii 
explică şi de ce trecerea de la neoclasicism la eclectism nu reprezintă o cezură şi de multe ori 
este abia simţită. 

În ce priveşte preluarea stilului eclectic, acesta cunoaşte şi el anumite etape de 
difuziune. La început este primit ca un repertoriu decorativ neoclasic, îmbogăţit cu noi 
elemente care se aplică, păstrând însă punerea în pagină de tip neoclasic.În ultimul pătrar 
al secolului, odată cu spectaculoasa modificare a vieţii oraşului devenit capitală de regat, 
intervine o schimbare şi în ce priveşte cerinţele programului de arhitectură, cel mai frecvent 
întâlnit - casa/locuinţă - . Ca urmare eclectismul se va manifesta pe deplin atât în rezolvarea 
planimetrică cât şi în aspectele decorative. 

Persistenţa folosirii expresiilor stilistice preluate din Europa occidentală, s-a datorat 
şi faptului că acestea reprezentau, pentru acest spaţiu, un limbaj nou, întrusât repertoriul pe 
care-l foloseau nu însemna o revalorificare a formelor existente din vremuri apuse. Aşa se 
explică faptul că la sfârşit de veac sunt arhitecţi care reînvie soluţii din arhitectura istorică 
europeană cum o va face Louis Blanc la Palatul Ministerului Agriculturii, Comerţului şi 

Domeniului (1894) sau la casele particulare proiectate de el, vehiculând forme şi repertorii 
ale renaşterii franceze, sau arhitectul George N. Duca, promotor al stilului Ludovic al XV
lea, atât ca motive decorative cât şi ca mod de compoziţie a peronului sau a faţadelor ca şi cel 
care a proiectat casele din strada Scaune, nr. 52-54, în a căror faţadă reia repertoriul stilului 
Ludovic al XIV-iea. Renunţarea la amestecul de motive decorative şi de moduri de punere 
a lor în pagină nu mai poate fi încadrată în exprimarea eclectică care folosea diferite surse 
de inspiraţie ci "romantismului" acordându-i acestuia accepţia de curent ce reînvie formule 
stilistice dintr-o anumită perioadă a trecutului, nu doar din cel al Evului mediu cu precădere 
cel gotic.Totuşi cel mai frecvent sti.l european care încadra oraşul, şi din punct de vedere 
artistic, marilor capitale a fost eclectismul de factură academică dar care şi-a găsit formule 
originale de punere în operă. Este modul de exprimare al arhitectului Alex. Săvulescu în cazul 
caselor proprii, când, preluând soluţii decorative şi tratări volumetrice din mai multe surse 
stilistice, introduce o sursă dominantă în cazul său limbajul arhitecturii gotice, sau la casele 
proiectate de ahitectul S.Mayer, care are drept sursă de bază a inspiraţiei neoclasicismul de 
tip austriac.În aceeaşi viziune stilistică se încadrează operele unor arhitecţi străini solicitaţi 
să lucreze în România, cum este cazul Palatului Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni ( 1896-
900) opera arh. Louis Gottereau, a clădirii Facultăţii de Medicină şi Farmacie construite 
în 1902 de arh. Louis Blanc, sau a Palatului de Justiţie având ca autor principal pe arh. A. 
Ballu şi terminat puţin înainte de sec. al XX-iea Acestora li se vor adăuga cele proiectate 
de arhitecţi români reveniţi în ţară după studii efectuate în străinătate. Este cazul Palatului 
Poştelor, operă a arh. Alexandru Socolescu, terminată în 1900, sau a Palatului Parlamentului, 
proiectat de arh.Dimitrie Maimarolu ca şi al Palatului Bursei şi Camerei de Comerţ operă 
a arh. Ştefan Burcuş clădire pe care revista Arhitectura o consideră concepută într-un stil 
"Ludovic al XVI-iea modem". În această epocă, în general limbajul artistic se va aplica în 
forme eclectice, când "slăbirea rezervei faţă de ornament, [a lăsat] slobodă fantezia meşterului 
ori arhitectuh1j sau dimpotrivă, [a codificat-o] cu ajutorul şabloanelor pentru stucaturi". 104 

104 Mihai ISPIR Clasicismul în arta românească Bucureşti, Ed. Meridiane, 1984, p. 120 Apud Marcu Marius 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 47 

În Bucureşti alături de aceste manifestări ale curentelor de influenţă occidentală 
persistă totuşi în epocă, deşi puţin remarcate, clădirile cu funcţiune mixtă prăvălie la parter/ 
locuinţă la etaj, care continuă să folosească planul tradiţional al casei urbane, faţadele lor 
fiind tratate cu sobrietate din punct de vedere al motivelor decorative fiind vorba în genere de 
ancadramente, brâie sau sublinierea cornişei cu o decoraţie în stuc cu motive geometrice sau 
florale modelate aproape plat. 

SUMMARY 

The sum of cultural events which happened at the end of the I 9th century and the 
beginning of the 20th, offers a rich field of investigation for the art historian. In Bucharest, 
new perspectives developed regarding the elaboration of a national style. The 19th century 
means, among others, the birth of some national modem art schools. The architecture 
deocrations and the renaissance of decorative techniques were given an important part within 
these developments, bringing a stilistic diversification due to the ethnic sources ofinspiration. 
In Buchar est, the architectural and decorative styles in use throughout the 19th centruy 
aimed at modernizing and europenizing the urban landscape. Neo-Classicism, Eclectism, 
Romanticism, or the Neo-Romanian style marked the whole aspect of the Roman ian Capital 
which was tobe knownas the „Small Paris". 

The paper presents a panorama ofthe Bucharestan architecture and decorative styles, 
durng the birth of the modern town. 

LAPADAT Op.cit„ p.38 
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BUCUREŞTII SECOLULUI AL XIX-LEA 
ÎNTRE ORIENT 

ŞI TENTAŢIA MODERNITĂŢII 

49 

dr. Adrian Majoru 

Bucureştii la început de veac XIX, se desfăşoară asemeni unui uriaş "cumul al 
contrastelor", în funcţie de felul în care fiecare familie sau colectivitate înţelegea să facă 
trecerea de la vechi la nou şi desigur, de posibilităţile pecuniare ale fiecăruia care îi permitea 
acest lucru. Pentru vizitatorii din afară care nu cunoşteau aceste realităţi foarte bine, Bucureştii 
păreau ceva izbitor prin alternanţa nearmonizată dintre bogăţie, lux pe de o parte, sărăcie şi 
mizerie pe de altă parte. 105 

În acest contrast se regăseau Asia şi Europa deopotrivă într-o confruntare violentă. În 
Bucureşti întâlneai "palate, cluburi, teatre, modiste şi croitorese, ziare şi echipaje" însă cum 
"puneai piciorul afară" din oraş, de scufundai "în sălbăticie". 106 

Cu toate acestea, oraşul pulsa cu repeziciune către schimbare într-o manieră radicală 
şi cât mai completă, astfel încât la mijlocul veacului al XIX-iea, vechiul oraş boieresc "să 
devină în exterior scena parizianismului modern" deşi interiorul, profunzimea structurii sale, 
să fie răscolită în continuare de o "aspră barbarie" asimilată cu o "nespusă imoralitate" şi 
multe "alte monstruozităţi" precum lipsa aproape totală a "seriozităţii vieţii" .107 

Ruptura dintre fonnă şi fond devine o constantă istorică, o continuă confruntare între 
un cotidian modern şi mentalităţi neschimbate dar şi o perpetuă dezbatere ideologică şi 

culturală în societatea românească. 108 
] 

105 Acest aspect este subliniat de toţi călătorii care au vizitat sau au locuit temporar în Bucureşti: 
'"[ ... ]În Bucureşti se văd colibe din cele mai păcătoase lângă palate în stilul cel mai modern şi lângă biserici în 
stil bizantin; cea mai amarnică sărăcie lângă luxul cel mai triumfător; Asia şi Europa par a se atinge în acest oraş." 
[Helmuth von Moltke, noiembrie 1835, apud. Constantin Giurescu "Istoria Bucureştilor", Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. I 26] 
"[ ... ]Ceea ce sare în ochii străinului la Bucureşti este curioasa deosebire între locuinţe. Închipuiţi-vă câteva dintre 
cele mai prăpădite maghernile ale noastre, iar în mijlocul lor palate strălucite, fără nici un fel de clădiri care să 
facă tranziţia; când un aspect de sat, când unul de capitală: iată ceea ce suni Bucureştii. Dughenele cele mai 
dărăpănate se proptesc de casele cele mai frumoase: ieşi dintr-o casă ce aminteşte palatele din Paris şi Viena, ca 
să dai peste o cocioabă din lemn, să mergi pe străzi podite ca vai de capul lor cu bârne, iar noroiul sau praful îţi 
ajung pâ_nă deasupra gleznei. [ ... ] La Bucureşti nu se merge pe jos, se merge numai cu trăsura, picioarele fiind 
un lux: trăsurile, dimpotrivă, fac parte din ceeea ce este necesar. Fără glumă: trăsura este singurul mijloc de a ieşi 
din îngrozitoarele grămezi de noroi, iarna şi din praful adunat vara; pe deasupra trăsura e semn că eşti un om de 
treabă." [Saint Marc Girardin, 1836, apud. Neagu Djuvara, "Între Orient şi Occident. Ţările Române la începutul 
epocii moderne 1800-1830", Humanitas, 1995, pp.166-167] 
I 06 Constantin Giurescu, op.cit„ p.126 
107 M.A.Ritter von Zerbioni, apud. Nicolae Iorga, "Istoria Bucureştilor", 1939, Bucureşti, p.296 
I 08 Problema complexă a' formei fără fond', este o realitate determinată de transformările pe care societatea 
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Această preluare rapidă a modului de viaţă apusean a adus cu sine şi o doză destul de 
mare de superficialitate, de proastă imitaţie, stângăcii, frustrări şi refulări. Societatea oferea 
un spectacol rar pentru vizitatorii străini. Elemente ale vechiului port erau purtate simultan 
cu noile vestminte europene. 109 

Amestecul şi diversitatea hainelor era determinată atât de aderenţa la nou a tinerei 
generaţii - găsindu-se adeseori într-o singură familie două tipuri de porturi, inclusiv cel 
intermediar - cât şi de îndemânarea muncitorului valah care "în nepăsarea şi sărăcia lui" era 
foarte 'ingenios' în a-şi confecţiona propriul port de orăşean. 110 

bucureşteană le-a suferit în drumul său către modernitate. Aportul populaJiei alogene în această permanentă 
confruntare dintre formă şi fond este sensibil predominant în favoarea 'formei'. Ei sunt cei care au dat conJinut 
modernizării, au susJinut 'noul' şi recuperarea de către Europa a unui spaJiu cultural şi social pierdut cu secolul al 
XVI-iea. 
Nicoale Iorga face o detaliată prezentare a acestui proces, subliniind consistentul aport al comunită!ilor minoritare 
din Bucureşti: 
"[ ... ]În toate părţile se deschideau grădinile de vară, ca acea grădină Warenberg sau 'a Căstrişoaii', luată în 
intreprindere pe rând de Polonul Pruczynsky, de conaJionalul său, noul cofetar Fialkowski, care a avut noroc, şi, 
în sfârşii, de Românul Marinescu. Lângă casele Bălăceanu, cântau lăutarii la 'Grădina deLipsca'. [ ... ]Pe rând 
veneau în Bucureşti prestigidatori ca 'profesorul Buren', teatre de maimuJe din Viena, circuri vestite, ca Pazziani
Smolinski şi Beranek, cântăreţi cunoscuţi: Kossewski, Fols, Maria Petri, Terschak, tânărul violonist W.Humpel, 
sosit atunci din Constantinopol, 'profesorul' Eduard Rasimi, cu gimnasticii englesi, şi Berger, cu 'seradele 
spirituale', fel de ti:I de trupe străine. Lumea de rând care 'bisuia', avea petrecerea serbărilor oficiale, în care se 
făceau jocuri acrobatice, şi un 'mare foc de artificii', pe când lumea bună avea representa\iile celor trei teatre, 
ale operei şi ale 'celebrităJilor' străine.[ ... ] Sâni berării, ca a lui K.Roth, 'restaurante italiene şi parisiene', cu 
antreprenori străini sau evrei din ţară; cafenele vienese, ca 'zum Mohren' a lui Schedwitz, cofetării occidentale, 
ca a lui Gh.Dertmann. Se clădesc hoteluri mari, în stil apusean, ca 'Hotel de France', care a rămas până astăzi, 
'Hotel zur Stadt Wien', al lui Horaczek, 'Hotel de Londres', 'Otel St.Petersburg. Elegantele se coafează la frizerii, 
ca M-me Wagner 'aus Wien', se îmbracă la modiste vienese, ca Amalia Eckerbach sau 'demoazel Maria, directriJă 
de marşanderie'; sunt parfumerii, ca a Madelenei Marcovici în Hanul Villacrosse, şi grădinării-de lux ca a lui 
Balmain. Crotiori nemţi: Klenk, Singer, Frank, care lucrează şi vinde, după prospectul său însuşi, 'pantaloni 
Jacman', servesc pe eleganţi. Mănuşer străine şi un Schakowski. 
Casele în stil nou se clădesc de arhitec\i francesi, ca Iuliu Villacrosse ~i Tillaye. Montresor, Gackstatter dau 
lecţii de musică. Fotografii Wilhelmina Dorner, Binder, 'a la galerie vitree' [Hotel de France], August Frederic 
Hock, dau clienţilor 'daghereotopii'. Doctor Turner a deschis băi nemţeşti la Sf.Eleflerie, pe când 'Oberdoktorul' 
I Iatschck de la Telega întemeiază un institut de hidroterapie la Câmpina. Se anunfă prin ziare Max Alexander, 
'optic din Bavaria'. [ ... ] S-a deschis băcănia Wilhelm Thuringer, magasinul de vinuri de la Massenza. [ ... ] Ba 
găseşti şi un 'Magassin anglais'." [Nicolae Iorga, op.cit., pp.290-293] 
I 09 "[ ... ]Societatea din laşi, ca şi cea din Bucureşti, oferea un spectacol rar: bărbaţii purtau haine lungi, bărbi 
lungi, pe cap aveau o căciulă numită 'calpac', asemănător cu toca magistra\ilor de pe la noi, cu turbanul sau cu 
scufi\a umlută cu câlli purtallă de copiii noştri; erau îmbrăcaţi cu stofe din cele mai scumpe, încăl\a\i cu papuci 
turceşti, în sfârşit, arătau ca nişte orientali; erau cu tolii însă oameni aleşi prin învălălura şi purtărilor europeneşti, 
cei mai mulţi vorbeau o franţuzească desăvârşită şi cu expresii din cele mai frumoase; doar în felul de a umbla 
mai aveau ceva din gravitatea plictisitoare a turcilor, lucru ce nu-i prindea deloc, [ ... ] doamnele urmau moda cea 
nouă de la Paris şi Viena, atât în îmbrăcăminte, care nu mai avea nimic asiatic, cât şi când era vorba să-şi mobileze 
somptuoasele lor apartamente." [Generalul conte de Rochechouart, apud. Neagu Djuvara, op.cit., pp.103-104] 
11 O Despre preluarea elementelor vestimentare europene, călătorii srăini au lăsat numeroase mărturii: 
"[ ... ]Unii bărbaJi au păstrai portul oriental; alţii umblă imbrăca\i europeneşte; iar aceste două porturi pol li văzute 
în aceeaşi familie; tatăl este îmbrăcat boiereşte, fiul frantuzeşte; nu am văzut pe nimeni sub patruzeci de ani să 
poarte hainele orientale. Femeile însă, de multă vreme, se îmbracă toate europeneşle." (Saint Marc Girardin, apud. 
Ibidem, pp. I 05-106] 
Pe de altă parte, ''în nepăsarea şi sărăcia lui, muncitorul valah ia un turban de la turc, un calpac de la grec, o opincă 
de la armean, un brâu de la bulgar sau de la cel venit din Crimeea, un pantalon de la albanez, încât amestecul 
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Preluarea portului nou european, s-a făcut totuşi cu mare greutate, boierul obişnuit 
într-un anumit cadru vestimentar şi mental, ambiental şi comportamental, se vedea nevoit 
de împrejurări, nu numai istorice, să-şi recompună un cadru diferit organic de modul său de 
viaţă de pînă atunci. Trebuia să-şi reconstruiască în mai puţin de o generaţie, o altă afinitate 
vestimentară care la rândul ei determina alte simboluri comportamentale, de Ia spaţiul privat 
la cel public, cu eticheta unui cotidian în continuă şi galopantă schimbare. Astfel de mărturii 
a lăsat în scurtele sale însemnări, pictorul ardelean Barabas Miklos, care a vizitat Bucureştii 
între 1831-1833. 111 

Luxul, înalta etichetă a protipendadei bucureştene, uriaşele cheltuieli pentru a le 
întreţine, numărul mare al slugilor pentru cele mai mărunte şi nesemnificative munci private, 
erau o îmbinare interesantă între vechiul care se păstra fragmentar şi noul care se impunea cu 
vigoare în toate compartimentele vieţii sociale bucureştene. Această îmbinare a fost surprinsă 
cu uimire de numeroşi diplomaţi acreditaţi la Bucureşti sau simpli călători care au traversat 
Bucureştii sau au locuit o perioadă în el. 

Eleganta trăsurilor şi a echipajelor care le însoţeau, numărul foarte mare al acestora 
în comparaţie cu alte oraşe europene, podoabele scumpe ca nelipsite accesorii vestimentare 
pentru oricare doamnă de societate care aspira să fie la modă, sunt prezenţe permanente în 
jurnalele contemporanilor. 112 

acesta ciudat este, pentru un european, un spectacol mult mai atrăgător decât bietele noastre carnavaluri." [Raoul 
Perrin, apud. Ibidem, p.168] 
111 Barabas Miklos a descris în scurtul său jurnal, multe amănunte legate de trecerea de la 'vechi' la 'nou' în 
vestimentaţie şi obiceiuri cotidiene: 
„[ ... ] Obedeanu, un prieten al meu, care ajunsese să poarte pantaloni, cizme şi şapcă în urma îndemnului 
prietenilor săi, voind să se modernizeze cu totul şi-a comandai un frac din stofa cea mai lină, iar cilindru i-am 
comandai eu din Sibiu, de la renumitul Bayer. Îmbrăcându-se apoi de probă cu jobenul pe cap, s'a simţit atât de 
străin în costumul acesta modern în faţa oglinzii, încât a trântit cilindrul la pământ şi nu s-a putut îndupleca să-l 
poarte, aşa că l-a dăruit lot unui prieten mai puţin conservativ. 
[ ... ]Tot modei europene a căzut jertfă şi barba frumoasă neagră a lui Cantacuzeno, cu care eram bine. Acest 
boier avea un cap de o rară frumusete şi mă durea sufletul, când a trebuuit să-şi radă barba, care nu se potrivea 
deloc cu costumul său francez. Aparţinând şi el înaltei aristocraţii române, se cerea să imiteze moda europeană 
şi deoarece casa sa era frecventată şi de generalii ruşi, şi-a aranjat-o cu mobile moderne, căci portul european nu 
prea se potrivea cu divanele turceşti late, pe cari oamenii se aşterneau fără papuci. Vizitându-l odată după această 
metamorfoză, de abea mi-am putut reţine râsul intrând în odaia lui, unde am văzut vreo zece boieri fumând din 
nişte ciubuce lungi, însă şezând fiecare turceşte lângă câte un scaun pe jos, dar cu jobenul pe cap şi cu aripile 
fracului tăvălite pe duşumulele odăiil Cantacuzeno însuşi şedea pe canapea, însă celorlalti boieri le şedea mai bine 
să stea pe pământ cu picioarele încrucişate după moda lor veche şi fiindcă pe atunci nici turbanul nu se lua de pe 
cap, uitaseră să-şi ia jobenul. Această scenă era aşa de ridicolă, încât ar fi meritat să o desenez." [Andrei Verres, 
"Piciorul Barabas şi Românii", Cultura Natională, Academia Română, Memoriile Secţiunii Literare, seria III, 
tomul IV, M.E.M. 8, Bucureşti, 1930, pp.379-381] 
112 Luxul exagerat contrasta izbitor cu sărăcia din imediata vecinătate. Călătorul străin observa în primul rând 
această discrepanţă atât în ambientul arhitectural cât şi în spaţiul public bucureştean din veacul al XIX-iea: 
"[. .. ]Cel dintâi lucru care m-a izbit uitându-mă pe stradă a fost multimea de echipaje strălucitoare, care alergau 
în toate părtile sau aşteptau în faţa porţilor. Erau noi şi trumoase datorită lacului şi podoabelor aurite. Era ceva 
cu totul nou pentru mine care, de multă vreme, nu mai văzusem decât câte o 'arouba' trecând din când în când pe 
străzile din Pera. Boierilor le place nespus de mult să-şi arate obiectele acestea, pe care dau sume foarte mari; căci 
se hârbuiesc, şi trebuie daţi alti bani, pe altele noi." [Robert Walsh, apud. Neagu Djuvara, op.cit., p.111] 
"[. .. ] Vă daţi seama că într-o ţară în care oamenii folosesc trăsurile în los să-şi folosească picioarele, aceiaşi 
oameni folosesc slugile în loc să-şi folosească bra\ele. Nimeni nu are mai putin de şase-şapte slugi, bărbaţi şi 
temei, şi aceasta doar în casele cele mai modeste. La boierii bogaţi, numărul slugilor este aproape nesfârşit." [Saint 
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Spre deosebire de "mohoreala celorlaltor oraşe din imperiul otoman", Bucureştii erau 
cel mai important centru de atracţie din imediata vecinătate a graniţei turceşti. La începutul 
veacului al XIX-iea, se prezenta ca un oraş plin de viaţă, "loc de destindere şi de plăceri", o 
adevărată "arenă a hetairelor", un veritabil "Hilariopolis - oraş al bucuriilor", având un tot 
mai pronunţat caracter cosmopolit. 

Aflat la întretăierea principalelor drumuri comerciale care legau sud-estul european 
de centrul continentului; apropierea de lumea otomană - uriaşă piaţă de desfacere, urmată 
de aceea reprezentată de Rusia - şi de vitalitatea economică şi culturală a spaţiului central
european prin care se afta în legătură organică cu Occidentul, Bucureştii au absorbit elemente 
de civilizaţie din toate aceste spaţii de cultură. Între acestea au predominat în ultimul secol 
- pe fondul desprinderii politice de imperiul otoman - elementele de cultură apuseană şi 
central-europeană. Cu armatele austriece şi ruseşti au venit în valuri succesive cu finalul 
veacului al XVIII-iea, negustori, meşteşugari, liberi profesionişti, ş.a., de diferite etnii şi 

confesiuni, care vor da treptat Bucureştilor o componentă multiculturală. Pe măsură ce aceste 
comunităţi se stabilesc şi capătă o identitate distinctă, chiar elitistă în societatea bucureşteană, 
se constituie cu timpul, într-un corp social de mijloc numeros şi omogen dar şi ca mentalitate 

; 

urbană în sens modern. 
Societatea bucureşteană era foarte diversificată la mijlocul secolului al XIX-iea. 

Această diversificare socială se regăseşte chiar şi la nivelul mahalalei. Raoul Perrin descrie 
acest mozaic uman de pe srăzile Bucureştilor ca fiind "uneori interesant, alteori dezgustător 
din pricina sărăciei şi a murdăriei. Sînt de toate neamurile: valahi, moldoveni, turci, rumelieni, 
bulgari, sîrbi, bosniaci, greci, armeni, ruşi, oameni veniţi din Crimeea, Transilvania, 
Basarabia, unguri, italieni, nemţi şi mai ales evrei, rasa aceasta întâlnită pretutindeni şi care, 
în Orient, se cunoaşte după dezordinea şi murdăria ei cum nu se poate mai neruşinate şi mai 
revoltătoare." 113 

De Giers va întâlni în Bucureşti "toate neamurile din Occident şi Orient, în veştmintele 
cele mai pestriţe", fiind uluit de "varietatea costumelor". 

Cum se desfăşura viaţa de zi cu zi a unei familii burgheze din Bucureştii începutului 
de veac XIX? Care erau preocupările zilnice, private sau publice, a unei familii alogene, cu o 
cultură urbană bine conturată, pe care o aborda în toate partic~larităţile ei într-un oraş în curs 
de modernizare şi de urbanizare? 

Putem reconstitui un astfel de ambient din descrierile pictorului ardelean Barabas 
Miklos. Familia pe care artistul a frecventat-o cel mai mult era aceea a unui spiţer de origine 
italiană pe nume Raimondi. Întreaga familie "era foarte cultă", cele două fete - Cecilia şi 
Giuseppina - împreună cu mama lor "vorbeau româneşte şi greceşte, ultima fiind limba de 
salon a aristocraţiei române. Vorbeau însă bine şi franţuzeşte, italieneşte şi chiar ungureşte 
binişor, limbă pe care o învăţaseră de la slujnicele şi doicile lor unguroaice" care veneau din 
secuime şi erau bine plătite. Cecilia, fiind mezina familiei lua lecţii de pictură de la Barabas 
iar Giuseppina "se ocupa de muzică şi cânta foarte bine la pian". 114 

Marc Girardin, apud. Ibidem, pp.176-177] 

113 Ibidem, p.168 
114 Ibidem, p.174 
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În cercul familiei Raimondi, aflăm - prin intennediul povestirilor lui Barabas - de 
familia unui grec "pe nume Breton" dar care studiase la Paris şi "vorbea greceşte, franţuzeşte 
şi româneşte" pe când soţia sa era "o unguroaică din Braşov" şi se ocupa cu pictura. 

Cu alt prilej, artistul participă la o discuţie interesantă cu fiicele spiţerului Raimondi, 
la care mai fusese invitat un episcop român. Convorbirea fiind în româneşte, "una dintre d
şoare a spus că în loc de ungureşte ar dori să ştie mai bine englezeşte, deoarece acea limbă 
e mai frumoasă. Eu care auzisem destulă conversaţie engleză am protestat zicând că aceasta 
nu e adevărat, căci dacă ar susţine d-ra că literatura engleză o interesează mai bine, n 'aş zice 
nimic, însă tăgăduiesc ca limba engleză să fie mai frumoasă decât limba ungară! Cât am fost 
uimit, când episcopul român a luat partea mea, aducând vorbe de laudă pentru frumuseţile 
limbii ungare şi spre dovada celor spuse a declamat oda poetului Csokonai 'Nădejdi' cu un 
accent atât de curat încât nu s'ar cere mai bine nici de la un poet ungur." 115Pomind de la 
aceste scurte repere, putem constata că existau multe familii de origine etnică diferită - dacă 

nu la prima generaţie, la următoarele aveau loc astfel de schimbări - a căror cultură era foarte 
bogată şi diversificată, de la cunoaşterea limbilor de circulaţie în Eruopa la cele folosite 
curent în spaţiul valah, româna şi greaca, ultima înlocuită treptat, la începutul secolului al 
XIX-iea cu franceza. 

Ionescu Gion scria în 1899 despre extraordinara "energie de viaţă a Bucureştilor" 
şi despre prezenţa "covârşitoare" a străinilor. Oraşul "mişună de oameni, ţărani, negustori 
români şi greci; apoi venetici aciolându-se pentru totdeauna în Bucureşti" alături de "cîţi-va 
rătăciţi Francesi şi ltaliani". 116 

Cît de impresionant a fost acest proces de emigraţie alogenă în Bucureştii epocii 
modeme este subliniat într-o lucrare redactată de doi ofiţeri de poliţie în 1923. Ei amintesc 
mulţimea de "venetici" care "încep să se acioieze" pe cuprinsul oraşului, între care "o\'.rei, 
arnăuţi, turci, nemţi, unguri, sârbi, bulgari ba chiar italieni şi francezi. Dintre toţi străinii 
grecii sînt cei ce caută mai mult Bucureştii." 117 Importul de modernitate ca model 
instituţional, social, cultural şi imaginar nu s-a petrecut numai prin preluare şi imitare ci 
mai degrabă prin pennanentizarea unei coexistenţe plurietnice, a multiculturalismului în 
societatea bucureşteană. Fără aceaste realităţi, Bucureştii nu ar mai fi avut trăsăturile unui 
oraş cosmopolit după 1900. 

Nefiind legat de Orient dar neaparţinând nici Europei, Bucureştii au atras comercianţi, 
meşteşugari, muncitori specializaţi, liberi profesionişti din întreaga Europă; alogeni care 
treptat devin locuitori ai oraşului şi care în ultimă instanţă vor da Bucureştilor particularitatea 
elementului de legătură dintre cele două mari spaţii culturale, care se confruntau pennanent 
în cadrul său restrâns: Europa şi Orientul. 

Bucureştii absorbeau aşadar, elemente sociale de o mare diversitate etnică, confesională 
şi culturală. 118 

115 Andrei Verres, op.cit., p.3 76 
116 Ionescu Gion, op.cit., p.80 
117 Dimitrie Bogdan, Aurel Ghinea, "Călăuza Drumeţului", Imprimeria Fundaţiei Culturale 'Principele Carol', 
1923, Bucureşti, p.5 

118 Constantin Giurescu, op.cit., p.252 
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Această realitate a contribuit substanţial - alături de elita politică şi intelectuală, 

aristocratică prin excelenţă - la modernizarea societăţii bucureştene în particular şi a celei 
româneşti în general. 119 

Societatea valahă recupera în salturi elementele modernităţii, preluate pentru 
început de clasa aristocratică prin coabitare cu alogenii, fapt subliniat adesea de numeroşi 
călători străini. 120 De cele mai multe ori, aceste preluări se realizau cu stîngăcie şi cu o grabă 
nejustificată care a generat numeroase paradoxuri, ce aveau drept conţinut o fonnă hibridă 
între vechi şi nou. În acest sens au scris în memoriile lor, Raoul Perrin şi Saint Marc 
Girradin între 1830-1831. 121 Cutoateacestea,procesuldemodernizareasocietăţiibucureştene 

a fost o constantă istorică, timp de 150 de ani; începând cu 1800 acest proces are un ritm mai 
accelerat. Raportul dintre centru şi periferie capătă o altă dimensiune. Periferia se transfonnă 
dintr-un spaţiu exclusiv marginal într-unul tranzitoriu; dintr-un spaţiu suburban într-unul 
preurban, unde modernitatea îşi face simţită prezenţa - deşi mai greu - dar modelul centrului 
devine pentru 'periferici' un ax determinant de conduită. 

Apare o ierahie urbană pe verticală, un model central în pennanentă transformare 
şi înnoire, pe care periferia îl preia şi îl imită adesea cu succes. În urma acestor schimbări, 
periferia intră într-un proces de urbanizare, de modernizare, iar locuitorii regunilor de 
margine, înglobate în oraş cu timpul, capătă o conştiinţă urbană. Cei care vin în oraş, respectă 
pe cât cu putinţă modelele: costumul şi cămaşa albă şi batista la rever - sau cel puţin unul 
dintre aceste accesorii vestimentare, limbajul cenzurat, preocupări noi precum teatrul, 
învăţămâmtul gimnazial sau superior, biblioteca, plimbările prin parcuri sau bulevarde, 
frecventarea cluburilor, cafenelelor, restaurantelor, igiena personală, cinematograful, etc. 

Femeia capătă mai multă libertate, devenind aproape egală în spaţiul privat, participând 
la decizii şi plasată într-o poziţie tot mai centrală în spaţiul public, unde este admirată, curtată 
şi supusă atenţiilor. Situaţia este prezentă numai în mediul urban iar aici este foarte greu de 
întâlnit în spaţiul periferic. 

Această schimbare a resorturilor vieţii cotidiene a determinat şi bulversarea resorturi lor 
intime ale familiei. Astfel, soţii doamnelor, "ca să facă pe europenii cuivilizaţi'', încercau cu 
greu să nu pară geloşi, lăsând doamnelor, "împotriva voinţei şi obişnuinţei lor, o libertate fără 
margini", act care "le supunea fruntea la grele încercări". Bucureştii cunoşteau aşadar un fel 
de libertinaj asemuit cu străvechea Capua romană. 122 

Procesul de accentuată deteriorare a seriozităţii vieţii intime a condus la o acută criză a 
familiei. Brusca şi radicala emancipare a tinerelor neveste şi a fetelor de boieri şi orăşeni, pe 
fondul încuviintării divorţului de biserica ortodoxă, familia îşi pierde conţinutul tradiţional, 
119 "[ ... ]Când la 1833, F.S.Christmas, german, intră în Bucureşti, el observă contrastul de îmbrăcăminte dintre 
bărbaţi şi frumoasele temei luxoase în caleşti de Viena, amestecul de petrecere desfrânată şi de apăsare a săracilor. 
E un loc de viaţă ratinată şi foarte scumpă şi de murdărie care ar fi cerut 15 ani ca să fie curăţită, ca grajdurile lui 
Augias, dacă n'ar fi poruncit de frica bolilor, Cazacii. [ ... ]Cea mai amară sărăcie se arată lângă luxul cel mai 
triumfător, Asia şi Europa par că se ating în acest oraş". [Nicolae Iorga, op.cit., pp.249-250] 
120 "[ ... ]Aflând că în lările civilizate, unei temei îi şedea bine să aibă un amant, doamnele din Moldova şi-au 
luat câte doi, ca să fie mai la modă. Câ!iva tineri au început să poarte frac; însă bătrânii şi bărbaţii cu slujbe şi-au 
purtat mai departe barba şi anteriul lung până la glezne." [Langeron, 1806, apud. Neagu Djuvara, op.cit., p.102] 
121 Ibidem, pp.166-167 

122 Ibidem, p. l 04 
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adulterul devenind un "element al progresului" şi un "început de însănătoşire" a societăţii 
româneşti. 121 

Flirtul, curtoazia, infidelitatea conjugală sau de orice alt fel, au adus la o altă explozie 
cu repercusiuni sociale, afective şi imaginare, şi anume goana după lux şi dorinţa de a fi 
cât mai la modă, sub pretextul modernizării. Nu gustul şi rafinamentul vestimentar sau 
comportamental era mobilul acestei curse ci dorinţa de a se afişa în public cu noua trăsură 
sau rochie comandată la Paris sau Viena, cu noi şi scumpe giuvaeruri. Astăzi, la mai bine de o 
sută de ani, o mulţime de personaje se afişează din absolut aceleaşi motive cu absolut aceleaşi 
accesorii cotidiene la care adăugăm telefonul mobil şi chipul ţâfnos. 

Snobismul, superficialitatea, devin componente perpetue ale cotidianului bucureştean 
modem iar preţul luxului afişat, nu erau neapărat banii cheltuiţi fără judecată dar, adeseori nu 
era ignorat nici preţul adulterului pentru păstrarea luxului, amanta odată 'cucerită' fiind mult 
mai greu de păstrat. 124 

Tinerele guvernante englezoaice aflate în slujba familiilor aristocratice româneşti, 
considerau că slujeau nişte "aristocraţi semicivilizaţi ai unei ţări de 'White niggers' dar care 
le plăteau foarte bine." 125 

Luxul vestimentar, cheltuielile colosale coroborate cu lipsa bunului gust, uluia privirea 
oricărui vizitator din afară; nimeni din lumea bună sau care pretindea că îi aparţine, nu mergea 
pe jos, ci numai cu trăsura, iar accesoriile ultimelor mode occidentale erau afişate fără a fi 
înţelese sau preţuite la adevărata lor valoare de simboluri ale modernităţii. 126 

De pildă, purtarea unei vestimentaţii comandată la Paris sau Viena, presupunea în 
primul rând o igienă personală zilnică [desuuri, parfumuri pentru îmbăiere, încăpere specială 
pentru baie, ceea ce foarte rar era de găsit pentru secolul XIX bucureştean, - toaletele publice 
apar într-o fonnă rudimentară abia după 1880 iar toaletele subterane după 1926 - şi un 
ambient sdradal [lipsa noroiului, prafului, gunoaielor, etc] pe care Bucureştii nu 1-a avut decât 
foarte tărziu, către mijlocul secolului XX, şi nici atunci în întregime. Astăzi este iremediabil 
pierdut. 

La mijlocul veacului al XIX-iea, Sandor Verres, un vizitator al Bucureştilor, povesteşte 
despre plimbările de seară pe Podul Mogoşoaiei [astăzi Calea Victoriei]: "Seară de seară, 
aici vine protipendada oraşului şi toate damele frumoase, înconjurate de curtezani, de ofiţeri 
chipeşi. Tot aici pot fi văzute şi damele de stradă, care - ca pompă şi fast-se întrec cu femeile 
din cea mai suspusă societate. Este foarte de regretat că egalitatea este însoţită şi în această 
privinţă cu multe rele nu numai aici, ci pretutindeni în lume, încât s-a ajuns la situaţia că nu 
mai poti deosebi fetele de dame, doamnele cinstite de damele de plăcere, .... " 127 

123 Ibidem, pp.116-117 
"[ ... ) ln lumea aceasta, atât de multa vreme lipsită de plăceri, ofiterii ruşi aduc cu ei doua năpaste, două boli 

care, de acum încolo, aveau sa devina endemice: jocul de carti şi adulterul. 
[ ... ]Femeile care la o petrecere îşi întâlnesc primii doi sau trei bărbaJi, sâni la bratul celui de-al patrulea şi 
zâmbesc când cel de-al cincilea le dă târcoale." 

124 Radu Cosmin, "Babylon'', Editura Rampa, 1921, voi.II, Bucureşti 
125 Petru Dumitriu, "Cronică de familie", voi.I, Editura de Stat pentru Literatură şi Art!!, 1958, Bucureşti, p.135 
126 Neagu Djuvara, op.cit., p.164-166 
127 Lajos Demeny, "Sandor Verres despre Bucureştiul de alUI data", extras din volumul 'ln honorem Paul 
Cernovodeanu', Kriterion, Bucureşti, pp.404-405 
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Treptat, Bucureştiul începea să ajungă la acea 'donce decadence', acea "sofisticare 
pseudo-occidentală, care i-a adus faima discutabilă de a fi Parisul Balcanilor". 128 

Societatea bucureşteană din finalul secolului al XIX şi începutul de veac XX, dilua cu 
rapiditate orice fel de caracter diferit prin rigurozitatea trăsăturilor sale. 129 Şi aceasta pentru 
că modul de viaţă şi întreaga societate erau lipsite "de preocuparea pentru viitor sau trecut 
- pentru că nu aveau nici unul". 130 

De exemplu, una dintre preocupările cotidiene cu cel mai mare impact în societatea 
bună şi de mijloc, au fost balurile. Către 1874, la baluri întâlneai tineri de tot felul, fără 
grija zilei de mâine, care veneau "pentru rafinarea ochiului". La baluri, "alături de grizeta 
de meserie, zăreşti pe copilita de şapte ani, adusă acolo "pentru ca să înveţe a dansa" şi 

pe imberbul de I O sau 11 ani, care, deşi poate nu a trecut de clasele primare, e cel dintâi 
curios care vrea să se întreacă în valsuri şi să se iniţieze în ceea ce se numeşte politeţea de 
salon". 131 

Neseriozitatea vieţii cotidiene şi nesiguranţa intimităţii, s-au pennanentizat în 
majoritatea componenetelor sociale bucureştene. În almanahurile de epocă ["Realitatea 
Ilustrată", "Ghimpele", ş.a.] predomină povestirile satirice, epigramele, cu trimiteri clare la 
infidelitate, adulter, de o parte şi de alta. 

În 1913, doamna Carp - soţia liderului politic conservator, Petre P.Carp - încerca 
să dea un răspuns la "cauza decăderei noastre", răspuns găsit în "lipsa aproape desăvârşită 
de caractere, completată cu o lipsă totală de cultură generală". Cele două aprecieri sunt 
de fapt două componente de bază ale modernităţii: educaţia şi respectarea cuvântului, a 
promisiunilor; problemă care rămâne actuală. 112 

Pe de altă parte, diversitatea etnică şi multiculturalitatea care au rezistat şi datorită 
toleranţei sociale şi confesionale - ma puţin faţă de evrei - au fost prezenţe de netăgăduit 
în Bucureştiul epocii modeme care, deşi mereu 'acelaşi', datorită trăsăturii sale orientale 
ca fond, născută cu 200 de ani înaintea modernizării, caracteristicile urbanismului modem 
i-au dat o componentă esenţială: cosmpolitismul însoţit de libertatea de a alege şi de a fi pe 
măsura valenţelor fiecărei personalităţi. 

Un oraş şi o constantă a sa istorică. Urbanizare şi modernizare pe de o parte, iar pe 
de a altă parte oamenii, care aveau senzaţia modernităţii dar, în ciuda hainelor schimbate, 
a manierelor cenzurate şi vocabularului îmbogăţit, transfonnării ambientului interior şi 

arhitecturii caselor, nu se pot schimba, rămân ataşaţi de 'valorile' Orientului. 
Să ni-l reamintim pe boierul Obedeanu care, la 1831 se simţea atât de stânjenit în 

vestimentatia europeană încât, privindu-se în oglindă îşi aruncă jobenul de pe cap. 
128 Nicolas Nagy-Talavera •.. , p.33 

129 Ibidem, p.52 "[ ... ]Am venit la Bucureşti cu o trupă de eroi cuceritori şi las aici o trupă de gigolo şi de 
profitori!" [von Mackensen, 1918] 
130 Cezar Petrescu, "Calea Victoriei'', Editura Minerva, 1981, Bucureşti, pp.59-60 
A se vedea şi Adrian Marino, "Pentru Europa. Integrarea României. Aspecte ideologice şi culturale", Polirom, Iaşi, 
1995, pp.9-88 
131 G.Dem.Teodorcscu, "Încercări critice asupra unor Credinţe, Datine şi Moravuri ale Poporului Român", 
Bucuresci, Tipografia Petrescu-Conduratu, 1874, p.42 
132 Doamna Carp, "Cauzele decăderei noastre", 'Adcvcrul ', an.26, no.8522, 5 06 1913, p. I 
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"Totul a mai fost - spunea scriitorul Cezar Petrescu, către 1921 - nimic nu s-a 
schimbat. Numai faţa oamenilor e mai vulgară şi plăcerile lor mai lacome." m 

SUMMARY 

Romania between two lmaginary Cultural projections: Mitteleuropa and South
Eastern Europe 

According to the Roman ian Modern Imaginary, Transylvania and the Banat, separated 
in 1918 from the Austro-Hungarian Empire and united with the Old Kingdom, have always 
been represented as parts of Europe. The old Moldo-Wallachian complex should have 
vanished with the politica) act of 1918-1919, but this did not happen. 

Transylvania with its contribution to the European civilisation was also meant to 
homogenise the imaginary and social spectrum of the Great Romania. At the same time, 
through its civilisation, Transylvania has struggled to integrate as a new state into Europe. 

In this frame, Transylvania was administratively, culturally and mentally integrated 
into a new politica( pattem considered to be a unitary one. However, Transylvania still 
preserves the Cultural and Mental Central-European substance; this is a very well represented 
reality of the daily life anchored in a very urban and multi-cultural habitus. 

Following the modern imaginary perspective, an integration process went on in 
the Romanian geographical space. This happened in two phases. On the one hand, in the 
Transyilvanian region, we deal with a real connection to the Central Europe. On the other 
hand, the Old Kingdom was simultaneously a receiver and an imitator of institutional and 
cultural Western European models (French especially). Thus, there were indirect connections 
to the Central-European models. 

In Transylvania, the Romanian elite was looking for solutions to integrate their 
identity into the Central-European one. By using these techniques, they wished to legitimate 
themselves. 

In the Old Kingdom, the intellectual and politica( elite had built a modern state 
endowed with all the accessories and essential features, unknown until then to the social 
corpus, and simultaneously offered solutions for connecting their identity to the European 
one. 

Between the 18th and 20th centuries, the Romanian borders were under the influence 
oftwo regional cultural projections: Mitteleuropa and south-eastem Europe. 

In my project, I deal with the essence ofthe imaginary border (between Transylvania 
and the Old Kingdom) and I question upon what made it happen. I consider that only by 
studying this symbolic demarcation one can understand the mental cleavage between two 
regions ofRomania. 

133 Cezar Petrescu, op.cit., p. 58 
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O LUCRARE ENCICLOPEDICĂ 
DESPRE ROMÂNIA, APĂRUTĂ 

ÎN PRIMII ANI DE DOMNIE AI LUI 
CAROLi 

59 

Angelo Barbu Popescu 

În anul 1872 Tipografia Statului editează un DICŢIONAR TOPOGRAFIC ŞI 
STATISTIC AL ROMÂNIEI. Acesta cuprinde descrierea a 20.000 de nume proprii din 
teritoriu şi anume: munţi, dealuri, movile şi văi, râuri, pâraie, lacuri, bălţi, insule, judeţe, 
plase, oraşe, târguri, târguşoare, sate, cătune, locuir}ţe izolate, mânăstiri, schituri, cetăţi vechi 
şi mine, locuri însemnate prin bătălii, etc. 

Autorul acestei lucrări era DIMITRIE FRUNZESCU, referent statistic la Ministerul 
de Interne. Publicarea lucrării mai sus amintite a fost aprobată de Ministerele de Instrucţiune 
şi Interne. 

DICTIONARU 

·rn~OGRAVICU SI STATISTICU .. 

-.--t>------

După o prefaţă foarte interesantă, 

urmează o descriere a geografiei fizice şi 

politice a României. Lucrarea este împărţită în 
trei părţi.: 

- partea I - GEOGRAFIA 
Cap. I: Topografia ( poziţia, limitele, 

forma, religiile, împărţirea naturală, întinderea 
şi poziţia judeţelor); 

Cap. II: Orografia ( plaiurile, munţii, 
dealurile, măgurile, movilele, şesurile şi văile); 

Cap. III: Hidrografia (Dunărea, râurile, 
pâraiele, lacurile, bălţile, apele minerale, 
insulele); 

Cap. IV: Clima(temperaturaşi înălţimea 
oraşelor de la nivelul mării). 

- partea a 11-a - STATISTICA 
Cap. I: Populaţia (originea şi 

naţionalitatea, limba, cetăţile istorice, numărul 
populaţiei şi comunele urbane); 
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Cap. II: Cultul ( religia domnitoare, mânăstilrile, schiturile, bisericile cultelor 
străine); 

Cap. III: Instrucţiunea ( şcolile) 

Cap. IV: Industria (agricultura, industrii diverse, producţia, consumul); 
Cap. V: Comerţul (exportul, importul, porturile, trecătorile, bâlciurile, navigaţia, 

drumurile de fier şi căile de comunicaţii); 
Cap. VI: Annata (felul şi numărul ei); 
Cap. Vil: Finanţele (Bugetul şi Datoria); 
Cap. VIII: Lucrările publice (telegraful şi poşta). 

- partea a 111-a - ORGANIZAREA 
Cap. I: Organizarea politică; 
Cap. II: Organizarea administrativă; 
Cap. III: Organizarea ecleziastică; 
Cap. IV: Organizarea instrucţiunii (învăţământului); 
Cap. V: Organizarea militară; 
Cap. VI: Organizarea financiară; 
Cap. VII: Organizareajudiciară. 

În continuare sunt trecute în revistă Comunele României după judeţe şi plase conform 
situaţiei de la I ianuarie (stil vechi) 1871. 

România avea ca subdiviziune 33 de judeţe, conduse de un prefect. Judeţele, la rândul 
lor, erau împărţite în cele de munte ( 13) şi de câmpie (20). Ca subdiviziune a judeţelor erau 
plasele (subprefecturi) iar plasele din zona muntoasă se chemau plaiuri. La pagina XXXIV 
este prezentată împărţirea administrativă a ţării. Pentru fiecare judeţ este dat numărul de plase 
(în total 164), numărul de comune urbane (în total 62), numărul de comune rurale (în total 
3020 cuprinzând 7402 sate şi comune) şi populaţia după recensământul din 1860 (4.490.277 
locuitori). 

Pentru revista anuală a M.M.B. este interesantă următoarea descriere: 
„Bucureşti, oraş foarte mare şi frumos aşezat pe râul Dâmboviţa în jud. Ilfov, cu 

221.805 locuitori; el are: 25.000 (de) case, 300 locuri (de casă) goale, 114 biserici ortodoxe, 
3 catolice, I luterană, I calvină, I armeană, I O sinagogi, 20 case evreieşti de rugăciune, 40 
hoteluri mai însemnate, 100 cafenele, 60 de grădini private, 600 de trăsuri de stradă, 14 
bariere, I 5 poduri peste Dâmboviţa, 643 străzi în lungime de 203.114 m (din care 119.460 
pavate cu piatră cubică sau bolovani), 2 hale, 6 pieţe publice, I puţ artezian şi 7 cimitire; I 
universitate, 2 licee, 2 gimnazii, l seminar, I şcoală comercială, I şcoală normală, 2 şcoli 
secundare de fete, I şcoală de medicină şi chirurgie, I şcoală veterinară, I conservator, I 
şcoală de belle-arte, I şcoală macedono-română, 16 şcoli primare de băieţi, 14 şcoli primare 
de fete, 12 pensionate private de băieţi, 18 pensionate private de fete, 14 imprimerii, 12 
librării, 6 litografii, I bibliotecă mare publică, I Muzeu de zoologie şi minerologie, I Muzeu 
de antichităţi, I Pinacotecă, I institut de maternitate, I spital pentru copii, (precum şi spitalele 
Brâncovenesc, Colţea, Mavrogheni, Colentina, Militar şi Isrelit) şi 8 stabilimente de băi cu 
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abur. Acest oraş este reşedinţa Prefecturii 
judeţului (Ilfov), scaunul Mitropoliei 
Ungro-Vlahiei , capitala României, 
reşedinţa Domnitorului, Senatului, 
Camerei (Deputaţilor), Curţii de Casaţie, 
Curţii de Apel şi a tuturor autorităţilor 
superioare, civile şi militare ale ţării; el 
este centrul birourilor telegrafo-poştale 
şi staţiunea drumurilor de fier cu 2 gări 
(una la Filaret ce duce la Giurgiu şi alta 
la bariera străzii Târgovişte care duce 
spre centrul ţării . Bucureştiul este un 
oraş foarte industrial şi comercial : zilele 
de târg numite Obor, sunt marţi şi vineri; 
afară de acestea are un bâlci mare la 
Moşi care ţine 7 zile; el are 6 mori cu 
abur pentru făină, I fabrică de pâine, o 
mulţime însemnată de brutării, 4 fabrici 
de cărămidă, 1 fabrică de gaz, 2 fonderii 
pentru unelte de fier, I fabrică de spălat 
rufe ; o clasă de oameni numiţi Tabaci, se 
ocupă serios de tăbăcitul pieilor, afară de 
acestea se fabrică : săpun, lumânări de 
ceară şi de seu, scrobeală albă şi o 
mulţime de alte obiecte. Bisericile cele 

mai însemnate sunt: SF. GHEORGHE- VECHI zidită de jupân Nedelcu vei vornic, la 1993, 
care fu 30 (de) ani şi scaunul Mitropoliei, se repară de două ori, mai cu seamă în urma focului 
din 1847; CURTEA VECHE, zidită de bătrânul Mircea-Vodă şi în urmă de fiul său Petraşcu
Vodă, iar la 1716 Ştefan Cantacuzino Voievod a reparat-o după cum se vede; MTTOPOL!A 
zidită numai de roşu de Constantin-Şerban Basarab la 1656, apoi la 1665 Radu Leon Voevod 
o isprăvi şi o aşeză scaun al ţării, la 1839 s-a reparat după cum se vede azi; CREŢULESCU 
zidită de lordachi Creţulescu vei vornic la 1722, la 1859 se repară în mod radical; FOIŞOR, 
zidită de Doamna Smaranda a lui Nicolae Alexandru Voevod la 1746; SF. NICOLAE din 
Lipscani zidită de Şerban Cantacuzino bi-vei paharnic şi Drăghici Cantacuzino vei spătar la 
1742, i s-au făcut multe reparaţii dar la 1870 primi o transformare radicală; Biserica 
DOAMNEI zidită de Maria Doamna lui Şerban Cantacuzino Voevod la 1683; Biserica CU 
SÂNŢI (CU SFINŢI) zidită de Mitropolitul Danii! la 1728; COL ŢEA, zidită cu spital cu tot 
de jupân Mihail Cantacuzino la 1715, s-a reparat de curând şi s-au adăugat mai multe clădiri 
la spital, ea are şi un turn cu clopotniţă foarte înalt şi vechi zidit de soldaţii lui Carol al 
Svediei , vârful lui căzu la cutremur, iar din restul s-a făcut un observator pentru foc ; OLTENI 
zidită de Nicolae protopopul şi constantin Vătaful la 1722, în revoluţia de la 1821 se arse şi 
stricase cu tunurile dar la 1822 s-a reparat cu totul de Mihail din divan; SF. NICOLAE 
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DINTR-O ZI făcută din vechime din lemn, la 1702 Doamna Maria a lui Constantin Basarab 
Brâncoveanu Voevod a făcut-o din zid şi' a împodobit-o, la 1825 arse iar la 1827 se repară cu 
ajutorul lui Grigore Ghica Voevod şi a altor binefăcători; SF. SPIRIDON NOU zidită de 
Domnul Scarlat Ghica. la 1768, la 1858 s-a rezidit din temelie şi s-a făcut cea mai frumoasă 
şi măreaţă biserică din capitală; MĂGUREANU făcută din lemn de Şerban Vodă, iar la 1761 
s-a zidit şi înfrumuseţat de Pârvu Cantacuzino; DOAMNA BĂLAŞA zidită de Domniţa 
Bălaşa, fiica lui Constantin Voevod Basarab Brâncoveanu cu toate încăperile din curte, la 
1831 s-a reparat de Banul Grigorie Basarab Brâncoveanu, iar la 1838 ruinându-se din cauza 
cutremurului s-a ridicat din temelie şi împodobit de Băneasa Safta Brâncoveanca, care zidi şi 
spitalul de alături; SF. SPIRIDON VECHI, zidit de Ion Constantin Nicolae Voevod la 1747; 
SFTNŢTT APOSTOLI făcută mai întâi din lemn, apoi s-a zidit din piatră de Matei Voevod şi 
la I 715 s-a împodobit şi i s-a adăugat clopotniţa de către Ştefan Cantacuzino Voevod; 
STAVROPOLEOS zidită de Ion Alexandru Voevod, la 1869 s-a reparat numai biserica iar 
casele cele mari de lângă sunt cu totul ruinată; ZLĂTARI, a cărei dată şi fondator nu se 
cunosc din cauză că la reparaţia făcută de egumenii greci, inscripţia este prefăcută în limba 
gracă şi pune de fondator pe patriarhul Antiochiei; SF. TON zidită întâi de Andrei Vistiernicul, 
iar la 1703 s-a zidit din nou şi împodobit de Constantin Basarab Voevod; SFÂNTA 
ECATERINA al cărei fondator şi dată nu se cunosc fiindcă la 1846 când se repara, egumenul 
grec strică inscripţia veche şi puse ca fondator pe patriarhul Alexandriei; SPIREA VECHE 
zidită la 1696, dar fondatorul nu se cunoaşte că lipseşte inscripţia; SF. GHEORGHE NOU 
începe a se zidi la 171 O de Antonie Vodă şi se isprăvi de urmaşul lui Constantin Brăncoveanu 
Basarab Voevod în anul al 11-lea al domniei, mai contribuind şi alţii la facerea ei, la 1847 arse 
învelitoarea ei şi tot hanul dimprejur, biserica s-a reparat foarte frumos şi în locul hanului s-a 
plantat o grădină publică; MIHAI VODA- zidită de Mihai Vodă la 1592, alte detalii nu sunt 
din cauza lipsei inscripţiei; SĂRINDARU zidită de Şerban Vodă la 1592 şi înzestrată de 
acesta bunului Dumnezeu, iar la 1871 s-a reparat frumos de Guvern; RADU VODĂ zidită la 
1570 de domnul Alexandru al II-iea Voevod, la 1595 Turcii îi deteră foc şi o sfărâmară, la 
1617 Radu Voevod o zidi din nou şi o împodobi, la 1859 egumenul grec o zidi din nou, o 
repară şi desfiinţă inscripţia din frontispiciul bisericii, atât de interesantă pentru Români nu 
numai din punct de vedere etnografic al fondării bisericii dar mai cu seamă din cel istoric, 
fiindcă ea ne amintea mai multe fapte eroice ce se petrecură în ea şi împrejurul ei. - Între 
edificiile cele mari ale oraşului desemnăm: Colegiul Sf. Sava, Teatrul Naţional, Palatul 
Domnesc, Palatul lui Bibescu zidit la 1700 (?!?), Palatul lui Grigore Ghica (azi prefectura 
judeţului Ilfov), Palatul D. Ştirbei, Palatul D. Şuţu (actual local al M.M.B.), cazarma 
Malmaison, edificiul Ministerului de Război, Palatul Costache Ghica de lângă Cişmigiu, 
Cazarma Alexandru - Ioan, fonderia şi fabrica de muniţii de monede şi foarte multe zidiri 
măreţe care au prefăcut cu totul oraşul cel vechi. Locurile cele mai frumoase pentru 
preumblarea locuitorilor sunt grădinile: Chiseleful de la şosea, Cişmigiul, Episcopia şi Sf. 
Gheorghe. - Datoria Comunei Bucureşti este de 17.000.000 lei noi; veniturile la 4.000.000 lei 
noi, cheltuielile asemenea; garda naţională se compune din 6000 (de) oameni; poliţia 

comunală se compune din 160 sub-comisari şi 500 (de) sergenţi; pompierii sunt 700 (de) 
oameni. - Pre an se consumă I 8.000.000 de jimble, 7.000.000 de pâini, 5.200.000 kilograme 
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(de carne) de vacă, 25.000 kg. de vitei, 300.000 kg de miel şi oaie, 15.000 kg de capră şi 
900.000 kg de came de râmător (porci); pentru 1 locuitor vine 42 kg came proaspătă (afară 
de: vânat, păsări, pastramă, şuncă, carne tăiată în zahanelele din apropierea oraşului şi de 
porci tăiaţi în casele particulare); această câtime este însemnată pentru o populaţie care 2/3 
(două treimi) ţine posturile, şi întrece cantitatea respectivă din toate oraşele cele mari; 
luminarea oraşului se face da la (anul) 1872 cu (lămpi) cu gaz (aerian); construcţii noi se fac 
anual peste 500; medicii primăriei caută (consultă) pe an 5000 (de) bolnavi şi 400 de leuze 
căutate de moaşele comunei." 

[transcrierea textului s-a făcut după actualele norme gramaticale] 
În acest DICŢIONAR TOPOGRAFIC...găsim o menţiune specială. POTLOG! 

este comună rurală dar şi comună urbană. Această localitate, din judeţul Dâmboviţa-plasa 
Bolintin (cu reşedinţa în comuna rurală Titu) este menţionată astfel: „Potlogi, sat în judeţul 
Dâmboviţa, plasa Bolintin, formează comună cu comuna Vlăsceni; 2170 locuitori în toată 
comuna"; „Potlogi, comună urbană în judeţul Dâmboviţa, plasa Bolintin, 470 locuitori". 

În MARELE DICŢIONAR GEOGRAFIC al ROMÎNIEI la voi. IV, pag. 66, Bucureşti 
1901, apar menţionate POTLOG I - Rurali şi POTLOG I - Urbani. La 29 de ani dintre apariţia 
celor două DICŢIONARE mai exista încă comuna urbană Potlogi. Caz unic! De ce comună 
urbană? Aici era localizată ruina palatului lui Constantin Brâncoveanu; poate fi o explicaţie! 

Acest DICŢIONAR TOPOGRAFIC şi STATISTIC al ROMÂNIEI este o lucrare 
unicat; în nici o altă lucrare apărută până în prezent, nu se găsesc menţiuni despre diferite 
noţiuni: munţi, dealuri, movile, şesuri, văi, râuri, pâraie, lacuri, bălţi, insule, înălţimea 
oraşelor de la nivelul mării, cetăţi istorice şi alte locuri însemnate, populaţia, comunele 
urbane, târgurile, comunele rurale, mânăstirile, schiturile, numărul şcolilor în toată ţara la 
1874, agricultura, industria, consumul, comerţul, importul, exportul, porturile, trecătorile, 
bâlciurile, şoselele, componenţa armatei, finanţele, lucrările publice (poşta şi telegraful), 
organizarea politică şi administrativă, etc. 

SUMMARY 

The above presented Topographic and Statistic Dictionary of Romania was issued 
in 1872, written by Dimitrie Frunzescu. The author of the article claims this Dictionary is 
a unique work by the fact it is the only one containing mentions of various notions such 
as: mountains, hills, hillocks, plains, valleys, rivers, rivulets, lakes, ponds, islands, town 
altitude, data concerning historical sites and other important places, population, urban 
communes, fairs, rural communes, monasteries, hermitages, the number of schools in the 
whole country at 1874, agriculture, industry, consumption, trade, imports, exports, ports, 
passes, fairs, roads, the army structure, finances, post, telegraph, public works, the politica] 
and administrative structure a.s.o. 
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CORESPONDENTA UNEI PRIETENII: 
' GEORGE O.FLORESCU 

DINU TĂRTĂŞESCU 

dr. Mihai Sorin Rădulescu 

In tomul din 2006 al acestei excelente publicaţii aduceam în circuitul ştiinţific două 
epistole expediate de eminentul cărturar George D.Florescu (1893 - 1976), una către efemerul 
său ginere, inginerul Radu Constantinescu, cealaltă către prietenul său Ferdinand Bartsch, 
cu care împărtăşea pasiunea pentru arborii genealogicill41

• Centrul de greutate al articolului 
- care valorifica şi o autobiografie a acestui din urmă personaj, descendent pe linie maternă al 
Ghikuleştilor moldoveni (ramura Trifeşti) - cădea mai degrabă asupra destinatarilor şi poate 
în mai mică măsură asupra ilustrului expeditor. Din setul de scrisori care văd acum lumina 
tiparului, reiese însă cu pregnanţă personalitatea lui George D.Florescu, destinatarul lor, 
avocatul Dinu Tărtăşescu, aflându-se oarecum în umbră. Cunoaşterea acestei corespondenţe 
aduce chiar o contribuţie esenţială la biografia lui George D.Florescu, asupra operei căruia 
am încercat să atrag atenţia din nou de curând, prin publicarea unui articol al său inedit1352

. 

Vitregiile existenţei nu l-au ocolit pe marele pasionat al istoriei Bucureştilor şi al 
genealogiilor boierimii din Ţara Românească: Primul Război Mondial, bombardamentul 
somptuoasei casei în timJml celui de-al doilea - căruia i-a căzut victimă una dintre fiicele sale 
-, bolile unor membri ai familiei sale - soţia sa şi fiul lor Gheorghe-Ion-, despre care depune 
mărturie chiar corespondenţa de faţă. Instaurarea regimului comunist 1-a prins pe istoric la 
vârsta de peste cincizeci de ani. Faptul că nu făcuse politică înainte, regimul având nevoie 
de un specialist de competenţa sa, 1-a cruţat, într-o anumită măsură, de represaliile exercitate 
asupra aristocraţiei 1161 • 

Regretatul comandor de aviaţie George Miclescu - prieten şi rudă îndepărtată a 
avocatului Dinu Tărtăşescu 1174 -mi-a semnalat arhiva rămasă după moartea acestuia la Reghin, 

134 ' Mihai Sorin Rădulescu, In jurul a două scrisori de la George D Florescu, în "Bucureşti. Materiale de Istorie 
şi Muzeografie", voi.XX, 2006, pp.282-293. Despre George O.Florescu, vezi, de asemenea, idem, Genealogii, 
Bucureşti, Editura Albatros, 1999, pp.88-97. Idem, George D Florescu - repere biobibliografice, în "Arhiva 
Genealogică", serie nouă, lll(Vlll), 1-2/1996, pp.7-10. Grupajul de amintiri şi evocări, .i.12.likm, pp.23-49. De 
asemenea, Mihai Sorin Rădulescu, Genealogia românească Istoric si bibliografie, Brăila, Ed.lstros, 2000, pp.77, 
84. 
135 2 George O.Florescu, Despre mormintele de la Mănăstirea Mihai Vodă, în "Historia" (Bucureşti}, an VII, 
nr.68, august 2007, pp.52-56. 
136 1 Asupra acestui subiect, vezi Mihai Sorin Rădulescu, Despre aristocratia românească în timoul regimului 
~.în voi. Miturile comunismului românesc, sub.direcfia lui Lucian Boia, Bucureşti, Editura Nemira, 1998, 
pp.336-356. 
137 'Cine a fost Dinu Tărtăşescu? Pentru a răspunde la această întrebare, vezi Mihai Sorin Rădulescu, 
Tărtăsestii Despre o familie boierească putin cunoscută, în "Revista Arhivelor", anul LXXXII, voi.LXVII, nr. I-
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la soţia sa care era originară de acolo. Trecând prin acel oraş într-o vară din a doua parte a 
anilor '80, înainte de Decembrie 1989, dumneaiei mi-a încredinţat dosarul corespondenţei 
dintre George O.Florescu şi Dinu Tărtăşescu, precum şi câteva dosare cu arbori genealogici, 
legaţi de ascendenţa, pe toate liniile, a lui Dinu Tărtăşescu. Unii arbori erau scrişi de mâna 
lui, alţii de cea a prietenului său din Bucureşti, care îi trimisese la solicitarea acestuia. Dinu 
Tărtăşescu era foarte doritor să-şi cunoască ascendenţa, acesta fiind principalul subiect al 
epistolelor trimise lui George O.Florescu. Intre ei s-a cristalizat o legătură de prietenie - cu 
un termen la modă astăzi s-ar putea spune "o complicitate" -, întemeiată pe faptul că nu 
erau prea îndepărtaţi ca vârstă - Dinu Tărtăşescu era cu nouă ani mai tânăr decât George 
O.Florescu -, amândoi provenind din aceeaşi lume, puternic zdruncinată de instaurarea 
noului regim. 

Intr-un fel, această corespondenţă - începută în prima parte a anilor '60 - face parte 
din "preistoria" Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie de pe lângă Institutul de 
Istorie "N.lorga", înfiinţată în 1970 - 1971 ?1385 Fie amintit din nou faptul că acea asociaţie 
de specialişti, ca şi de amatori ai ştiinţelor auxiliare ale istoriei, a constituit o oază de 
profesionalitate în aceste domenii, păstrând chiar elementele unei "gândiri alternative" în 
raport cu climatul propagandistic agresiv al "epocii de aur". In plin regim comunist exista un 
loc instituţionalizat unde foştii aristocraţi se întâlneau comunicându-şi rezultatele cercetărilor 
despre trecutul familiilor lor1396

• De altfel, George O.Florescu propusese încă din anii 
interbelici să se întemeieze o instituţie specializată în acest domeniu 1407

, ceea ce paradoxal 
avea să se realizeze abia ... în timpul regimului totalitar. 

Prima scrisoare - „mes pattes de mouches "1418, după expresia lui George O.Florescu 
- datează din 19 august 1962: cei doi nu mai avuseseră contacte de două decenii, iar viaţa 
îndreptându-i în direcţii foarte diferite. Asupra familiei genealogistului se abătuse o tragedie 
în anii războiului: la 4 aprilie 1944 - "o înlănţuire, parcă fatidică, de patru cifre 4" - îi căzuse 
o bombă căzută pe casă i-a ucis pe una dintre fete. 

Este evocată în câteva rânduri întreaga sa activitate: la Muzeul Municipiului 
Bucureşti; primirea premiului Năsturel în 1943; cei şapte ani petrecuţi la Institutul de Istorie 
al Academiei, fiind pensionat în 1956. Munca în instituţia ctitorită de Nicolae Iorga- refugiul 
multor învăţaţi care nu-şi găseau locul în altă parte după instaurarea regimului totalitar - s-a 
dovedit a fi fost foarte rodnică chiar pentru propriile sale cercetări genealogice. 

Acolo a lucrat - după cum nota într-o epistolă - la "indicele marilor colecţii de 
documente Hurmuzaki (nu a fost terminat), Acte şi fragmente de Iorga (a rămas în manuscris 
2/2005, pp.130-131. 
138 s Despre fondarea Comisiei de Heraldicii, Genealogie şi Sigilografie de pe llngll Institutul de Istorie 
"N.Iorga", vezi idem, Un nobil bucovinean la Bucyrestj si resuscitarea studiilor genealogice romAnesti, ln "Muzeul 
National", XVII, 2005, pp.157-173. 
139 6 Cu atât mai ciudatll apare omisiunea totalll cu cere este lnvllluitll activitatea acestei instituţii ln Ellm.il.i.i.L;_ 
boieresti din Moldova si Iaca Româneasca Enciclopedie istorica genealogica si biografici. voi.I, coordonator 
şi coautor Mihai Dim.Sturdza, Bucureşti, Editura Simetria, 2004. Aceasta ocultarc se înrudeşte probabil cu 
calomniile pc cere coordonatorul le protereaza de câteva ori la adresa autorului rândurilor de faţa şi la cere am 
amânat rlspunsul pentru a nu le face publicitate indirecta. 
140 7 George O.Florescu, Planul unui Institut c!c Genealogic Memoriu. ln "Revista Istoricii", nr.10-12, 1938, 
pp.340-350. 
141 ' Expresia se afla în scrisoarea nr.2. 
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la maşină nepublicat), Studii şi documente Iorga (de asemenea) şi în fine Documentele pentru 
Istoria României editate de Academia R.P.R. Indicele alfabetic al numelor proprii pentru 
răstimpul de la sec.XIV - 1600 - scria George O.Florescu prietenului său regăsit - numără 
vreo 1500 pagini, iar cel al răstimpului de 25 de ani ai începutului secolului al XVII[-lea], 
1600 pagini. Nici unul din acestea nu a fost încă publicat şi vorba francezului este foarte 
adevărată: <<A quelque chose ma/heur est bon !>> Din studierea amănunţită a mii de acte 
publicate măcar cu traduceri complete (vorbesc doar pentru fosta Ţară Românească, căci 
Moldova a fost lăsată pe alte mâini şi indicele nici până azi nu s-a împlinit) am trebuit să 
fac o revizuire a amânduror indici apelând la strădaniile identice cu ale mele a[le] unui tânăr 
foarte <<cald>> Dan Pleşia. Azi indicele alfabetic, pentru fiecare grupă este în fiinţă doar în 
foi bătute la maşina de scris slujind exclusiv Institutului pentru studiile membrilor lui" 1429

• 

Potrivit mărturiei cercetătorilor mai în vârstă din Institut, munca la Indice s-a dus pe apa 
sâmbetei, Indicele fiind la un moment dat distrus. A folosit însă, iată, de pildă, la corectarea 
unor lucrări, cum a fost cazul genealogiilor boiereşti ale lui George O.Florescu. 

Aceeaşi scrisoare conţine o veritabilă profesiune de credinţă genealogistului, care scria 
despre "ţelul unei vieţi pe care am închinat-o ştiinţei Istoriei ţării", "studiul pe cât se poate de 
amănunţit al trecutului nostru". Nu este de văzut patetism conjunctural în aceste cuvinte, ci 
exprimarea unor gânduri sincere pe care George O.Florescu se gândea poate să le transmită 
posterităţii prin intermediul acestei corespondenţe 14310 • In acei ani în care exprimarea liberă 
era atât de îngrădită, scrisorile puteau constitui o binevenită modalitate de transmitere peste 
timp a gândurilor. 

Pentru istoricul disciplinei genealogice, corespondenţa este relevantă şi prin mărturia 
despre colaborarea ştiinţifică dintre George O.Florescu şi pe atunci tânărul Dan Pleşia, între 
ei configurându-se o relaţie de la maestru la discipol. Fost diplomat, dat afară - precum toţi 
colegii săi - din Ministerul de Externe odată cu reorganizarea acestuia după instalarea noii 
puteri, acesta din urmă s-a apucat la maturitate de o nouă meserie, iniţii.ndu-se în studiile 
genealogice. Faptul că fusese ginerele lui Emanoil Hagi-Mosco, unul dintre pasionaţii acestui 
domeniu, a fost o circumstanţă favorizantă. Ucenicia şi-a făcut-o, după cum mi-a mărturisit-o 
de multe ori şi direct, în bună măsură pe lângă George O.Florescu. Preţuirea faţă de discipolul 
său era certă: "Ulterior cum m-am pus cu legături strânse cu Dan Pleşia, foarte bine preparat 
pentru chestiunile genealogiei secolelor XV şi XVI o să stau cu el de vorbă să văd ce are el 
căci [cuv.nedescifrate] care cred să fie de mare folos acum" 14411

• In scrisoarea din 7 ianuarie 
1965 îl considera" ... un prieten mai tânăr foarte bine dotat şi ca ştiinţă şi ca memorie" 14512

• 

George O.Florescu se plângea de starea materială precară: o pensie de 25 de ani de 
serviciu. In ciuda acestei situaţii era, fără exagerare, consilierul tuturor instituţiilor istorice 
din Bucureşti: "cercetător ştiinţific onorific al Academiei R.P.R., al Institutului de Istorie 
al sus-zisei Academii, al Muzeului de Istorie al oraşului Bucureşti, ba fiind chemat şi la 
Directia monumentelor istorice şi când este nevoie la Patriarhie, biserică, mănăstiri etc. Şi-ţi 
142 • Vezi mai jos scrisoarea nr. I. 
143 '0 George O.Florescu însuşi editase corespondenta unor .personaje istorice, de pildă Un român necunoscut la 
Paris acum un yeac si reftectiile sale asuora comoatriotilor săi (Patru scrisori ale lui Georges Philites către Ludovic 
Steege 11840-1841ll în "Arhiva Românească'', t.VI, 1941, pp.141-199. 
144 " Vezi mai jos scrisoarea nr.2. 
145 "Vezi mai jos scrisoarea nr.3. 
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voi mărturisi liniştit că mă simt fericit că pot să aduc aci şi colo câte-o rază de lumină[ ... ]." 
Şi totuşi, de la Divanele domnesti, ultima lucrare de dinaintea schimbării de regim, 

distinsă cu premiul Năsturel, nu mai putuse publica nimic. In februarie 1958 a ţinut o 
conferinţă la Muzeul de Istorie al Bucureştilor, intitulată La obârsia Podului Mogosoaiei la 
1804. Datorită succesului ei, a reluat-o din nou în martie acelaşi an, la "clubul muncitorilor 
din lnvăţământ": "Am avut un auditoriu numeros, într-o sală publică: fostul local al Senatului 
de pe fostul bulevard Elisabeta, lângă fostul Minister al Lucrărilor Publice, mai bine de 250 
de persoane şi am fost lung aplaudat, dar m-am ales doar cu acestea căci m-am străduit luni 
de zile s-o public şi o mai am şi azi încă în manuscris" 14611

. 

George O.Florescu evocă relaţia lui cu "un biet Ştefan Ionescu, fost ziarist pe vremuri, 
şi verzi şi albastre şi în unnă roşii", care a susţinut o conferinţă despre Podul Mogoşoaiei, 
publicând apoi o broşură despre acest subiect14714

• Aici a folosit cu brio cunoştinţele lui 
George O.Florescu despre subiect, nemenţionând însă acest lucru. 

In aceeaşi perioadă, cunoscutul istoric Nicolae Stoicescu - autorul unor remarcabile 
şi indispensabile instrumente de lucru - a făcut şi el apel la erudiţia sa, devenită legendară. 
Cartea acestuia Din vechiul Bucureşti (1935) a constituit sursa de inspiraţie pentru Repertoriul 
bibliografic al monumentelor istorice ale oraşului Bucureşti. "Cum îmi închipuiam că voi 
avea greutăţi a-1 reedita - scria bătrânul istoric şi genealogist prietenului său de peste munţi 
-, am luat tot materialul şi l-am împărtăşit lui Stoicescu fost coleg la Institutul de Istorie 
al Academiei. Este inutil să [cuv.nedescifrat] diferenţa dintre tânărul N.Stoicescu şi Ştefan 
Ionescu. Lucrarea lui N.Stoicescu are ici şi colo câteva scăpări din vedere, dar având în 
vedere că s-a epuizat aşa de repede el este pe punctul a o reedita şi a apelat şi la mine şi nu 
ştii cu ce drag fac aceasta" 14815

• 

La începutul anilor '60, George O.Florescu se găsea într-o adevărată efervescenţă 
publicistică: "Acum de curând a apărut un nou articol al meu în revista bisericească <<Glasul 
Bisericii>> pe nov.-dec.1961 cu privire la ctitorul bisericii Boteanu din Bucureşti. Peste 
vreo lună va apare o monografie asupra bisericii Sf.Spiridon Vechi, giuvaerul arhitectonic 
bucureştean de lângă fostul Teatru Regina Maria pe cheiul Dâmboviţei lângă fostele ruine 
ale viitorului Senat [ ... ]. I In nr.ultim al revistei <<Biserica ortodoxă română>> a lui 1961 a 
apărut o lucrare de pură ştiinţă sub trei nume: al meu, Paul Cemovodeanu şi Petre Ş.Năsturel, 
[cuv.nedescifrat] Lapidarul de la biserica Stavropoleos din Bucureşti. Este un studiu de 
erudiţie în care descriem cele 37 de pietre monnântale strânse aci, dând acolo unde pietrele 
se referă la personagii mai răsărite, interesante lămuriri. [ ... ] I Acum lucrez la o punere la 
punct cu privire la biserica Slobozia din preajma crucii lui Leon vodă din marginea căii 
Şerban Vodă" 14916 • 

După cum se vede din epistole, Dinu Tărtăşescu era avid de a şti cât mai multe despre 
strămoşii săi şi despre familiile înrudite, era - cu o expresie franceză plastică- un "chasseur 
d'ancetres". Pe de altă parte, chiar George D.Florescu era preocupat de a-i trimite lui Dinu 
146 " Vezi mai jos scrisoarea nr.2. Conterin\a avea să fie vadă lumina tiparului sub titlul Pe malul Pâmbovitei la 
obârsja Podului Mogosoajej jn anul 1804, în "Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie", VIII, 1971, pp.357-
371. 
147 14 Ştefan Ionescu, Podul Mogosoajej - Calea Victoriei-, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, 1961. 
148 15 Vezi mai jos scrisoarea nr.2. 
149 1

• Vezi mai jos scrisoarea nr.2. 
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Tărtăşescu scrierile şi genealogiile sale, poate pentru a exista şi la el o copie în cazul în 
care s-ar fi pierdut bogata sa arhivă. La solicitarea lui Dinu Tărtăşescu, George D.Florescu 
îi trimitea spiţele inedite ale Brătienilor, Baloteştilor, Vlădeştilor, Tigvenilor - o ramură 
a acestora din urmă -, pe care "o pierdusem în dezastrul din 4.IV.44 de care ţi-am vorbit 
în scrisoarea precedentă. Am putut-o reface graţie unor însemnări ale mele aiurea în alte 
hârţoage ale mele" 15017. Familiile care îl interesau pe Dinu Tărtăşescu - pentru că se aflau 
în ascendenţa sa - erau şi printre strămoşii Brătienilor, cu care se înrudea de mai multe ori. 
Din familia boierească argeşeană Balotă descindea folcloristul Anton Balotă, amintit elogios 
de către genealogist: "Am cunoscut bine - scria George D.Florescu - pe unchiul mamei d
tale Grigore N.Balotă şi [cuv.nedescifrate] cu fiu-său Anton care este foarte doct pe vechile 
balade sârbeşti ori bulgare de prin veacurile XV şi XVI, în care este pomenit <<Voevodul 
Dan>>"1511s_ 

Informaţii de mare interes din această corespondenţă se referă la marea culegere de 
arbori genealogici, concepută şi realizată împreună cu Ioan C.Filitti: "Am copiat mai întâi 
noua spită alcătuită de mine a Vlădeştilor pe care nu am trimis-o părintelui Branişte dintr-un 
prim motiv că ea este inedită şi ţi-o împărtăşisem în chip prietenesc pentru studiile eventuale 
ci voi încerca, rugându-te a o purta numai pentru D[umnea]ta ca de altfel şi celelalte spiţe care 
fac parte din marea lucrare alcătuită de atâta amar de vreme alături de neuitatul meu prieten 
Ionel Filitti. I Trebuie să adaug că de ani de zile am reluat de control întins materialul meu 
de [cuv.nedescifrat] genealogie şi trebuie să spun că lucrarea mea la <<Indice>> la Institutul 
de Istorie a schimbat adesea complet mai des originile unor neamuri. Deh ! pe vremea când 
lucram cu Ionel Filitti nu am avut la îndemână decât regeste şi nu [cuv.nedescifrat] în traduceri 
integrale ale documentelor de la Academia R.P.R. şi Arhivele Statului din Bucureşti. Acest 
Corpus de documente păcătuieşte însă căci cei care l-au dirijat au exclus toate documentele 
publicate în diverse lucrări. La <<Indice>> am lucrat şi la strângerea unui important material 
particular pe lângă documentele publicate şi am chiar contribuit cu ce aveam în colecţiile 
mele de documente. Suplimentul la Corpus ajunsese la vreo 350 de documente la care doar 
de la mine au avut vreo o sută de copii şi traduceri mai vechi (sec.XVIII de la Lupu dascălul) 
şi într-o [cuv.nedescifrat] care să apară într-un proxim viitor Pleşia şi cu mine am înfăţişat 
lămuriri interesante"15219. Acel defect al colecţiei de Documente privind Istoria României 
(DIR) explică reluarea travaliului care a dus la Documenta Romaniae Historica (DRH). Imi 
amintesc că în conversaţiile numeroase pe care le-am purtat cu regretatul Dan Pleşia, a revenit 
adesea ideea însemnătăţii acestor indici pentru realizarea genealogiilor. 

Genealogia vechii dinastii domnitoare a Ţării Româneşti l-a preocupat pe George 
D.Florescu de-a lungul întregii sale vieţi. Interesul era atât de natură istoriografică cât şi 

personală, având în vedere faptul că atât el cât şi soţia sa numărau printre strămoşii lor 
membrii ai acesteia. Ideea că numele veritabil al dinastiei nu era cel de "Basarab" a revenit 
în istoriografia ultimelor decenii: a fost exprimată atât de Dan Pleşia cât şi de Constantin 
Rezachevici în diferite scrieri. Ea fusese însă afirmată mai înainte de către bătrânul istoric 
cu ghetre şi favoriţi, care scria lui Dinu Tărtăşescu la 7 ianuarie 1965: "E vorba de aşa-zişii 

150 17 Vezi mai jos scrisoarea nr.2. 
151 '" Vezi mai jos scrisoarea nr.2. 
152 1'1 Vezi mai jos scrisoarea nr.2. 
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Basarabi, nume nepotrivit căci ar trebui: <<Neamul lui Basaraba I>>. Am în faţa mea un 
<<cearceaf>> de hârtie cu descendenţa acestuia după noi şi migăloase puneri la punct în 
vederea unei lucrări mari la care lucrez cu un prieten mai tânăr foarte bine dotat şi ca ştiinţă şi 
ca memorie: Dan Pleş ia.[ ... ] I Din capul locului trebuie să plec de la o precizare că Basarab 
nu este un nume de familie ci un prenume pe care nu l-au purtat decât cel dintâi domn al 
Ţării Româneşti adică Basarab I din veacul al XIV-iea şi din scoborâtorii săi numai cei ai lui 
Dan I, fratele - pesemne mai vârstnic - al lui Mircea cel Bătrân" 1m0 • In continuarea scrisorii, 
George O.Florescu făcea distincţia între diferiţi purtători ai prenumelui "Basarab": Basarab I, 
Basarab II, Basarab III Laiotă, Basarab IV "Ţepeluş", Basarab V. Chestiunea interesa pe Dinu 
Tărtăşescu datorită descendenţei sale pe linie feminină - de altfel des întâlnită la boierimea 
moldo-munteană - din vechii dinaşti ai Ţării Româneşti. 

Preocupările istoriografice ale lui George O.Florescu nu îi puteau alunga necazurile 
pricinuite de sănătatea precară a unor membri ai familiei sale şi care ameninţau să

i destabilizeze atmosfera necesară studiului. La 28 martie 1970, George O.Florescu scria 
lui Dinu Tărtăşescu: " ... gravitatea unei stări foarte îngrijorătoare a fiului meu de care ştii 
că suferă de o surditate încă de la vârsta de doi ani care s-a mai complicat în urmă cu o 
imposibilitate a mersului, cu dureri acute în gambe şi infiltraţiuni musculare în omoplaţi şi 
coloane vertebrală. Internat acum mai bine de o lună într-un spital, doctorii s-au străduit să 
descopere de unde vine răul şi au constatat o infecţiune cu stafilococi, afecţiune foarte greu de 
lecuit, ştiinţa medicală neaflând până azi a scăpa de acest rău pe rarii pacienţi loviţi din senin 
de recrudescenţa infirmităţii" 15421 • La 4 aprilie 1970 - în aceeaşi epistolă- adăuga: "lnainte de 
a încheia această scrisoare nu voi mai insista asupra neajunsurilor cu internările prin spitale a 
bietului meu Gheorghe- Ion. Nu mai departe de azi de dimineaţă 1-a ridicat cu Salvarea dintr
un spital pentru a-l duce într-altul şi doctorii tot n-au ajuns să descopere de unde vine răul". 

La 30 ianuarie 1970 adăuga, în aceeaşi scrisoare: "In timpul cât am stat în răstimpul 
din ianuarie până pe la începutul lui martie m-am îndeletnicit a pune ordine în voluminosul 
material genealogic strâns în decurs de aproape o viaţă de om ... Literele A - P (inel.) 
sunt trecute pe curat în 3 bibliorafte voluminoase încât controlul celor 9 [cuv.nedescifrat] 
D[umi]tale s-ar rezuma pentru moment la 5 răspunsuri lăsând cele la [cuv.nedescifrat] când 
voi controla literele de la R - Z încă necopiate pe care le am cu multe adaosuri manuscrise 
ale mele deseori scrise la repezeală şi dec_i nu prea citeţe". Câteva luni mai târziu, în 16 iunie 
1970, Dinu Tărtăşescu îi scria lui George O.Florescu: "Deocamdată nu te mai asaltez cu 
nimic, fiindcă te-am întrebat destule în prima scrisoare. Dar ceva mai târziu, dacă nu vin eu în 
Bucureşti, îţi voi trimite spre verificare planşele Rudenilor, Păienilor şi Buiceştilor. Nu sunt 
vinovat că D[umnea]ta eşti singurul calificat să pui punctul pe i" 15522 • 

Mărturia epistolară asupra monumentalei culegeri de genealogii munteneşti şi olteneşti 
este foarte preţioasă. Ea aruncă o nouă lumină asupra lucrării genealogice în curs de apariţie 
coordonate de Mihai Dim.Sturdza. Născut în 1934 - aparţinând aşadar altei generaţii decât 
George O.Florescu-, plecat din ţară la începutul anilor '60, este iniţiatorul unei alte culegeri 
genealogice care pare să dubleze vechiul - dar nu şi depăşitul - travaliu al lui Ioan C.Filitti, 

153 "'Vezi mai jos scrisoarea nr.3. 
154 21 Vezi mai jos scrisoarea nr. 5. 
155 22 Vezi mai jos s~risoarea nr.6. 
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George O.Florescu, Emanoil Hagi-Mosco şi Dan Pleşia. De acest fapt era foarte conştient 
Dan Pleşia care alături de un alt cercetător foarte competent al genealogiilor munteneşti 
- precum şi moldoveneşti-, l-am numit pe Alexandru V.Perietzianu-Buzău, emiteau opinii 
foarte critice la adresa amintitei persoane ce datorită unor motive extraştiinţifice se bucură 
de un fel de imunitate profesională ... Poate că este cazul ca impostura lui Mihai Dim.Sturdza 
- înveştmântată în haine princiare - să fie totuşi dezvăluită. Dar să nu facem "atacuri" ad 
personam ! Să comparăm volumul apărut15621 cu pasajul de mai jos: la 30 iunie 1970, George 
O.Florescu scria lui Dinu Tărtăşescu: "Inainte de a intra în materie trebuie să te înştiinţez 
că încă înainte de a avea accidentul idiot în ziua de 2 iunie 1968 <împlinisem în ajun 75 
ani de viaţă> [când George O.Florescu şi-a fracturat femurul] m-am apucat a-mi copia pe 
curat întreaga mea lucrare a genealogiei familiilor din Ţara Românească, vechiul manuscris 
fiind inutilizabil chiar mie fiind plin de adnotaţii, deseori adevărate ieroglife. Vechea lucrare 
însuma vreo 700 şi ceva în plus tabele. De data aceasta le-am orânduit pe bibliorafte în 
format mai mare, redijate cu multă atenţie la caligrafiere. Perfectarea acestei lucrări a fost 
încheiată acum vreo lună şi însumează mai bine de 1000 tabele căci familii ca: descendenţii 
lui Basarab I, Cantacuzinii, Catargieştii, Ghikuleştii, Suţuleştii, Rosetti şi multe altele care
mi scapă în această listă necesitau între I O - 20 tabele cu trimeterile respective pentru a 
uşura continuitatea. Toată lucrarea este în cinci bibliorafte de la A - Z, fiecare de grosimea 
unui lat de mână. I După mine lucrarea este un unicat [subl.mea] în ţara noastră şi este mult 
completată faţă de ce aveam anterior căci am trebuit să analizez fiecare tabelă în parte, 
prin urmare vechiul manuscris pe care-l avusese răposatul meu prieten cu care lucrasem în 
scurgere de mai bine de douăzeci de ani (e vorba de Ionel C.Filitti stins din viaţă de aproape 
un sfert de veac) nu mai era la punct" 15724 • S-a văzut ce s-a întâmplat cu "unicatul", pe numele 
cui a apărut şi va continua probabil să apară ... 

Ampla culegere de arbori genealogici a lui George O.Florescu şi Ioan C.Filitti conţine 
"multe - multe informaţii din arhive particulare procurate de mine [George O.Florescu], 
arhive care mai toate - ca să nu afirm chiar toate - sunt azi tăcute fum şi cenuşă încă din 
1944 în august". De altfel, bătrânul istoric şi genealogist îşi amintea cu nostalgie de vremurile 
de demult: " ... aş putea să mă laud că azi sunt singurul care poate spune că frecventează 
Academia şi Arhivele Statului de mai bine de 50 de ani şi că sunt singurul pe întreaga ţară 
care are marele premiu <<Năsturel>> înfiinţat în mijlocul celei de a 2a jumătăţi a veacului 
XIX, decernat o primă oară la 1915 lui I.C.Filitti pt. Domniile sale regulamentare la 1915 şi 
a doua oară la 1943 mie pentru lucrarea asupra mărturiilor domneşti de la 1386 la 1495. Ţin 
totodată să amintesc că nu am tăcut nici cea mai mică ingerinţă cu privire la această deosebită 
distincţie[ ... ] I Suma care mi s-a dat: 3000 lei, nu am primit-o şi am tăcut-o retorsibilă asupra 
Academiei Române pentru cea mai bună lucrare genealogică sub numele de Premiul Dimitrie 
O.Florescu căci la umbra părintelui meu mi-am început cariera de genealogist"15825

. 

Consideraţia lui Dinu Tărtăşescu faţă de mai vârstnicul său prieten este atitudinea care 
străbate întreaga corespondenţă. Ea este exprimată direct - Dinu Tărtăşescu scria lui George 
O.Florescu, în 12 aprilie 1971: "Aşa de interesantă apare istoria ţării în lumina legăturilor 

156 " Vezi mai sus nota nr.6. 
157 24 Vezi mai jos scrisoarea nr.7. 
158 i; Vezi mai jos scrisoarea nr. 7. 
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de familie, încât numai un analfabet ar putea considera această muncă titanică de clarificare 
documentară drept o inutilitate. Dacă regret ceva este că nu m-am destinat acestor cercetări şi 
că am pierdut vremea cu preocupări prozaice. I Eu îţi doresc multă multă sănătate, ca să vezi 
opera D[umi]tale încununată de succes (publicarea) cât mai curând" 15926

• 

Intr-o epistolă din 6 iunie 1972, trimisă de George O.Florescu lui Dinu Tărtăşescu, este 
amintită înfiinţarea Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie de pe lângă Institutul de 
Istorie "N.Iorga", în contextul următor: "Lucrarea mea asupra Mărginenilor o am doar într
un singur exemplar tăcut şi el cam ferfeniţă ca şi exemplarul meu al Craioveştilor. Despre 
acest neam mi-am dresat mai multe spiţe, foarte interesante, cu privire la încuscririle cu alte 
familii bătrâne ale Ţării Româneşti. Poate că aceste spiţe de încuscriri ar fi bune pentru un 
studiu în eventuala publicare a unei reviste a marei sectii genealogice înfiintate anul trecut de 
Academia R.S.R. [subl.mea]"' 6027

• Instituţionalizarea preocupărilor de acest gen a fost premisa 
participării membrilor Comisiei la manifestări internaţionale, după mulţi ani de izolare 
impusă de regim. Astfel George O.Florescu, membru fondator al Comisiei, a participat cu o 
comunicare la cel de-al XI-iea Congres Internaţional de Heraldică şi Genealogie de la Liege: 
"Am colaborat în limba franceză la o lucrare mai mult personală. I Printre multiplele subiecte 
propuse pt. genealogişti şi heraldişti a fost şi un subiect care suna: <<Cinq generations de 
membres d'une ancienne fami/le roumaine a travers Ies portraits et Ies photos d'epoque 
(XVI/le - XXe siecle)>>. Majoritate din colegii mei din secţiunea genealogico-heraldică a 
Academiei mi-au propus să prezint cele 5 generaţii a familiei mele plecând de la fiul meu cel 
mai tânăr care are asemănare cu mine" 16128

• 

Ultima scrisoare a lui George O.Florescu către Dinu Tărtăşescu - scrisă în limba 
franceză - datează din 23 ianuarie 1975 (scrisoarea nr.13). Istoricul avea să înceteze din viaţă 
în anul următor, la 25 octombrie 1976. 

Scrisorile 

1. George O.Florescu către Dinu Tărtăşescu: 

Dragă prietene, 

159 26 Vezi mai jos scrisoarea nr.8. 
160 21 Vezi mai jos scrisoarea nr. I I. 

"Bucureşti 

Azi duminică 19 august 1962 

161 '"Vezi mai jos scrisoarea nr. I I. George O.Florescu a mai consacrat şi alte lucrări familiei sale: .!2!!!niln!.. 
G.Florescu 1827 - 1875, în "Ilustraţia", anul XVI, nr.135-141, mai-oct.1927; Documente privitoare la familia 
~.în "'Revista Istorică'', anul XVII, nr. I 0-12, oct.-dec.1931; Istoricul unei vechi case bucurestene Casa 
Florestilor din mahalaua Scortarului, în "Bucureştii Vechi", I-V, 1930-1934, pp.56-69; Despre mosia Floreasca 
- Colentina si biserica ei, în "Gazeta Municipală", 8 mai 1938; Date privind viata si activitatea publicistului 
Bonifaciu Florescu ( 1848 - 1899) (în colaborare cu Paul Cernovodeanu şi Horia Nestorescu), în "Revista de 
Istorie şi Teorie Literară", "Steluta" - cânt al dorului de patrie I 1853), în "Studia et Acta Musei <<Nicolae 
Bălcescu»", Bălceşti pe Topolog, 1969, pp.113-132; Dimitrie G Florescu li I n slujba tării, în "Studia et Acta 
Musei <<Nicolae Bălcescu»", voi.II-III, Bălceşti pe Topolog, 1970-1971, pp.181-192. 
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Rândurile d-tale primite azi de dimineaţă mi-au umplut inima de o bucurie nespusă şi 
au fost totodată şi o liniştire sufletească căci deh ! în vâltoarea vremurilor - într-un răstimp 
de aproape două decenii - multe şi mărunte s-au înşirat de-a lungul lor, cu toate că eu nu sunt 
un adept al adagiului francez: <<Loin des yeux, loin du coeur>>. Intr-adevăr că fraza cu care 
începe celebra poezie a lui Schiller: <<Die schăne[n] Tage von Aranjuez !>> pe care mi-o 
evoci şi d-ta, o pot traduce în graiul nostru: <<A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar 
povesti>>. 

Şi totuşi în aceşti mai bine de douăzeci de ani, adesea - oh ! chiar foarte <<adesea>> 
- numele d-tale a fost pe buzele mele. Am întrebat în dreapta, în stânga, de fiinţa d-tale, dar 
nu am putut afla nimic ... concret. 

In fine acum liniştea a intrat în sufletul meu. Eşti departe, dar ... eşti ! <<Et c 'est tout 
dire>>. Din cele ce-mi scrii am înţeles între rânduri că şi D-ta ai fost răzleţit de mulţi, păstrând 
totuşi - ma/gre el contre tout - acea dragoste a trecutului care ne-a legat aşa de strâns pe 
vremea când eram la fostul Muzeu Municipal al oraşului Bucureşti. Despre acesta am scris 
în 1944 o scurtă evocare sub titlul: <<Casa cu Lanţuri>> 16229 • Avut-o ai vreodată şi dacă: Nu 
! scrie-mi te rog neîntârziat căci dacă din alte tipărituri ale mele nu mai e ţipenie la mine, din 
cea de mai sus mai stăpânesc câteva exemplare căci ce aveam din Vechiul Bucuresti 16

JJ
0 şi din 

multe altele anterior, lipsa lor o datorez <<păsărilor ucigătoare>> care mi-au răvăşit vechea 
mea locuinţă văduvindu-mă de multe amintiri scumpe ale trecutului, dar mai presus de toate 
luându-mi pe vecie pe a doua a mea fiică. 

Scăpat, ca prin minune, din dezlănţuirea neomenoasă din ziua de 4 aprilie 1944 (o 
înlănţuire, parcă fatidică, de patru cifre 4) a păsărilor ucigătoare de care aminteam mai sus, 
mi-am strâns rămasurile şi azi nu pot decât să mulţumesc Eternului Stăpân că mi-a lăsat 
mintea întreagă pentru a-mi împlini ţelul unei vieţi pe care am închinat-o ştiinţei <<Istoriei>> 
ţării, când deh ! din amurgul lui iunie a anului curgător am intrat şi eu în al 701

•• an de viaţă. 
Marele premiu Năsturel pe care Academia Română mi l-a dat în 1943 164

)
1 a fost pentru 

mine chezăşia strădaniilor mele de atunci până acum şi pe viitor cât mintea-mi va fi încă 
trează, a studiului pe cât se poate de amănunţit al trecutului nostru. 

Am lucrat şapte ani la Institutul de Istorie al Academiei R.P.R. până la data pensionării 
mele în 1956. Lucram asiduu la indicele marilor colecţii de documente Hurmuzaki (nu a fost 
tenninat), Acte şi fragmente de Iorga (a rămas în manuscris la maşină nepublicat), Studii şi 
documente Iorga (de asemenea) şi în fine Documentele pentru Istoria României editate de 
Academia R.P.R. Acestor lucrări le-am dat tot aportul meu de cunoştinţe strâns în decurs de 
o viaţă de om. Indicele alfabetic al numelor proprii pentru răstimpul de la sec.XIV - 1600 
numără vreo 1500 pagini, iar cel al răstimpului de 25 de ani ai începutului secolului al XVJJ[
lea], 1600 pagini. Nici unul din acestea nu a fost încă publicat şi vorba francezului este foarte 
adevărată: <<A que/que chose ma/heur est bon !>> Din studierea amănunţită a mii de acte 
publicate măcar cu traduceri complete (vorbesc doar pentru fosta Ţară Românească, căci 
162 ,., George O.Florescu, Casa cu Lanturi-casa Cretulescu-Cantacuzjno-Moruzj, în "Anuarul Comisiunii 
Monumentelor Istorice pe 1943", 1946, pp.101-114. 
163 ~·Idem, Din vechiul Bucuresti Biserici curti boieresti sj hanuri după două planuri inedite de la sfârsitul 
veacului al XVIII-iea, Bucureşti, 1935. 
164 11 George O.Florescu a primit premiul "Năsturel" al Academiei Române pentru cartea sa Divanele domnestj 
din lara Românească I I 1389 - 1495). 
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Moldova a fost lăsată pe alte mâini şi indicele nici până azi nu s-a împlinit) am trebuit să fac o 
revizuire a amânduror indici apelând la strădaniile identice cu ale mele a[le] unui tânăr foarte 
<<cald>> Dan Pleşia 16m. Azi indicele alfabetic, pentru fiecare grupă, este în fiinţă doar în foi 
bătute la maşina de scris slujind exclusiv Institutului pentru studiile membrilor lui. 

Imi mai îngădui a-ţi împărtăşi că la plecarea mea din Institut ca cercetător ştiinţific 
fiind scos la pensie, am fost propus de conducerea acestui Institut, anexă a Academiei R.P.R., 
la decernarea unei pensii personale pentru aportul [pe] care l-am adus ducerii la bun sfârşit 
a acestui indice specificându-se chiar că fără aportul meu acest indice nu s-ar fi putut face. 
Propunerea a fost făcută, dar nu a fost perfectată până azi încât eu trăiesc dintr-o pensie de 
om care a împlinit 25 de ani de serviciu şi cred că este "useless" a mai pune punctele pe i în 
ceea ce priveşte existenţa totuşi: pour ne pasfaire de/aut a ce quej 'appel/e <<la Science>> 
a laquelle je me suis voue une vie entiere, qui ne permet point sa commercialisation car: 
la Science doit circuler. Je suivrai man idee jusqu 'aujour oit l 'on me mettra entre Ies cinq 
planches 166JJ. 

Şi aşa fiind mă aflu azi [cuv.nedescifrat] aş putea spune: cercetător ştiinţific onorific 
al Academiei R.P.R., al Institutului de Istorie al sus-zisei Academii, al Muzeului de Istorie al 
oraşului Bucureşti, ba fiind chemat şi la Direcţia Monumentelor Istorice şi când este nevoie 
la Patriarhie, biserică, mănăstiri etc. Şi-ţi voi mărturisi liniştit că mă simt fericit că pot să 
aduc aci şi colo câte-o rază de lumină în timpuri când pământul ţării noastre a dat la iveală în 
răstimpul de la 1944 până azi vestigii de o valoare enormă; şi aş putea spune chiar mondială: 
[cuv.nedescifrat] primul papirus găsit în Europa, toate celelalte fiind doar aflate în Egipt. Să 
[nu] mai vorbim de mozaicul şi staţiunile splendide aflate la Constanţa. 

După această, aproape, profesie de credinţă ce ţi-o fac ~i pentru care te rog să mă ierţi, 
nevoind să te inoportunez mai mult, reţinând totuşi o intervenţie viitoare de a adânci unele 
chestiuni de care-mi scrii; în dorinţa însă de a-ţi face cunoscut, cât de neîntârziat, bucuria mea 
de a vorbi cu D-ta îţi trimet gândurile mele cele mai prieteneşti 

George O.Florescu" 

2. George O.Florescu către Dinu Tărtăşescu 

"1 septembrie 1962 

Dragă 0 1
• Tărtăşescu 

Intorcându-mă adineauri de la Institutul de Istorie al Academiei unde îmi petrec mai 

165 " Despre Dan Pleşia, vezi Mihai Sorin Rădulescu, Genealogia românească Istoric sj bibliografie, Brăila, 
Editura Jstros a Muzeului Brăilei, 2000, pp.94, 98-99. 
166 " "Pentru a nu prejudicia ceea ce eu numesc <<Ştiinţa>> cllreia m-am dedicat o viafll întreaga, care nu 
îngăduie comercializarea sa, pentru cll: Ştiinfa trebuie să circule. lmi voi urmări ideea până în ziua în care voi fi 
pus între cinci scânduri" (traducere de mine). 
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toate dimineţile citind documentele de la Leon vodă adică dintre anii 1631-2 pentru un lung 
studiu pe care-l fac în legătură cu bătălia de la 23 august 1631 dintre acest domn al Ţării 
Româneşti cu boierii olteni răzvrătiţi împotriva lui. 

Ca fost colaborator ştiinţific - până în 1956 când am fost pensionat de sus-amintitul 
Institut şi îndrumat pe linie moartă pentru acest înalt for de cultură - am totuşi accesul la 
materialul încă inedit - măcar pentru cel de la Academie şi Arhivele Statului - ce urmează 
anului 1625, an până la care au fost duse publicaţiile Academiei R.P.R. ale tuturor documentelor 
ţării. Şi pot spune că dacă uneori vechile acte ale veacurilor XVI şi cele anterioare, al XV1ea, 

sunt cam prolixe, adesea în veacul [al] XVI11<• apar acte care statornicesc lucruri interesante 
şi uneori chiar nebănuite şi necunoscute. 

Toţi cei cari am scris înainte de 1952, ne-am sprijinit pe copii şi regeste aflate în 
<<Creşterea Colecţiilor>> editate de fosta Academie Română. De mult mi-am dat seama 
că aceste regeste sunt incomplete şi denotă un [cuv.nedescifrat] - uneori catastrofal - de 
uşurinţa cu care s-a lucrat în trecut chiar la acel înalt for de cultură. <<Et voi/a pourquoi ii y 
a une masse de choses a refaire>>. 

Dar înainte de a intra în ceea ce avem de vorbit, [cuv.nedescifrat] să punem unele 
lucruri la punct. 

Bucuria pe care am avut primind <<voire signe de vie>> la 19 al lunii trecute a tăcut 
că ţi-am răspuns îndată lăsând pentru o dată ulterioară eventualul răspuns scris la întrebările 
puse în rândurile d1•1<. Şi cum zicala franceză glăsuieşte <<l 'occasion fait le larron>>, nu 
d1

• ai beneficiat de lămuriri ci ... părintele Marin Branişte de la care am primit o scrisoare 
la 25 al aceleiaşi luni. Imi cerea lămuriri cu privire la Zamfira soţia lui Nicolae Tărtăşescu, 
dându-mi şi indicaţiile [cuvânt nedescifat] acestor lămuriri. Incepusem să studiez chestiunea 
şi din masiva tabelă a Vlădeştilor - pe care nu mai îmi aduc aminte dacă unele descendenţe 
mascule nu vor fi dintr-o spiţă sau alte informaţii ale d1• 1e - şi dresasem o spiţă scoborâtoare 
de la Pârvul vistierul, fratele lui Badea Vlădescu!, ascendenţii neinteresând în cauză. Cum 
acea Zamfira (care nu ştiu dacă s-a numit Prisiceanu sau Vlădescu) a avut o mulţime de fraţi 
şi surori lăsând de-o parte descendenţele feminine, am tăcut încă două tabele de Vlădeşti, 
neatacând pe Prisicenii scoborâtori din amintitul Pârvul vistier pe cari mi se pare că nu-i mai 
întâlnim la începutul secolului trecut, <<et pour cause>>; erau stinşi. 

Cum chestia Vlădeştilor interesa mai mult pe părintele Branişte decât pe D1
•, mă iartă 

dacă am îndrumat întreg materialul acestuia şi nu D1•1•, dar aceasta nu vrea să zică că nu-ţi 
stau la dispoziţie. 

Şi iată ajunşi la a doua a D1
•
1
e scrisoare pe care am citit-o cu aceeaşi dragoste ca pe 

prima şi voi căuta să-ţi răspund pe cât cunoştinţele mele vor fi la înălţime. 
Imi pare bine că ai putut să petreci câteva zile în alte sfere de gândire decât cele 

<<jurnaliere>>. <<On a besoin souvent d'une detente>>. Şi sunt sigur că ai avut-o. 
Şi eu combinasem o excursie la Bălceşti cu un prieten bun Paul Cernovodeanu şi 

cu D'" Cornelia Bodea. Ei au o lucrare foarte masivă cu privire la Nicolae Bălcescu 16734 la 
care am contribuit cu tot ce aveam ca manuscrise cu privire la legăturile marelui istoric cu 
familia mea. Cum amândoi prietenii mă socoteau ca un mai bun paleograf ca ei, era vorbă să 

167 " Cornelia Bodea, Paul Cernovodeanu, Horia Nestorescu-Bălceşti, Vatra Bălcestilor Studiu si documente, 
Bălceşti pe Topolog, 1971. 
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căutăm cercetare unor acte vechi aflătoare pe la oameni din regiune. Toată [cuv. nedescifrat] 
noastră a căzut însă în apă fiind înştiinţaţi în ajunul plecării noastre că nu puteam găsi ceea 
ce căutăm. 

Imi vorbeşti de publicări prin reviste. 
Nu-ţi voi ascunde că de la ultima mea lucrare de dinainte de 1944, adică de la 

<<Divanele domneşti>>, cinstită de fosta Academie Română cu marele premiu Năsturel 
[cuvinte nedescifrate] de la 1915, nu mai am putut să editez nimic. Am ţinut o conferinţă în 
1958 prin februarie la Muzeul de Istorie al oraşului Bucureşti. O intitulasem: <<La obârşia 
Podului Mogoşoaiei la 1804>>. Plăcuse mult şi am fost insistent rugat să recidivez şi prin 
martie al aceluiaşi an am ţinut-o din nou la clubul muncitorilor din Invăţământ. Am avut 
un auditoriu numeros, într-o sală publică: fostul local al Senatului de pe fostul bulevard 
Elisabeta, lângă fostul Minister al Lucrărilor Publice, mai bine de 250 de persoane şi am fost 
lung aplaudat, dar m-am ales doar cu acestea căci m-am străduit luni de zile s-o public şi o 
mai am şi azi încă în manuscris. 

Văzând că nu pot să ajung la un rezultat mai concret, m-am îndeletnicit şi o mai fac 
şi azi cu conştiinţa împăcată că-mi fac o datorie faţă de un punct al meu de vedere: Ştiinţa 
[cuv.nedescifrat] să circule şi nu ai dreptul să o păstrezi [cuv.nedescifrat] pentru a o duce 
mâine, poimâine într-altă lume când vei părăsi pe aceea de azi în cele cinci scânduri. Şi am 
pornit să aduc ceva lumină acelor care ieşiţi din întunerec vor să strălucească. Rezultatul: am 
ajuns un fel de cercetător ştiinţific onorific al mai tuturor institutelor de cultură din Capitala 
ţării. Când într-o convorbire ad-hoc am spus în treacăt că Radu Popescu 16m mai era numit 
şi Catalan, mi-a venit la urechi prin cineva că am fost consultat din partea lui Perpessicius 
la Tudor Vianu. Primul întrebând pe al doilea dacă ştie de acest <<nickname>> al celui mai 
însemnat cronicar al Ţării Româneşti. Al doilea a răspuns categoric că nu a auzit niciodată 
şi firesc era să puie şi el întrebarea: dar de unde ai aflat aceasta. Şi Perpessicius i-a pronunţat 
numele meu. Răspunsul lui Tudor Vianu m-a umplut totuşi de bucurie: <<Dacă F. a spus-o 
atunci să ştii că aşa e căci F. ştie multe>>. 

Dar în împlinirea ţelului meu am dat şi greş. Aşa a fost cu un biet Ştefan Ionescu, 
fost ziarist pe vremuri, şi verzi şi albastre şi chiar în urmă roşii. Voia musai să pună în [cuv. 
nedescifrat] fostul Pod al Mogoşoaei şi [cuv.nedescifrat] la mai bine de doi ani i-am dat din 
cunoştinţele mele asupra trecutului celui mai însemnat <<pod>> al Bucureştilor. A ţinut şi 
o conferinţă la amintitul muzeu unde ajunsese să fie funcţionar din tagma ştiinţifică, dar a 
vorbit numai de câteva hanuri de-a lungul <<podului>> uitând altele. Am crezut că la discuţii 
să completez unele lacune căci de un istoric al Podului Mogoşoaei nu se poate vorbi într-o 
singură prelegere. Cum istoricul Podului Mogoşoaiei a fost o dorinţă demult a mea - sunt 
mai bine de 30 de ani - atunci când a apărut broşura prea [cuv.nedescifrat] care se distinge 
de istoriograful prim al Bucureştilor [G.I.Ionnescu-Gion] doar prin prenumele său, mi-am 
procurat-o la ştandul muzeului din fostul Palat Suţu, peste drum de spitalul Colţea, ferm 
convins că acolo voi găsi ce râvneam de atâta vreme, căci în istoricul Podului Mogoşoaei 
pâlpâia ceva din mine. Ei bine, îţi voi spune că am fost revoltat citind minimalizarea, 

168 i; Vezi, de asemenea, George O.Florescu, lnaintasii români ai lui Radu Popescu Cronicarul, în "Arhiva 
Genealogică Română", Bucureşti, 1944, pp.67-69; idem, Diti:rite neamuri de boieri zisi: <<din Popesti», i.l1.i.lk!:n, 
pp.69-70. 
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ridiculizarea şi noianul de inexactităţi citite ba într-o notă, chiar o critică <<a la roumaine>> 
la adresa mea şi pomenirea doar a două lucrări ale mele fără amintirea măcar undeva că unele 
lucruri <<etaient demon cru>>. I-am scris autorului cărţii o scrisoare. Şi în loc ca să facă ca 
Henric IV la Canossa am primit o avalanşă de insulte. 

Sunt totuşi foarte recunoscător unui tânăr, N.Stoicescu, care a publicat în septembrie 
1961 o lucrare foarte meritorie: Repertoriul bibliografic al Monumentelor istorice ale orasului 
Bucureşti. A apelat şi el la mine şi am făcut la fel ca cu Ştefan Ionescu. Lucrarea a apărut în 
editura Academiei R.P.R. în condiţii optime de tipar şi a fost vândută ca pâinea caldă încât nu 
am decât exemplarul dedicat mie de autor. Pe vremea când era tânăr lucra la monumentele 
bibliografice, eu încheiasem o punere la punct amplă a fostului meu Din vechiul Bucuresti 
din 1935. Cum îmi închipuiam că voi avea greutăţi a-l reedita, am luat tot materialul şi l-am 
împărtăşit lui Stoicescu, fost coleg la Institutul de Istorie al Academiei. Este inutil să [cuv. 
nedescifrat] diferenţa dintre tânărul N.Stoicescu şi Ştefan Ionescu. Lucrarea lui N.Stoicescu 
are ici şi colo câteva scăpări din vedere, dar în vedere că s-a epuizat aşa de repede el este pe 
punctul a o reedita şi a apelat şi la mine şi nu ştii cu ce drag 'fac aceasta. 

Imi spui că nu ai avut niciodată Din vechiul Bucuresti. II [cuv.nedescifrat] în 1000 de 
exemplare din care vreo o sută au fost puse pe piaţă iar o sumedenie am împărţit ici şi colo. 
N.Stavilă, editorul prieten cu mine, mi-a făcut şi vreo 30 exemplare pe hârtie din aceasta 
gălbuie din care nu mai am nici un exemplar. Din lucrare nu posed decât două exemplare căci 
restul de vreo două sute ce le-am avut în casă, au căzut pradă bombelor din 1944. Şi de altfel 
conţinutul nu mai este [cuv.nedescifrate] astăzi. 

[Cuv.nedescifrate] că din lucrările mele îţi lipseşte <<Basarabii>>, dar nu ştiu la care 
lucrare anume faci aluzie căci ceva special sub acest titlu nu am publicat. Să fie oare lucrarea: 
Un inel domnesc 16936 unde într-adevăr vorbesc de voievozii Radu ai veacului al XVI-iea ? 
[Din pricina lecţiunii incerte omit o frază]. Cu mare plăcere îţi voi trimite în curând eu cele 
pe care le voi găsi în mai multe exemplare. Ce fac totuşi atunci, că dacă pot să-mi îngădui 
a recomanda o lucrare a mea, este cea cu privire la alaiul şi înmormântarea lui Alexandru 
N.Suţu Vodă la 20 ianuarie 1821 care a apărut în extras din revista <<Urbanismul>> 17037

• 

Această lucrare este total epuizată şi o părere foarte bună încă şi azi ca localizare [sic]. 
Cât priveşte alte lucrări. Acum de curând a apărut un nou articol al meu în revista 

bisericească <<Glasul Bisericii>> pe nov.-dec.1961 cu privire la ctitorul bisericii Boteanu din 
Bucureşti 17138 • Peste vreo lună va apare o monografie asupra bisericii Sf.Spiridon Vechi 17239

, 

giuvaerul arhitectonic bucureştean de lângă fostul Teatru Regina Maria pe cheiul Dâmboviţei 
lângă fostele ruine ale viitorului Senat (azi se ridică aci un imens bloc de 17 etaje <<une tour 
de Babei>> care noaptea este [cuv.nedescifrat] de la al cincilea cat de jos în sus ... Et pour 
cause !). 

169 '"George O.Florescu, Un inel domnesc din veacul al XVI-iea si câteva consideratii noi cu privire la neamul 
Basarabilor din acel veac, Bucureşti, 1940. 
170 17 Idem, Alaiul de înmonnântare al lui Alexandru Nicolae Sulu Yoevod la 20 ianuarie 1821, în "Urbanismul", 
IX, nr.11-12, 1932. 
171 '"Idem, Din istoricul bisericii fostei mahalale a Boteanului zisa si mahalaua Bisericii cu Brad si mahalaua 
Bradu- Boteanu, în "Glasul Bisericii", anul XX, nr.11-12, nov.-dec.1961, pp.1020-1028. 
172 „ Idem, Din istoricul bisericii Sf Soiridon cel Vechi din Bucuresti, în "Glasul Bisericii", anul XXI, nr.1-2, 
ian.-li:br.1962, pp.136-150. 
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In nr. ultim al revistei <<Biserica Ortodoxă Română>> a lui 1961 a apărut o lucrare de 
pură ştiinţă sub trei nume: al meu, Paul Cernovodeanu şi Petre Ş.Năsturel, [cuv.nedescifrat] 
Lapidariul de la biserica Stavropoleos din Bucuresti. Este un studiu de erudiţie în care 
descriem cele 37 de pietre mormântale strânse aci, dând acolo unde pietrele se referă la 
personagii mai răsărite, interesante lămuriri. 

Precum vezi activitatea mea publicistică începe aproape la douăzeci de ani cât am stat 
împreună. 

Acum lucrez la o punere la punct cu privire la biserica Slobozia din preajma crucii lui 
Leon vodă din marginea căii Şerban Vodă. 

Nu mai intru în alte detalii căci deja epistola mea este mult prea masivă şi nici nu am 
abordat chestiunile care te interesează. 

Ţin să adaug încă un lucru. Iţi lipseşte, îmi zici, Craiovestii lui Filitti 17140
. Vreau să 

cred că mi se vorbeşte de <<Banatul Olteniei>>, extras din <<Arhivele Olteniei>> la 1931 
[sic] şi nu de <<Craioveştii>> lui din <<Convorbiri literare>>17441 care n-au apărut niciodată, 
aş zice: bogdaproste [sic]. 

Sunt şi cu Banatul lui Filitti unele greşeli de care nu poate fi acuzat căci el nu putea să 
ştie existenţa documentului din 1579 mai 17 care este cheia întreagă a tuturor Craioveştilor. 

Nu [cuv.nedescifrat] aci căci aş putea să mai aştern verzi şi uscate ee hârtie. Textul 
de mai sus l-am scris fragmentar căci l-am început înainte de masa de prârTZ, l-am continuat 
după aceea, m-am [multe cuv.nedescifrate] încât nu am putut să studiez toate problemele care 
mi lepui. 

[Cuv.nedescifrat] familia Răteştilor, ştiu că este undeva în Studii si documente la 
Iorga un document cuprinzând pe membrii acestei familii, ea fiind coborâtoare dintr-un Radu 
voevod. Mi-a părut întotdeauna azi ceva [cuv.nedescifrat] şi Filitti a studiat-o, apoi eu numai 
pe bază de documente fără să ajungem la un rezultat satisfăcător. Ulterior cum m-am pus cu 
legături strânse cu Dan Pleşia, foarte bine preparat pentru chestiunile genealogiei secolelor 
XV şi XVI, o să stau cu el de vorbă să văd ce are el căci [cuv.nedescifrate] care cred să fie 
de mare folos acum. 

Cred că mai simplu ar fi să-ţi trimet o copie a spiţei mele a Răteştilor ce porneşte de 
la Ştefan vei vistier tatăl lui Vintilă din Răteasca de la sfârşitul veacului al XVI-iea şi în care 
am trecut unele precizări pe care mi le-ai dat D1

•, mi se pare. 

Sâmbătă 5 septembrie 19 .. 
dimineaţa 

lată că a trecut o săptămână şi mă iartă de această întârziere. Explicaţia o vei găsi-o în 
pachetul de spiţe ce anexez alături de această lungă epistolă. 

Am copiat mai întâi noua spită alcătuită de mine a Vlădeştilor pe care nu am trimis-

173 40 Studiul lui l.C.Filitti, Banatul Olteniei si Craioyestii, a apărut initial în "Arhivele Olteniei", sub forma de 
episoade, de-a lungul anului 1932. 
174 41 Idem, Craioyestii în "Convorbiri literare", XLIV, nr.3, 1922, pp.193-228; nr.4, pp.292-320; nr.S, pp.398-
416. Expresia "n-au apărut niciodată" se refora probabil la publicarea acestui serial sub forma de extras/broşură. 
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o părintelui Branişte 17542 dintr-un prim motiv că ea este inedită şi ţi-o împărtăşisem în chip 
prietenesc pentru studiile eventuale ci voi încerca, rugându-te a o purta numai pentru D1

• ca 
de altfel şi celelalte spiţe care fac parte din marea lucrare alcătuită de atâta amar de vreme 
alături de neuitatul meu prieten Ionel Filitti. 

Trebuie să adaug că de ani de zile am reluat de control întins materialul meu de [cuv. 
nedescifrat] genealogie şi trebuie să spun că lucrarea mea la <<Indice>> la Institutul de Istorie 
a schimbat adesea complet mai ales originile unor neamuri. Deh ! pe vremea când lucram cu 
Ionel Filitti nu am avut la îndemână decât regeste şi nu [cuv.nedescifrat] în traduceri integrale 
ale documentelor de la Academia R.P.R. şi Arhivele Statului din Bucureşti. Acest corpus de 
documente păcătuieşte însă căci cei care l-au dirijat au exclus toate documentele publicate în 
diverse lucrări. La <<Indice>> am lucrat şi la strângerea unui important material particular 
pe lângă documentele publicate şi am chiar contribuit cu ce aveam în colecţiile mele de 
documente. Suplimentul la corpus ajunsese la vreo 350 de documente la care doar de la mine 
au avut vreo o sută de copii şi traduceri mai vechi (sec.XVIII de la Lupu dascălul) şi într-o 
[cuv.nedescifrat] care să apară într-un proxim viitor Pleşia şi cu mine am înfăţişat lămuriri 
interesante. 

Dar iată că am deviat de la ce este mai arzător pentru D". 
Şi hai ! cum zici şi D1

•: <<Revenons a nos moutons>>. 
Spiţa Răteştilor este după studii noi, dar am atâtea <<în vânt>> încât ţi-am anexat şi 

una cu <<Răzleţii>> unde voi afla şi câţiva Furdueşti. Anexez şi o spiţă a acestora şi dacă ai 
avea pentru prima (Răzleţii Răteşti) şi Furdueştii informaţii serioase, împărtăşeşte-le şi mie. 

Chestiunea [cuv.cu lecţiune incertă) Dumitru - Dumitraşco am aflat-o cândva dar nu
mi cere să-ţi spun unde ? In spiţa mea am o dată. Va trebui cercetat pe la Academie sau la 
Arhive. Din nefericire nu mai ajung - eu care de aproape 50 de ani am frecuentat Arhivele 
Statului - să mi se elaboreze un permis pentru a consulta acolo diverse chestiuni. Voi face o 
intervenţie energică pe lângă Academie să facă ea diligenţele în această privinţă. 

Schimbarea numelui de familie al maicii d-tale nu poate să vie decât de la stăpânirea 
satului Meculeşti care el poate să-şi aibe origin[e]a de la acel Mecul, Micul, din spiţă17643 • 

Rudenia lui Tudor Lerescu 1 m 4 îmi era cunoscută, dar nu mai ştiu dacă o am pe cale documentară 
sau din informaţii date de D'1 cândva. 

De aceea ţi-am [cuv.nedescifrat] şi spiţa Tigvenilor17845 [pe] care o pierdusem în 
dezastrul din 4.IV.44 de care ţi-am vorbit în scrisoarea precedentă. Am putut-o reface graţie 

175 " Preotul Marin M.Branişte a avut preocupări de istorie ecleziastici tangente la cele genealogice ale lui 
George O.Florescu şi Dinu Tărtăşescu. Un înaintaş al acestuia din unna, unnaş pe linie feminina al boierilor 
VIAdeşti, a tllcut obiectul unui articol el Pr.Marin M.Branişte, Samuil TArtAsescu episcoo - locotenent de Arges, 
in "Mitropolia Olteniei", anul XVI, nr.11-12, nov.-dec.1964. Despre neamul Vlădeştilor din Muscel existi la 
sectia Manuscrise a Bibliotecii Academiei Române o vasta monografie (inedita), elclltuiUI de diplomatul Nicolae 
M. Vlădescu. 
176 ° Mihai Sorin Rădulescu, TartAşestii Despre o familie boierepşcll putin cunoscut!!. in "Revista Arhivelor", 
1-212005, pp.130, 134-135. 
177 44 Despre familia acestuia, vezi idem, Viata la toca· Lerestii. în "Ziarul de duminica",nr.14 ( 194), 9 aprilie 
2004, pp. l, 4; supl.cult.al "Ziarului financiar", anul VI, nr.1348, 9 aprilie 2004. 
178 " Boierii Tigveni erau o ramura a tiuniliei boiereşti Vllldescu, care şi-a luat numele după cel al satului 
Tigveni din judetul Argeş. Fralii Ion şi Dumitru Brătianu erau unnaşi pe linie maternii ai familiei Tigveanu (Mihai 
Sorin Rlldulescu, Elita libera(A româneasca 1866- 1900, Bucureşti, Editura Ali, 1998, p.28). 
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unor însemnări ale mele aiurea în alte hârţoage ale mele. 
Am din studiul d-tale încă o mare nedumerire: 0 18 îmi afirmi la începutul paginii 

şi a scrisorii d-tale: Iar mama bunicului meu era Racoviceanu 17946 deci Brătianu (ramura 
Dumitraşco). La cine faci aluzie cu aceste pronume [sic]? căci la Brătieni nu am auzit [aceste] 
pronume [sic] şi de aceea ţi-am copiat şi spiţa Brătienilor18047 de care însă nu [cuv.nedescifrat]. 
A fost cândva publicată în Figuri Contimporane şi apoi reprodusă în Amintirile Sabinei 
C.Cantacuzino, fiica mai vârstnică a lui Ion C.B[rătianu]. Acolo însă este trecută o Safta, 
fiică a comisului Vlădescu ca fiind soţia lui Iane pe când la mine la Vlădeşti am pe o Ancuţa. 
Nu ştiu dacă acest lucru era de la o•• sau de aiurea căci şi Nicolas Mihai Vlădescu 18148 , bun 
prieten al mieu, mi-a dat o spiţă a neamului său pe care îl cercetau cu pompoase pretenţii. 

Am crezut trebuincios să am [cuv.nedescifrate] familiei Balotă de care-mi vorbeşti. 
Am cunoscut bine pe unchiul mamei d-tale Grigore N.Balotă şi [cuv.nedescifrate] cu fi[u]
său Anton 18249 care este foarte doct pe vechile balade sârbeşti ori bulgare de prin veacurile XV 
şi XVI, în care este pomenit <<Voevodul Dan>>. 

Dar am ajuns la un text [cuv.nedescifrat] ca lungime unde mi-e frică să nu fi bătut 
câmpii. Iartă-mă, dragă prietene, de a te pune la o treabă atât de măcinătoare, de a descifra 
<<mes pattes de mouches>>. 

Inchei cu toată prieteneasca dragoste şi cu sincere urări de succes de a descifra peste 
I o pagini şi mai aştept reflecţiile 0 1•1•. 

Cu toată draga prietenie 

[Semnat:] George O.Florescu" 

3. Scrisoare a lui George O.Florescu către Dinu Tărtăşescu 

"Bucureşti Joi 7.I.965 

Dragă prietene, 

Am avut deosebită plăcere la primirea scrisorii D1
"'• din 2 a[le] lunii şi mă simt cam 

vinovat că nu am răspuns îndată după obiceiul pe care-l am, dar sunt afundat în câteva lucrări 
istorice care-mi răpesc toate răgazurile. Nu voi vorbi acum de ele, de frică să nu ajung să 
scriu un volum, căci am fost sortit să întâmpin doar adversităţi. Mă întreb adesea de ce mă 

179 46 ln Ţara Românească au existat câteva familii boiereşti diti:rite cu numele de "Racoviceanu". Cea din care 
descindea pe linie feminină Dinu Tărtăşescu, era originară din satul Racoviţa, în judeţul Argeş. 
180 47 Despre filiaţia Brătienilor, vezi, mai recent, Mihai Sorin Rădulescu, Cu orjyjre la genealogia lui Gheorghe 
I Brătianu, în voi.idem, Genealogia româneasca Istoric si bibliografie, pp.182-185. 
18 l ••Spectaculosul ex-/ibris cu blazon al lui Nicolae M. Vlădescu este reprodus în voi.menţionat în nota 
anterioară, p.89. 
182 •• Despre Anton Balotă ( 190 I - 1971 ), vezi Iordan Datcu, S.C.Stroescu, Djctjonarul folclorjstilor Folclorul 
literar românesc, cu o prefaţă de Ovidiu Bârlea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979, pp.54-55. 
Despre familia boierească Balotă, vezi Ştefan D.Grecianu, Genealogiile documentate ale famjlijlor bojeresh, 
publicate de Paul Şt.Grecianu, voi.I, Bucureşti, 1913, pp.346-359. 
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mai îndeletnicesc cu unele precizări istorice dacă nu sunt luate în consideraţie şi că nu poţi 
să ajungi să le editezi. 

Pentru a nu lungi scrisoarea prezentă cu răspunsuri la diverse puncte mai aride 
momentan (pentru mine) voi aborda N° III din epistola D1•1• urmând ca într-un viitor mai 
apropiat sau chiar (vai !) mai îndepărtat să stau cu D1

• de vorbă. , 
E vorba de aşa-zişii Basarabi, nume nepotrivit căci ar trebui: <<Neamul lui Basaraba 

I>>. Am în faţa mea un <<cearceaf>> de hârtie cu descendenţa acestuia după noi şi migăloase 
puneri la punct în vederea unei lucrări mari la care lucrez cu un prieten mai tânăr foarte bine 
dotat şi ca ştiinţă şi ca memorie: Dan Pleşia 1m0 • Lucrarea poartă chiar numele amintit mai 
sus. Prin urmare voi căuta să te lămuresc asupra nedumeririlor pe care pari a le avea. 

D1
• te referi la un arbore genealogic al zişilor Basarabi, dar nu-mi spui de cine a fost 

dresat [= alcătuit, de la "dresser", în franceză] încât sunt nevoit să mă cam întind şi cum 
în astfel de chestiuni [cuv.nedescifrate] de timp. Te rog să nu-mi iei în rău că începând azi 
fiind liber pentru vreo două ceasuri poate că nu voi ajunge a răspunde <<in integrum>> la 
întrebările D1

•
10

• 

Din capul locului trebuie să plec de la o precizare că Basarab nu este un nume de 
familie ci un prenume pe care nu l-au purtat decât cel dintâi domn al Ţării Româneşti adică 
Basarab I din veacul al XIV1•• şi din scoborâtorii săi numai cei ai lui Dan I, fratele - pesemne 
mai vârstnic - al lui Mircea cel Bătrân. 

Până acum s-au făcut mari greşeli cu privire la acei Basarabi (nume propriu) pe care 
ţi le voi împărtăşi pe cât mai inteligibil. 

I - Basarab I este fiul lui Tihomir (Tugomir, Tocomerus). A fost domn al Ţ.R. c.131 O 
- + 1352 şi este [semnul simbolic pentru <<înmormântat>>] la M•••Câmpulung. 

II - Basarab II este poate fiul cel mai mare al lui Dan II (cel ucis la 1432 INI). A 
domnit din 1442/XII până în primăvara lui 1443. Nu se ştie unde a fost [semnul simbolic 
pentru înmormântat]. S-ar putea ca soţia sa să fi fost o Maria. El este frate cu Dan III (Danciul) 
domnul Ţ[ării] R[omâneşti] 1446/XII - 1447 (poate pretendent la scaunul Ţării 1459/III 
- 1460/III şi+ în luptă cu Vlad Ţepeş(?)). 

III - Basarab III este cel numit Laiotă şi <<cel Bătrân>>, domn al Ţării Rom[âneşti] 
1473/Xl-XII - 1474 primăvara- X şi apoi 1475/1 - 1476 ante 8/XI [cuv.nedescifrate] 1476/ 
XII - 1477/XI + 1480 în Transilvania. Acesta era unul din fiii lui Dan III şi a avut de soţie 
pe fiica unui Sinadin Capitanov [sic]. Fratele său mai vârstnic este Vladislav II (domnul 
Ţ[ării] R[omâneşti] 1446/XII - 1456. Era+ a[nte] 1456 3Nll şi este [semnul simbolic pentru 
<<înmormântat>> la M"" Dealu). Amândoi au mai avut un frate Dan, pretendent la tron 1456 
şi 1459 - 60. Basarab II ar fi poate tatăl unei fete căci scoborâtori masculi nu a avut. 

IV - Basaraba IV este cel poreclit <<cel Tânăr>> (Mlad) şi Ţepeluş. Acesta este fiul 
lui Basaraba II şi a domnit 1477/XI - 1481/IX; 1481 - 1482/III-IV şi +ucis de boieri la 
Glogova unde se prezumă că a fost [semnul simbolic pentru <<înmormântat>>]. El este 
frate cu Anca soţia lui Stanciu de la Glogova <care însă nu este din neamul Glogovenilor>. 
Basaraba IV a fost căsătorit prima oară cu o Maria şi dintr-o legătură cu o Neaga (poate fiica 

183 ~·Dan Pleş ia ( 1912 - 1997) avea să publice aproape două decenii mai târziu un excelent arbore genealogic 
al "'neamului lui Basaraba I", rod al unui travaliu îndelungat, în broşura Jo Mircea mare yojeyod si domn 
Râmnicu Vâlcea, Aşezământul cultural "Nicolae Bălcescu", 1986. 
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lui Badea vomic şi viitoarea soţie a lui Pârvul I Craiovescu mare vomic). Din prima căsnicie 
a avut un fiu Danciul (pretendentul la tron la 1508 şi +ucis la Sibiu la 151 O, din el prezumăm 
că a scoborât Basarab Laiotă adus în scaunul ţării de Stroe din Floreşti la 1544 [sic]), iar din 
legătura cu Neaga a avut pe Neagoe. 

V - Basaraba V vodă, pretins fiu al lui Basaraba Ţepeluş IV (zis cel Tânăr) este aşa
zisul Neagoe Basarab, domnul Ţ[ării] R[omâneşti] 1512 23/I - + 1521 15/IX [semnul 
simbolic pentru <<înmormântat>>] Bis.episcopală de la Curtea de Argeş. A fost căsătorit 
la 1504 (?) cu Miliţa (zisă Despina, de la termenul sârbesc <<Despoina>> devenit prenume 
femeiesc la noi) ce era fiică de Brancovici. S-a călugărit sub numele de Platonida monahia şi 
+ la Sibiu la 1544 30/I [semnul simbolic pentru <<înmormântat>>] alături de soţul ei. 

Acest domn este ultimul Basarab (ca pronume) şi a avut 6 copii (3 fii şi 3 fete), fără 
descendenţi din fiii săi: Teodosie vodă + C-pol 1521 ne= [necăsătorit] şi Petru(+ 1519 
13/XI [semnul simbolic pentru <<înmormântat>>] bis[erica] episc[opală de la] C[urtea] de 
Argeş). 

Ca precizare adiacentă la scoborârea lui Dan I voi preciza că Vladislav II, fratele lui 
Basarab III cel Bătrân, a avut un fiu, Vladislav, care nu a domnit, rod al unei Neacşa. Fiul unic 
al acestora este un alt Vladislav al III-iea domn [al] Ţ[ării] R[omâneşti] 1523 p<ost> 14/IV 
- 1523 a<nte> 8/XI; 1524 I 4NI - IX; 1525 19/IV - I 8NII, rodul unei Anca cu care a avut 
3 copii şi anume: Moise vodă domn [al] Ţ[ării] R[omâneşti] 1529 p[ost] 2/I - 1530 a[nte] 
4NI ucis la Viişoara 1530/III [semnul simbolic pentru <<înmormântat>>] M••• Bistriţa. 
Acest Moise a avut un frate pretendent la tron 1525 + f{ără] scoborâtori iar sora acestora a 
fost soţia lui Barbu II Craiovescu. 

Cu Zamfira fiica lui Moise V[ odă] se stinge sireaua scoborâtorilor lui Dan I. Aceasta 
a fost= [căsătorită] în 2 rânduri: I) Ştefan Kesseru de Wyngrat şi 2) la 1570 Stanislas 
Niszovski. 

Inchei azi de dimineaţă aceste informaţii 18451 şi voi continua altădată dar nu vreau 
să întârziez [sic] în răspunsul meu căci mă simt destul de ruşinat de a fi cu câteva zile în 
întârziere. 

Dacă nu ai mai avut ştiri de la mine de atât amar de vreme este că am rătăcit adresa 
exactă a o•ale. 

sfârşit] 

Cu toată prietenia şi dragostea 

[Semnat:] George O.Florescu" 

4. Scrisoare Dinu Tărtăşescu către George O.Florescu [dactilografiată, cu data la 

"DINU TĂRTĂŞESCU 
Jurisconsult 
Reghin 

I 84 ;, Pentru aducerea Ia zi a acestor date, vezi Constantin Rezachevici, Cronologia critică a domnilor din Tara 
Românească sj Moldova a.1324 - I 88 I, vol.!

1 
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 200 I. 
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Piaţa Lenin nr.48 
Jud.Mureş 

Iubite George, 

Vous I 'aurez voulu ... 

STUDII ŞI ARTICOLE 83 

Ne-am văzut prea puţin ultima oară şi am atâtea lucruri de aflat de la Dta, încât nu ştiu 
cu ce să încep. Voi trece deci direct la nedumeririle mele. 

Dacă Dinicu, Gheorghe, Nicolae şi Apostol Vlădescu sunt unnaşii lui Nicolae sau 
Ioan Vlădescu căsătorit cu Păuna (veac 19). 

Dacă se poate stabili legătura între Nicolae Tărtăşescu căsătorit cu Zamfira Vlădescu, 
şi Tărtăşeştii indicaţi de preotul Marin Branişte în studiul publicat despre episcopul Samuel 
Tărtăşescu (în revista <<Mitropoliei Olteniei>> pe care am lăsat-o la Dta în ianuarie 1969 
când am fost în Bucureşti). 

Dacă în actele Dtale ulterioare, ai aflat numele fiilor lui Matei Lerescu din 1785 şi ai 
lui Şerban Lerescu; ca şi actul din care rezultă că Dumitru Lerescu şi-a ucis fratele în 1740 
ziua de Paşti (ceea ce ştiam de la mama mea). 

In fişele mele foarte disparate şi puţin numeroase găsesc o serie de Călineşti (Pârvu 
Călinescu în arborele Cocorăştilor, Matei, Tudor şi Maria Călinescu în arborele Rudenilor, 
Stanca Matei Călinescu în arborele Păienilor, Pătraşcu Călinescu în arborele Corbeanu -
Rudeanu, Stanca şi Matei Călinescu în arborele Silivrienilor), pe care nu-i pot lega şi despre 
care nu ştiu nimic; dar judecând după înrudiri deduc că era o familie puternică. 

De asemenea Toplicenii: în arborii Cantacuzinilor (Smaranda şi Manolache), al 
Drugăneştilor, al Hrisoscoleilor (Maria), al Izvorenilor (Stanca) şi al Rudenilor (Mihai). Nu 
ştiu care este începutul acestui neam şi nu-i pot lega. Am o spiţă a Deduleştilor din R.Sărat, 
în care apare un Neagoe Topliceanu, tatăl Stancăi şi deci socrul lui Pârvu Izvoranu. 

Apoi Maria, soţia lui Ioan din Ruda este realmente fiica lui Neagoe din Corbi şi a 
Capiei, nepoata de fiică a lui Vlad Călugărul domn (1482 - 1496 (sic)). 

Nu ştiu nimic mai sus de Hristea Orescu, tatăl arhitectului şi ministru Alecu Orescu 
şi străbunicul mamei mele prin Alexandra căsătorită cu Gheorghe Popovici; după cum nu 
ştiu nimic serios despre legătura acestor Oreşti cu Creţuleştii, în care până la proba contrarie 
nu cred cum credeau verii mei Marta Mitilineu şi Dinu Orescu. Mama mea îmi spune că 
Hristea Orescu ar fi fost din Târgovişte, rudă cu Heliade Rădulescu şi fiul unui Dinu Orescu. 
De asemenea tot ea îmi spunea că soţia lui Elena ar fi fost din R[âmnicu] Sărat, rudă cu 
Neculeştii, iar nu cu Creţuleştii. Numai Dta poţi dezlega enigma18552

. 

In ce-i priveşte pe Izvoreni, care mă interesează foarte mult, îţi trimet ce am ca să ştiu 
ce este adevărat şi ce nu. Tradiţia în familie este a unei înrudiri cu Cantacuzinii, ceea ce s-ar 
verifica dacă Radu Izvoranu (Greceanu) a fost căsătorit cu Maria Drăghici Cantacuzino. Din 

185 ;i Despre familia Orescu a fost publicat în broşura un studiu genealogic de catre Şerban Orescu, strănepot 
în linie directa al arhitectului Alexandru Orescu. Pe pagina de Litiu ligureaza şi genealogistul Alexandru 
V.Perietzianu-Buzău (1911 - 1995), care consacrase şi el acestui subiect o comunicare, susfinuta în cadrul 
Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie "N.lorga" şi care încetat din 
viată cu câJiva ani înainte de aparitia studiului. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ce rezultă dovada acestei căsătorii ca şi dovada filiaţiei dintre Radu Izvoranu şi Tudor din 
Greci din 1665, 1667, 1669 - 1672, căsătorit cu fiica lui Sima Păuşescu. Lucrarea lui Ionaşcu 
<<Chipuri şi icoane din Olt>> voi.I are date foarte interesante la capitolul Schitului Greci, 
dar nu pune punctele pe i în ce-l priveşte pe ginerele lui Drăghici Cantacuzino. Probabil 
datorită acestei înrudiri, bătrânii satului Bălăneşti îi spuneau lui Ioniţă Izvoranu numai 
<<domnul>>. 

Găsesc în arborele Bălenilor pe care îl am, pe Radu clucerul din Băleni ( 1585), 
căsătorit cu Maria Badea lzvoranu (?). Şi tot în legătură cu Bălenii m-ar interesa să ştiu dacă 
Vlad Călugărul (1482 - 1496 (sic)) a fost căsătorit cu Rada ([în] călugărie Simonida). De 
asemenea, dacă Mihai din Băleni (1451) a fost căsătorit cu fiica lui Vlad Dracu[!] domn 1435 
- 1446. Dacă este cazul aş vrea să fac rectificările cuvenite. 

După cum vezi curiozitatea mea atinge multe familii şi aş vrea să şterg multele semne 
de întrebare pe care le găsesc în diferite schiţe. Din nefericire pentru Dta, eşti singurul în 
măsură să mă lămureşti şi să-mi satisfaci această curiozitate. 

Am scris cu maşina ca pe lângă celelalte toate să nu-ţi mai pun şi probleme de 
descifrare. 

Te rog să mă ierţi pentru pretenţiile mele numeroase, îţi mulţumesc anticipat şi îţi 

doresc numai bine. 

[Semnat şi datat:] Dinu Tărtăşescu 
16/III/ 1970" 

5. Scrisoare a lui George D.Florescu către Dinu Tărtăşescu: 

"Bucureşti sâmbătă 28.III.970 

Dragă Dinule 

Cred că nu te vei supăra că te numesc pe numele de botez, dar după atâţia ani cred că 
a te numi <<Domnule>> pare prea pretenţios. 

Am primit deja de câteva zile marele plic recomandat cu anexele pe care - crede-mă 

- nici nu am fost în stare să le frunzăresc şi raţiunea o vei înţelege-o din cele ce urmează, nu 
pentru a mă scuza dar a-ţi înfăţişa starea mea morală. 

Anul acesta m-a prins cu o gripă virotică ce s-a fixat asupra aparatului digestiv pe 
lângă guturai, tuse şi alte racile datorite vârstei. 

Mintea, memoria şi bunele intenţii de lucru nu m-au părăsit, dar nu am acea necesitate 
a le orândui fiind luat cu tot felul de îngrijorări atât pentru starea mea viitoare de sănătate cât 
aceea a soţiei mele şi în cele din urmă gravitatea unei stări foarte îngrijorătoare a fiului meu 
de care ştii că suferă de o surditate încă de la vârsta de doi ani care s-a mai complicat în urmă 
cu o imposibilitate a mersului, cu dureri acute în gambe şi infiltraţiuni musculare în omoplaţi 
şi coloana vertebrală. Internat acum mai bine de o lună într-un spital, doctorii s-au străduit să 
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descopere de unde vine răul şi au constatat o infecţiune cu stafilococi, afecţiune foarte greu 
de lecuit, ştiinţa medicală neaflând până azi a scăpa de acest rău pe rarii pacienţi loviţi din 
senin de recrudescenţa infirmităţii. Precum ştii - pesemne - umbletul porneşte de la ureche 
(otociştii [sic]). Evident că pierderea totală a auzului a unei urechi şi slăbirea celeilalte s-au 
adăugat la starea generală. 

Doctorii de la spital au ajuns să stăvilească o febră care era între 39° - 40° dar 
chestiunea umbletului nu era de competenţa lor şi ne-au trimes la ortopedişti. A fost consultat 
în treacăt şi de aceştia care au sugerat a pune bazinul şi picioarele în ghips, trimiţându-mi 
fiul acasă. Bolnavul nu avea de ajutor în starea în care era decât pe mama sa şi pe mine. Soţia 
mea 18651 însă are o boală de inimă cu îngrijiri privind starea ei generală care cere odihnă şi 
fizică şi morală: flebită cu cortegiul de complicaţii trebuie păzite [sic]. In ceea ce priveşte 
ajutorul dat de mine după accidentul cu frântura femurului stâng de acum doi ani şi eu sunt 
<<handicapat>>. Am ajutat ce am putut dar în cele din urmă am trebuit să mă abţin pentru a 
nu înrăutăţi umbletul meu. Starea noastră materială nu ne permite a lua o persoană pe lângă 
fiul meu care cere avere, cheltuială şi conştiinţă. Nu am găsit până acum soluţia. 

Azi luni 30 crt. 

Nu mai continui capitolul de mai sus şi vreau să-ţi vorbesc de ce te doare. 
Chestiunea cere o punere la punct pe care ţi-o voi înfăţişa-o şi mă vei crede. 
In timpul cât am stat în răstimpul din ianuarie până pe la începutul lui martie m-am 

îndeletnicit a pune ordine în voluminosul material genealogic strâns în decurs de aproape o 
viaţă de om ... Literele A - P (inel.) sunt trecute pe curat în 3 bibliorafte voluminoase încât 
controlul celor 9 [cuv.nedescifrat] D1a1• s-ar rezuma pentru moment la 5 răspunsuri lăsând 
cele la [cuv.nedescifrat] când voi controla literele de la R -Z încă necopiate pe care le am cu 
multe adaosuri manuscrise ale mele deseori scrise la repezeală şi deci nu prea citeţe. 

In momentul acesta mi se împărtăşeşte că fiul meu - bolnavul - îmi face 39°, din 
senin, încât mă iartă că nu continui precizările genealogice. Le voi relua când voi fi puţin 
mai liniştit, căci nu-mi dau seama pentru ce această creştere bruscă ce-mi pare să fie vreo 
infecţiune nouă. Cum fiul meu Manole - viitorul doctor -, din fericire se află în casă, l-am 
însărcinat să studieze cazul căci ar putea veni de la o <<escară>> prinsă pe timpul cât a fost 
internat. 

Azi sâmbătă 4.IV. 70 

Dragă Dinule 
Crede-mă că de luni nu am putut găsi câteva clipe de linişte pentru a-ţi trimite rândurile 

acestea măcar cu o formulă finală. 
Luând seamă la timpul ce a trecut de la primirea scrisorii 01a1°şi până azi, nici nu mai 

186 5
' Marga G.D.Florescu era fiica lui Nicolae Cantacuzino - unul dintre fiii omului politic conservator 

Gheorghe Grigore Cantacuzino - şi a soţiei sale Georgeta n!lscuUI Ghika (din ramura supranumită "Brigadier"). O 
îndepărtată legătura de rudenie o lega pe soţia lui George O.Florescu de Dinu Tărtăşescu, descendent îndepărtat 
- printr-o strămoaşă lsvoranu - din Cantacuzinii munteni. 
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caut a mă scuza căci vorba francezului: <<Qui s 'excuse, s 'accuse>> are dreptate. 
Inainte de a încheia această scrisoare nu voi mai insista asupra neajunsurilor cu 

internările prin spitale ale bietului meu Gheorghe-Ion. Nu mai departe de azi de dimineaţă 
1-a ridicat cu Salvarea dintr-un spital pentru a-l duce într-altul şi doctorii tot n-au ajuns să 
descopere de unde vine răul. Promisiuni peste promisiuni. N-am ce face. 

Pe lângă îngrijorările mele înfăţişate, mi-a mai venit şi altă belea pe cap. Directorul 
Muzeului de Istorie al oraşului Bucureşti, un admirator al meu în cunoştinţele trecutului 
Capitalei, m-a avizat din senin să apar pe podiumul sălii de conferinţe în seara zilei de 2 
aprilie. 

In grelele clipe prin care treceam din punct de vedere moral neavând nici un subiect 
care să-l propun pentru acea zi, m-am lăsat la voia soartei şi am devenit filosof: <<Fie ce-o fi 
! ! In fine a fost. Uf ! am scăpat. Nu intru în detalii, destul să-ţi spun că auditoriul m-a ascultat, 
m-a aplaudat şi m-a felicitat căci am vorbit 20 de minute fără nici un manuscris în faţă. 

In ceea ce priveşte lucrarea cu care m-ai însărcinat rupând aci câteva minute, apoi 
altădată iarăşi câteva clipe am analizat tabelele 0••1

• cu privire la Isvorani şi am alcătuit un 
terfelog lung de mai bine de un metru cu multe completări pe care însă nu ţi-l pot trimite căci 
fac un plic cam voluminos de care aş trebui să-ţi dau explicaţii şi iartă şi de această dată că 
nu [cuv.nedescifrate]. 

Pentru ca scrisoarea prezentă să nu mai întârzieze, îţi trimet aci rândurile începute 
acum o săptămână, cu toate scuzele ocazionale. 

Cu toată dragostea 

[Semnat:] George O.Florescu" 

6. Scrisoare a lui Dinu Tărtăşescu către George O.Florescu [dactilogramă]: 

"Dragă George, 

Am primit scrisoarea Dtale cu oarecare întârziere, nu fiindcă a fost scrisă în mai 
multe etape, ci fiindcă poşta nu mi-a remis-o la timp. Fireşte, nu aceasta este cauza întârzierii 
răspunsului meu. Trebuie deci să mă scuz de două ori. Intâi fiindcă am nemerit într-un moment 
foarte inoportun pentru Dta cu multele şi marile mele pretenţii. Sper că acuma te-ai liniştit în 
ce priveşte sănătatea fiului Dtale. Este ceea ce îţi doresc din suflet şi ceea ce, de altfel, pare că 
rezultă din spusele sorei mele care a văzut pe fiica Dtale Anca. Apoi deplasările permanente 
la Tg.Mureş din cauza desfiinţării tribunalului nostru, mă pun în imposibilitate de a mă ocupa 
şi de interesele mele personale. 

Mă gândesc cu o adevărată bucurie la planşa Izvorenilor despre care îmi spui că are 
proporţii neobişnuite şi sper că în măsura posibilului voi lămuri graţie Dtale şi celelalte 
nedumeriri pe care ţi le-am semnalat ca fiind de prim ordin şi care mă împiedică să cunosc 
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adevărul asupra unor legături rămase pentru mine sub semnul întrebării, căci după cum ştii, 
nu sunt amator de fantezii. 

Dacă aş fi în Bucureşti, problema s-ar simplifica, de aceea mă gândesc foarte serios„. 
de rentrer bientât au bercail. Aş avea impresia că te deranjez mai puţin, fiindcă aş nota eu 
personal, sub dictarea Dtale, datele pe care nu le cunosc şi pe care numai Dta le deţii. După 
cum ştii, eu am însemnări culese peste tot fără certitudinea că sunt exacte; mai ales când e 
vorba de trecutul îndepărtat. De fapt nu ştiu nici lucruri relativ foarte recente. De exemplu: 
mama bunicului meu Constantin Tărtăşescu, soţia lui Pascal Tărtăşescu despre care vorbeşte 
preotul Marin Branişte în studiul pe care ţi l-am dat, s-a numit Maria Slăvescu, familie din 
Argeş despre care eu nu ştiu absolut nimic. Vorbeşte de ea - nu ştiu unde - cu multă admiraţie 
Ion[n]escu-Gion, care a cunoscut-o cu ocazia unei călătorii. 

Am găsit în stărşit prima planşă a Basarabi lor întocmită de Dta. Dar nu am continuarea 
pentru veacul al XVI-iea. 

Te felicit pentru succesul ce ai avut la conferinţa cerută de directorul muzeului 
de istorie al oraşului Bucureşti. De altfel, erai singurul - cum se zice - acasă în această 
chestiune, aşa că nu mă mir de aprecierea justă a publicului ascultător. Mă mir că mai există 
un asemenea public. 

Am lăsat sorii mele două acte originale: unul de la Brâncoveanu (1691) şi celălalt de 
la Scarlat Ghica (1766); dacă la academie s-ar putea obţine un preţ tentant l-aş vinde„. et 
pour cause; dar numai cu un preţ tentant şi achitat deodată, nu în rate, căci altfel nu-mi ating 
scopul pentru care le vând. 

Ce zici de articolul lui Matei Cazacu despre Vlad Ţepeş? Nu am ştiut că a fost asasinat 
de Laiotă Basarab. 

Deocamdată nu te mai asaltez cu nimic, fiindcă te-am întrebat destule în prima 
scrisoare. Dar ceva mai târziu, dacă nu vin eu în Bucureşti, îţi voi trimite spre verificare 
planşele Rudenilor, Păienilor şi Buiceştilor18754 • Nu sunt vinovat că Dta eşti singurul calificat 
să pui punctul pe i. 

Te rog să ierţi şi acest scris mecanizat, dar merge mai repede şi în vârtejul în care 
trăiesc, contează. 

Iţi doresc multă sănătate, Dtale şi celor dragi Dtale. 
Reghin la 16 iunie 1970. 

(Semnat:] Dinu Tărtăşescu" 

7. Scrisoare a lui George O.Florescu către Dinu Tărtăşescu: 

"Bucureşti 26 iunie spre seară 1970 

Dragul meu Dinu, 

187 54 Aceste familii boiereşti - ca şi cele amintite ln scrisoarea nr.4 - se aflau ln ascendenta - mai apropiată sau 
mai degrabă mai îndepărtată - a lui Dinu Tărtaşescu. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



88 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

Aş fi trebuit să-ţi răspund de multă vreme dar crede-mă că am fost aşa de asaltat cu 
atâtea chestiuni: personale, gospodăreşti - şi hai ! să adăugăm -şi pe cele zise ştiinţifice, care 
deseori îmi creau urgenţe din partea solicitatorilor. In fine, mânat de bunăvoinţă şi de nişte 
răgazuri, la toate ţinând a-ţi vorbi şi-ţi voi răspunde la ultima Dtale scrisoare datată din 16 
iunie. 

Nu-ţi voi ascunde că ţi-am purtat mare grijă încă de la 13 mai când peste nenorocita 
noastră ţară a dat cataclismul cel mai cumplit al inundaţiilor, mai ales că nu primisem nici o 
confirmare a răspunsului meu epistolei d-tale din 16 martie (nu mi-aduc aminte când am scris 
acest răspuns dar cam prin sfărşitul lui martie dacă nu chiar la începutul lui aprilie). 

In rândurile ce urmează îţi voi răspunde la scrisoarea Dtale din 16 iunie primită de 
mine în 48 ore, lucru care m-a liniştit. 

Iţi mulţumesc adânc de a te ocupa de starea sănătăţii fiului meu Gheorghe-Ion, care are 
<<de[s] hauts et des bas>> în lipsa posibilităţilor - sau mai just: imposibilităţi - a doctorilor 
noştri de a descoperi de ce suferă pacientul, cu toate că l-am mutat în trei spitale în scurgere de 
mai bine de trei luni, pentru a trebui să-l aduc la domiciliu unde îl căutăm sprijiniţi pe ultimul 
tratament fndicat de un <<diafoirius>> de la spitalul Colentina unde avem impresia că s-a 
pus reavoinţă cu schimbarea absolut necesară de la secţia contagioasă la secţia neurologică. 
Pentru moment tratăm pe bolnav cu ingrediente farmaceutice recomandate dar îmbunarea 
este foarte înceată, lipsind de un control permanent; masaj, gimnastică, tratament electric 
etc. Dar ce să mai lungim vorbele, ce ştiu este că am fost obosiţi şi soţia mea cu boala ei de 
inimă şi cu slăbiciunea femurului stâng după accidentul din iunie 1968. Fiicele mele cu soţii 
lor ne ajută pe cât se poate şi nu pot abuza de ele cât pentru ultimul fiu Manole, acesta îşi 
prepară teza de doctorat la medicină având şi o sumedenie de examene de trecut el trebuind 
a-şi menţine situaţia de superioritate ce o are faţă de colegii săi. 

Peste câteva zile într-o seară 
fiind prins de insomnii 

Iar trebuie să mă opresc văzând când voi avea câteva ceasuri libere să mai răspund 
în parte la scrisoarea Dtale din 16 martie 1970. Nu-mi pot aduce aminte care sunt posturile 
numerotate la care am răspuns Dtale şi dacă am răspuns ... Dresasem un arbore al Izvoranilor 
de care îmi vorbeşti în ultima Dtale scrisoare, adică din 16 iunie a.c. care însă a rămas la mine 
neîncumetându-mă a-1 remite poştei fiind un adevărat cearceaf şi aşteptam o eventuală venire 
a Dtale în Capitală pentru a ţi-l remite personal. Dresasem şi încă alte 3 tabele genealogice 
pentru a te lămuri asupra: I) Grecenii (Olt), 2) Silivriano şi 3) Topliceanu. Nu le-am trimis 
D111

• nici pe acestea. 
Trebuie să-ţi mărturisesc că atâtea întrebări puse mie de D11 sunt de aşa natură încât 

mi-ar trebui nu numai ore dar zile şi poate chiar mai multe zile pentru a putea să le orânduiesc 
şi deh ! nu-mi găsesc liniştea trebuincioasă pentru astfel de lucrări foarte migăloase. 

In fuga minţii mele recitind scrisoarea din 16 martie îţi voi răspunde pe scurt sperând 
că ai copia scrisorii fiind bătută la maşina de scris şi deci mă voi referi în răspunsurile 
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momentane la indicarea numărului fiecărui aliniat. 
Pentru N° 4 Călineştii pot să-mi îngădui a-ţi spune că nu avem un singur neam ci mai 

multe şi nu merită atâta atenţie cât îţi închipui. Nu pot insista prin scris. Iţi pot doar comunica 
verbal unele precizări. Vei găsi pe unii în tabele amintite mai sus. 

Azi 30.VI. spre seară 

După ce am încheiat gospodărirea casei trebuiam să mă car [sic] la un prieten să 
discut nişte documente moldoveneşti privitoare la persoane trecute dincoace de Milcov, dar 
un cerc negru m-a lăsat gânditor căci evit pe cât se poate să abordez un arsenal întreg, pantofi 
impermeabili, făş-făş (aşa se numeşte aci ce numim: <<Weter [-] proof>>), umbrelă de ploaie 
pliantă şi ţipilică (adică un <<.soit dit>>, <<beret basque>>). Toate înghesuite într-o geantă 
cam grea şi eu evit a purta greutăţi. Deci fiind liber ca să nu-mi pierd vremea m-am pus la 
lucrul tău consultând tabele[le] mele genealogice. 

Inainte de a intra în materie trebuie să te înştiinţez că încă înainte de a avea accidentul 
idiot în ziua de 2 iunie 1968 <împlinisem în ajun 75 ani de viaţă> m-am apucat a-mi copia pe 
curat întreaga mea lucrare a genealogiei familiilor din Ţara Românească, vechiul manuscris 
fiind inutilizabil chiar mie fiind plin de adnotaţii, deseori adevărate ieroglife. Vechea lucrare 
însuma vreo 700 şi ceva în plus tabele. De data aceasta le-am orânduit pe bibliorafte în format 
mai mare, redijate cu multă atenţie la caligrafiere. Perfectarea acestei lucrări a fost încheiată 
acum vreo lună şi însumează mai bine de 1000 de tabele căci familii ca: descendenţii lui 
Basarab I, Cantacuzinii, Catargieştii, Ghikuleştii, Suţuleştii, Rosetti şi multe altele care-mi 
scapă în această listă necesitau între I O - 20 tabele cu trimeterile respective pentru a uşura 
continuitatea. Toată lucrarea este în cinci bibliorafte de la A- Z, fiecare de grosimea unui lat 
de mână. 

După mine lucrarea este un unicat în ţara noastră şi este mult completată faţă de 
ce aveam anterior căci am trebuit să analizez fiecare tabelă în parte, prin urmare vechiul 
manuscris pe care-l avusese răposatul meu prieten cu care lucrasem în scurgere de mai bine 
de douăzeci de ani (e vorba de Ionel C.Filitti stins din viaţă de aproape un sfert de veac) 188ss 

nu mai era la punct. Acest manuscris cu titlul semnat de el şi de mine a fost şterpelit de la 
văduva lui Filitti 189s6 de către vărul primar al lui Ionel F.: Manolică Hagi-Mosco, care jignit 
că nu era şi el menţionat ca autor alături de noi, a refuzat categoric să-mi puie la dispoziţie 
lucrarea scrisă de prietenul Ionel F. cu grafia lui dar [cuv.lipsă] eu multe - multe informaţii 
din arhive particulare procurate de mine, arhive care mai toate - ca să nu afirm chiar toate 
- sunt azi făcute fum şi cenuşă încă din 1944 în august. 

Şi acum iartă-mă de aceste două aliniate de mai sus şi să revenim la ale noastre. 
E vorba evident momentan de cele 9 întrebări din epistola D1

•
1• din 16 martie a.c. 

lăsând răspunsul la scrisoarea ultimă a d-tale din 16 iunie a.c. 
Vlădeştii (Muscel) se află în noua mea lucrare pe 6 tabele. 
In tabela IV aflu la mine cei patru fraţi: Constantin (Dinicu) n.1792 + 1878, Gheorghe, 

188 15 Ioan C.Filitti a încetat din viată în anul 1945. 
189 "'Emily născută Chapman, englezoaicll, fosta guvernanta a copiilor lui Ioan C.Filitti şi ai primei sale sofii, 
Alexandra Ghika. 
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Nicolae sluger şi Apostol (n.1812 + 1872) ca fiind fiii lui Nicolae. Acesta din unnă a fost 
căsătorit cu fata unui postelnic Radu. Fratele lui Nicolae este Ioan + după 1792, soţul de la 
1798 cu o Păuna Vlădescu pe care nu am putut-o identifica cine este. 

2) Tartă-mă dar nu mai am la îndemână studiul părintelui Marin Branişte din revista 
<<Mitropoliei Olteniei>> pe care-mi zici că mi-ai lăsat-o în ianuarie 1969. 

Aci îţi voi face o mărturisire, că la data aceasta <ianuarie 1969> eram în focul 
orânduirii mapelor mele (mai bine de una mie), răvăşite de ai casei mele cât am fost în spital 
după accidentul amintit mai sus. A dat ajutor soţiei mele la orânduirea acestor mape şi bietul 
meu frate care la 2 iulie 1969 lua drumul veşniciei. De asemenea şi eu cărţile mele. O fi 
undeva!!? 

In spiţa mea actuală VLĂDESCU (Muscel) III aflu pe ZAMFIRA <VLĂDEASCĂ 
ca familie> zisă PRISICEANCA după numele părintelui ei CONSTANTTN Şerban 

PRISICEANUL aflat fără dregătorie la 1712 - pesemne tânăr - hotarnic 1734; comis 1744, 
1766 +ante 1673. Acesta a fost= în două rânduri având 12 copii: din prima soţie SAFTA 
<RATESCU> 3 şi din a 2• soţie STANCA TOPOLOVEANU (cu diată din 1700 şi călugăriţă 
sub prenumele de SEVASTIANA monahia) 9 copii. Printre aceşti 9 copii aflu şi pe ZAMFIRA 
(fără date de n. şi+) soţia lui NICOLAE TĂRTĂŞESCU. 

Cu privire la LEREŞTI 
Descendenţii unui DRAGOMIR LERESCU postelnic 1646, 1662, 1669, 1672; iuzbaşa 

1672 soţul unei SMEDA sin Radu OT BELEŢI postelnic şi-au zis STÂLPEANU. ARSENIE 
zis STÂLPEANU este unul din fiii acestui DRAGOMIR. A fost logofăt 1691, 1711, 1715 
căsătorit cu SIMA ot STOICENI şi VLĂDENI. Acest ARSENIE a avut 2 fii: IANACHE şi 
MAREŞ. IANACHE s-a căsătorit la 1734 cu o STANA (v.lorga: St.si doc. I, p.91-2) şi are 
trei fii: MATEI 1763, IVAŞCO 1763 şi ARSENIE, 1755, 1763, toţi trei fără scoborâtori. 

A doua întrebare a D1•1•: 

Nu am cunoştinţă de nici un MATEI LERESCU la 1785 dar cunosc nişte LEREŞTI 
şi anume: iată spiţa lor: 

MECUL 
1739 
(MACARIE) (1) 

PARVUL ŞERBAN DUMITRAŞCO DUMITRU 
+ 1758 1740 ucis de frate-său 
[semnul simbolic =PĂUNA Dumitru 
pentru <<înmor-
mântat>>] 
M'0

" Pasărea 

f.sc. 

Na 

I 
I 

1749 
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=CONSTANTIN 
TIGVEANU 1780 

descendentă: 

5 generaţii 
până în zilele 
noastre ultimul 
fiind GHEORGHE 
LERESCU n.1876 ofiţer 
superior + 1940 
= (LOLA) P.S.AURELIAN 

I 

GEORGETA (GETA) =şi div. 
de un GRUEFF 

91 

( 1) Este martor la 1674 la 2/XI într-un zapis privitor la Băjeşti (ex. acte particulare 
communicate mie G.D.F.) la I 5.1.1680 este logoflit din Stâlpeni. <Informaţii împărtăşite mie 
G.D.F. de D1 Dinu Tărtăşescu 1947/XI>. 

Posed şi înaintaşii lui MECUL 4 generaţii: LEREŞTI prin femei zişi MIHĂEŞTI. 

Mai cunosc cu linie punctată o spiţă de LEREŞTI cum [cuv.nedescifrat] din cea de 
mai jos: 

DUMITRU 
1749 
<v.tabela de la fila 3> 
I 

MATEI 
1785 
<acesta este acel care te interesează> 
I 

NICOLAE 
n.1799; treti vistier 
1814 + 1838 

za-arie 1826 

VĂRZARU 

COSTACHE 
1814 

CONSTANTIN 
treti vistier 1824 

clucer-
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IOAN 
1858, 1865 
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=ZINCA TIGVEANU 
I 

TITU 
n.1858; căpitan 
+ 

I= ..... . 
2 = ..... . 

Nu am cunoştinţă de data uciderii din partea lui DUMITRU a fratelui său în 1740 
în ziua de Paşti, informaţie ce mi-o confirmi a şti de la mama d-tale şi de care aveam şi eu 
cunoştinţă. De unde ? greu de spus. 

La 4 - Nu mă întind asupra Călineştilor pentru moment. 
La 5 ~Ţi-am dresat o spiţă a TOPLICENILOR unde vei găsi ce doreşti. 
La 6 - Primul boier DIN RUDA, anume IVAN posedă moşia Copăcel cu cumpărături, 

vei medelnicer 1555, 1573, biv vei logofăt I 590şi avea un frate GHEORGHE zis PRIBEAGUL 
1584, 1592 f.sc. Aceşti boieri DIN RUDA 19057 se urmează până pe la începutul sec.XIX când 
se sting în linie bărbătească. Nişte RUDENI în scurgerea veacului trecut nu au nici o legătură 
cu vechii boieri ci numai pretenţii nedocumentare. 

Iată şi o spiţă a vechilor boieri DIN PERIŞ: 
<continuare N1 6> de la fi la 4 
Tabloul genealogic pe care-l anexez acestei scrisori care să [cuv.lipsă] formă de studiu 

inedit, destul de lung, dar pentru mine foarte plăcut. 
Am combinat în el o sumedenie de informaţii fruct a[I] străduinţelor mele în decurs 

de o viaţă de om; aş putea să mă laud că azi sunt singurul care poate spune că frecventează 
Academia şi Arhivele Statului de mai bine de 50 de ani şi că sunt singurul pe întreaga ţară 
care are marele premiu <<Năsturel>> înfiinţat în mijlocul celei de a 2• jumătăţi a veacului 
XIX decernat o primă oară la 1915 lui l.C.Filitti pt.Domniile sale regulamentare la 1915 
şi a doua oară la 1943 mie pentru lucrarea asupra divanelor domneşti de la 1386 la 1495. 
Ţin totodată să amintesc că nu am făcut nici cea mai mică ingerinţă cu privire la această 
deosebită distincţie. Ba mai mult, am fost chiar dojenit de un academician de dinainte de 
1943 că sunt [cuv.cu lecţiune incertă]. Mai trebuie să accentuez că cele trei mari premii ale 
Academiei Române: Adamachi, Năsturel şi Hurmuzaki (dacă nu mă înşel) cereau o aprobare 
<<in internum>> a tuturor membrilor secţiunilor amintitei Academii un veto făcând să cadă 
premierea. 

Suma care mi s-a dat: 3000 lei, nu am primit-o şi am făcut-o retorsibilă asupra 
Academiei Române pentru cea mai bună lucrare genealogică sub numele de Premiul Dimitrie 
O.Florescu căci la umbra părintelui meu mi-am început cariera de genealogist. 

190 " Despre această veche spi!ă, vezi Constantin Bălan, Ruda et Ies boyarcls Rydeanu d · Arges oendant 
l'Coogye de Michelle Brave, în "Revue Roumaine d'Histoire", XXXII, 3-4, 1993, pp.261-267. 
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Dar hai să închei aceste puneri la punct. 
Găseşti în ceea ce îţi remit lucruri absolut inedite dacă nu ar fi decât distingerea celor 

şase Capie din sec.XV - XVII (din acelaşi neam) pe care nimeni nu a făcut-o. 
In această tabelă vei afta o sumedenie de răspunsuri la întrebările D1•

1
• din scrisoarea 

datată 16.UI.970. 
Totuşi cred a-ţi da unele precizări cu privire la semne şi iniţiale: 
n. =născut (cifrele I - XII indică lunile) 
+ =decedat(" ") 

= = căsătorit(" ") 
[o cruce încadrată într-un pătrat]= ucis 

[o cruce într-un cerc]= înmonnântat 
= [tăiat] = legătură fără cununie legală 
„„„ =posibilităţi de descendenţe (sau ascendenţe sau înrudiri) (fraţi, surori) 
[o săgeată în jos]= descendenţe din personagii pe care nu le-am reprodus complicând 

prea mult tabela 
a= ante(= adică: înainte de) 
p =post(= adică: după„.) 
f.sc. = fără scoborâtori 
v. =vei (mare) 
vei= mare 
vtori =al doilea 
treti =al treilea 
biv= fost 
< >=în majoritatea cazurilor identificări şi precizări personale (G.D.F.) 
N. = Nomine (pt.masculi) 
Na= Nomina (pt.femei) 
Ţ.Rom. =Ţara Rom. (Munt. şi Oltenia) 
c.c.= circa 
X =în imposibilitatea unei succesiuni, fie per mascu/os, fie per feminas 
etc.= repertoriu cronologic a[l] aceluiaşi pronume [sic] 
= ... = soţii sau bărbaţi necunoscuţi documentelor" 

8. Scrisoare a lui Dinu Tărtăşescu către George D.Florescu [dactilogramă]: 

"Mult iubite George, 

Sper că eşti acasă şi că ţi-ai reluat ocupaţiile în plin. Eu - deşi au trecut două luni de 
când mi-am reluat ocupaţiile prozaice - sunt în continuare sub vraja planşelor pe care mi le-ai 
dat, pe care le studiez cu o adevărată voluptate şi care îmi pun probleme pentru mine noui. 

Alătur o parte din schema Rudenilor, aşa cum o am eu, pentru a şti dacă e exactă şi a 
afta răspuns la cele 6 puncte de întrebare; evident dacă răspuns există; căci de exemplu, în 
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arborele Cantacuzinilor din arhiva Nababului, nu se spune care din cele trei soţii ale lui Mihai 
Cantacuzino a fost mama Ancuţii Rudeanu, nici cine era Teodora. 

Cercetând ascendenţa Elinei din Mărgineni, dau peste o contradicţie pe care nu o pot 
lămuri fiindcă nu am schemele autentice ale Mărginenilor şi Craioveştilor. 

In schema Mărginenilor, aşa cum am reuşit eu să o alcătuiesc cu slabele mele mijloace, 
găsesc că Drăghici I din veacul al XV-iea, 1435 - 1497, este bunicul lui Udrişte I, căsătorit 
de două ori (Udrişte): prima oară cu o necunoscută şi apoi cu domniţa Anca a lui Radu Vodă 
de la Afumaţi, care este mama lui Udrişte II, căsătorit cu Oprişan din Cornăţeni; iar acesta 
este tatăl Elinei din Mărgineni, căsătorită cu Radu Vodă Şerban: părinţii marei postelnicese 
Elina Cantacuzino. 

Or, în arborele Craioveştilor din arhiva Nababului 19158
, Drăghici I din Mărgineni apare 

în veacul al XVI-iea, ca frate al lui Neagoe Basarab (este adevărat cu semn de întrebare) 
si tată - nu bunic - al lui Udrişte I; iar acesta este căsătorit cu Calea (!) iar nu cu domniţa 
Anca. 

Eu nu am lucrarea Dtale despre boerii Mărgineni 19259 , unde probabil că este arborele 
Mărginenilor, dar dacă datele 1435 - 1497 sunt exacte, Drăghici I nu putea fi fratele lui 
Neagoe Vodă sub nici un cuvânt. Desigur că pentru Dta problema este lămurită; şi eu 
bănuiesc că arborele Craioveştilor a suferit modificările necesare, care anulează pe cel din 
arhiva Nababului, sau datele culese de mine cu privire la Mărgineni nu sunt exacte. Iată din 
ce dilemă majoră te rog să mă scoţi. .. când vei putea; căci aci este vorba de două familii de 
primul rang. 

III. O altă problemă ar fi absenţa din acelaşi arbore al Craioveştilor, a verei lui Matei 
Basarab, care totuşi apare în arborele Buiceştilor ca soţie a lui Diicu. Dar nu vreau să mă 
întind prea mult căci ştiu cât eşti de ocupat cu punerea la punct a planşelor Dtale. 

Aşa de interesantă apare istoria ţării în lumina legăturilor de familie, încât numai 
un analfabet ar putea considera această muncă titanică de clarificare documentară drept 
o inutilitate. Dacă regret ceva este că nu m-am destinat acestor cercetări şi că am pierdut 
vremea cu preocupări prozaice. 

Eu îţi doresc multă multă sănătate, ca să vezi opera Dtale încununată de succes 
(publicarea) cât mai curând. 

Gânduri bune pentru merituosul Dtale colaborator Cernovodeanu. 
Cu mulţumiri şi mult drag, al Dtale 

Dinu Tărtăşescu 
[Semnătura] 

Reghin Piaţa Lenin nr.48 
Jud.Mureş 

12 aprilie 1971" 

191 ;, Ioan C.Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino. Bucureşti, Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 
1919. 
192 ;•i George O.Florescu, Boerii Mărgineni din secolele XV si XVI Studiu genealogic, Vălenii-de-Munte, 1930. 
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9. Scrisoare a lui Dinu Tărtăşescu către George O.Florescu [dactilogramă]: 

"Iubite George, 

Se împlineşte anul de când nu ne-am văzut şi de când am întrerupt investigaţiile, ca să 
nu zic cercetările, despre care îţi vorbeam în scrisoarea mea din 12 aprilie 1971. 

Era vorba acolo de Craioveşti şi Mărgineni. 
Am impresia că schiţa Craioveştilor din arhiva Nababului nu corespunde în totul 

realităţii, fiindcă apare acolo un Drăghici I din Mărgineni, frate cu Neagoe Basarab(?), care 
Drăghici, după datele mele a trăit în veacul al XV-iea (1435 - 1497) şi a fost bunicul iar nu 
tatăl lui Udrişte I. 

Nu am nici lucrarea D[umita]le despre boerii Mărgineni, nici Banatul Craiovei al lui 
Ionel Filit[t]i. S-ar putea să fiu eu în eroare, dar încă ar trebui să o ştiu. 

Dată fiind însemnătatea acestor familii istorice, nu-mi închipui că nu se cunoaşte 
adevărul şi eu nu-l pot culege decât prin amabilitatea Dvs. nedezminţită. 

De altă parte, am găsit în arborele Buiceştilor, care mi se pare foarte interesant, că 
Di icul, succesorul in spe al lui Matei Basarab, a fost căsătorit cu o vară a acestuia; ea nu apare 
totuşi în arborele Craioveştilor. Să fie o vară dinspre partea mamei lui Matei Basarab? 

Cum te afli cu sănătatea şi ce speranţe ai în legătură cu publicarea planşelor D[umita]le 
? 

Imi spui în scrisoarea din 26 iunie 1970, că Vlădeştii se află în lucrarea D[umita]le pe 
6 tabele. Deduc de aci ce mult trebuie să lipsească din unica tablă pe care o am eu. După cum 
vezi, în multe privinţe .. .je suis au noir ! 

Ce face tânărul Cemovodeanu? Ştiu că pregătea o lucrare de [h]eraldică. A apărut în 
librărie? 

Eu îţi doresc multă sănătate şi tot atâta putere de muncă. 
Cu mult drag, 

[Semnat:] Dinu Tărtăşescu 
Reghin Piaţa Lenin 48 

Judeţul Mureş 

22 mai 1972" 

11. Scrisoare a lui George O.Florescu către Dinu Tărtăşescu: 
"Bucureşti, 6. VI.1972 

Dragul meu Dinu 

Imi încep prezentele rânduri ca un răspuns destul de întârziat la cele ale tale bătute 
la maşina de scris în ziua de 22 mai a.c. şi primite cu câteva zile anterior părăsirii mele 
definitive a spitalului la 29.V. a.c. unde - hai să-i spunem bine: volens, no/ens, în scurgere de 
20 de luni; o cură de îngrăşare şi totodată şi de înţepeneală. 
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Iartă-mă, dragul meu, că nu mai mă pot referi la scrisoarea ta de care-mi aminteşti că 
era din 12 aprilie 1971 căci nu ştiu unde va fi alunecat - era de pe timpul când eram internat 
în spital - în maldărul de acte, spiţe genealogice manuscrise, informaţii istorice, puse claie
grămadă, în diferite mape, trimise de la spital acasă pentru un control viitor, care mi-e frică 
să nu fie la quasi: <<calendes grecques>>. 

Şi acum după o introducere de prezentare a faptelor hai ! să intrăm în materie: 
Imi aminteşti că este vorba de Craioveşti şi de Mărgineni şi că prima (atribuită de tine 

arhivei Nababului) nu corespunde realităţii. Evident că apariţia lui Drăghici I din Mărgineni 
ca frate cu Neagoe Basarab este o greşeală grosolană în lucrarea lui Ioan C.Filitti publicată 
în revista lui Tzigara-Samurcaş <<Convorbiri literare>> anterior anului 1932 când acelaşi a 
reparat această greşeală în urma masivei mele lucrări asupra boierilor de la Mărgineni ( 1931 ). 
Evident că această lucrare a pus la punct unele lucruri, Drăghici acesta nefiind nici Craiovesc 
nici Floresc. Dar de atunci am mai evoluat şi eu având colecţia editată a documentelor din 
sec.XIV până la anul 1625. 

Pentru elucidarea acestei chestiuni îţi anexez prezentul text epistolar si o spită a 
boierilor zisi ab origine: "ot Cricov" fiind începătorii boierilor din Mărgineni stinşi în linie 
masculină la începutul veacului al XVII-iea cu Elina doamna lui Radu Şerban Voevod. 

Continuând atingi chestia eventualei legături de înrudire a Buiceşti lor cu Matei Vodă 
Basarab. Nu pot nici eu preciza ceva, neştiind cine este mama acestui voevod căci acolo 
trebuie să fie veria Stancăi a lui Matei cu Di icul succesorul <<in spe>> al acestui Voevod. Nu 
o mai căuta în arborele Craioveştilor că nu o vei găsi. 

In ceea ce priveşte o spiţă completă a Craioveştilor cea de [la] 1932 este destul de 
justă la Fii itti. 

Lucrarea mea asupra Mărginenilor o am doar într-un singur exemplar tăcut şi el cam 
ferfeniţă ca şi exemplarul meu al Craioveştilor. Despre acest neam mi-am dresat mai multe 
spiţe, foarte interesante, cu privire la încuscririle cu alte familii bătrâne ale Ţării Româneşti. 
Poate că aceste spiţe de încuscriri ar fi bune pentru un studiu în eventuala publicare a unei 
reviste a marei secţii genealogice înfiinţate anul trecut de Academia R.S.R. 

Luând în seamă afirmaţia pe care mi-o atribui în scrisoarea din 26 iunie 1970 cu 
privire la genealogia Vlădeştilor în care aş avea 6 tabele am avut adineauri o mare deziluzie. 
Imi lipseşte din litera V tot materialul genealogic cu privire la Vlădeştii din Muscel şi la 
alţii din Vâlcea. Când le voi fi scris şi unde le voi fi rătăcit este o întrebare fără răspuns. Mă 
gândesc dacă părintele Marin Branişte de la Piteşti nu va fi având el copii a[le] Vlădeştilor 
din Muscel căci aceştia te interesează. Eu nu am mai avut legături cu această faţă bisericească 
însă ştiu că pe vremea când ne-am scris el locuia în Piteşti pe Calea Rahovei N° 9. Fi-va oare 
încă acolo? 

Lucrarea lui Dan Cemovodeanu de care îmi vorbeşti nu a apărut încă. 
De curând am fost solicitat de al 11 1

•• Congres al genealogiştilor din Belgia la Liege. 
Am colaborat în limba franceză la o lucrare mai mult personală. 

Printre multiplele subiecte propuse pt. genealogişti şi heraldişti a fost şi un subiect 
care suna: <<Cinq generations de membres d 'une ancienne familie roumaine a travers Ies 
portraits et Ies photos d'epoque (XVII/" -XX" siecle)>> 19360

• Majoritate din colegii mei din 
193 "'Comunicarea a apărut, cu acest titlu, în voi. Recueil du 11 •Congres I nternatjonal des Scjences 
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secţiunea genealogico-heraldică a Academiei mi-au propus să prezint cele 5 generaţii ale 
familiei mele plecând de la fiul meu cel mai tânăr care are asemănare cu mine. 

[Cuv.nedescifrat] că cerea însă o cotizaţie care se cifra în franci belgieni la vreo 1200 
- 1300 franci belgieni. Informându-mă pe chestiunea aceasta aflai că francul belgian este 
azi f.scăzut şi că aş putea să scap cu vreo cinci [cuv.nedescifrat] români. M-am adresat 
la nepotul meu din America de Nord profesor la Facultatea din Boston pentru Sud-Estul 
european 19461 şi s-a însărcinat să ia el în mână toată chestiunea. Congresul trebuie să înceapă 
[cuv.nedescifrat] înainte de luna lui mai încheindu-se la 9 iunie crt. adică doar câteva zile. 
Dan Berindei binecunoscut mie şi directorul secţiei academice amintită mai sus, a plecat la 
Liege cu tot materialul: vreo trei comunicări afară de a mea mai sus amintită şi nu mai ştiu 
nimic căci nici nepotul meu de la Boston nu mi-a mai scris nimic. 

Scrisoarea prezentă a întârziat căci voind să controlez cele 6 spiţe de Vlădeşti de care
mi amintesc în scrisoarea de [cuv.nedescifrate] că genealogia Vlădeştilor îmi lipseşte complet 
şi atunci am apelat la tabelele mai vechi şi acolo am găsit [cuv.nedescifrat] 6 spiţe, dar restul 
informaţiei cu privire la acest neam [cuv.lipsă] şi am trebuit să copiez această genealogie în 
două exemplare din care unul ţi l-am păstrat dar nu am putut încă să-l închei. 

Scrie-mi neapărat dacă mai vii prin Bucureşti şi anunţă-mă din timp pentru că sunt 
acum acasă la mine şi sunt [cuv.nedescifrat] fără întârziere poate telefonic căci mă abţin de la 
[cuv.nedescifrate] spiţe genealogice şi prefer să ţi-o înmânez personal. 

Cu aceste rânduri închei ştirile mele şi iartă-mă că scriu aceste <<pattes de 
mouches>> 19562

• 

Cu toată dragostea şi aceeaşi prietenie 
[Semnat:] George O.Florescu 

10.VI.72 
Ţi-am copiat şi o genealogie a Mărginenilor mai dezvoltată decât cea din 1931 ". 

12. Scrisoare a lui Dinu Tărtăşescu către George O.Florescu [dactilogramă]: 

"Mult iubite George, 

Am primit cu multă bucurie scrisoarea Dtale. Intâi fiindcă eşti acasă după atâta 
spitalizare şi apoi fiindcă mi-ai dat deja lămurirea principală pe care o aşteptam; că Drăghici 
I din Mărgineni nu era fratele lui Neagoe Basarab şi deci că arborele Craioveştilor din arhiva 
Nababului nu corespunde realităţii; ceea ce bănuiam. 

Spui că anexezi scrisorii Dtale schiţa boierilor din Cricov (Mărgineni); dar nu am 

Genealogique et Heraldique Ljl:ge 29 mai - 2 jujn 1972, pp.227·23 I. 
194 . ''' Este vorba de istoricul Radu Florescu, autor al unor cunoscute cărţi despre Vlad Ţepeş, profesor la Boston 
Co/lege, nepot de văr primar al lui George O.Florescu. 
195 62 Scrisul lui George O.Florescu este adeseori greu descifrabil, mai ales odată cu înaintarea în vârstă. 
Semnătura sa pe scrisori este cea care l-a individualizat întotdeauna în mod accentuat, în formă de fluture. 
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găsit-o în plic. 
Mă bucur de asemenea că voi primi planşa mai dezvoltată a Mărginenilor, faţă de cea 

din 1931. 
Sper că ai găsit planşele Vlădeştilor şi ale altor familii din Muscel. Preotul Marin 

Branişte este tot în Piteşti la aceeaşi adresă (Calea Rahovei nr.9). Este parohul bisericii 
Sf.Gheorghe, ctitoria lui Radu Vodă Şerban, foarte bine restaurată, în podul căreia ştiu că s-a 
găsit cândva un exemplar din Biblia lui Şerban (Cantacuzino). 

M-a interesat mult ce-mi spui de Liege. Cu ce rezultat s-a întors Dan Berindei. Este 
vorba de nepotul meu, fiul Dinei Balş (Berindei). Cel putin străinii să-şi aducă aminte că la 
Bucureşti există un specialist serios în acest domeniu. 

Iti trimit alăturat schita Buiceştilor despre care ti-am vorbit. Desigur că are lacune. 
Pe mine m-a preocupat mama lui Diicu Buicescu, fără să ştiu dacă în adevăr a fost - şi cum 
- vară cu Matei Vodă Basarab. 

Nu ştiu când voi veni la Bucureşti. Se pune chiar chestiunea mutării mele definitive; 
dar nu ştiu când. Până atunci însă voi mai veni odată ca simplu turist şi voi lua contact 
telefonic imediat cu Dta. 

Iti mai multumesc odată pentru tot ce-mi comunici pentru infonnarea mea justă. Sunt 
însă dezolat că numai pe Dta trebuie să te deranjez mereu. 

Cu mult drag şi urări de bine. 
[Semnat:] Dinu Tărtăşescu 

Reghin la 22 iunie 1972" 

13. Scrisoare a lui George O.Florescu către Dinu Tărtăşescu: 

"Bucarest, ce Jeudi le 23 janvier 1975 

Mon bien cher Dinu 

J 'ai refu le Mardi 2 I. I. a. c. ta lettre datee du I 7.1. 
J'ai lu avec beaucoup d 'attention et me suis note pas mal d'informations genea/ogiques 

que tu me [cuv.nedescifrat]. 
Mais je dois - avani de me mettre a un tres grand travail - te tenir au courant de la 

situation dans ma demeure. Mon materiei de tableaux genealogiques a beaucoup soujfert 
a travers Ies dernieres annees, ouvrage meconnu par Ies miens proches (moi etant dans 
I 'impossibilite des mouvements et des pieds et des mains frappes a tour de role par des 
accidents). 

C 'est mafemme - la pauvre - qui s 'est pris la charge de mes ouvrages n 'etant pas du 
tout au courant de ce travail. 

Resultat ! Tout a etejete, ci et la, dans differentes caisses, aide par des etres absolument 
absentes a un ouvrage scientifique. 

Depuis fort peu je me suis mis a faire de I 'ordre dans mes dosşjers: des documents 
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et anciens et plus neuft, des etudes genealogiques, des manuscrits personnels, etc. etc. qui 
remontent a bien des centaines, non classees et sans precision. 

Devant une te/le situation, a laquelle s 'ajoute man âge avance, je ne puis 
momentanement te promettre des precisions. 

Ne m 'en veuille pas sije ne tarderai pas dans des precisions quant aux questions qui 
te tiennent a coeur. 

Quant a la question que tu me propose avec Dan Pleşea19663 je te laisse la liberte 

comme tu peux et tu crois pour man mieux, et si possible tiens moi au courant. En tous Ies 

cas tu pourra dire a Pleşea que i 'ai absolument besoin de mes deux livres [cuvinte nedese.] 

qu 'ii a empruntes de chez moi ii y a bien des annees et prends Ies chez toi. Tu pourras me Ies 

envoyer comme paquet chez moi a Bucarest. Et tiens moi, je te prie, au couran/ de ces deux 

questions, situ /rouves necessaires. 
A bientât des quej'aurais trouve des explications quant a tes demandes. 
De tout coeur bien fraternellement 

{Semnat:} Georges Floresco „i97• 

196 6
' Ortografia numelui de ramilie al istoricului şi genealogistului Dan Pleşia diferă în aceasta scrisoare fafă de 

cele anterioare. Aceasta se explică printr-o anumită nemul\umire a lui George O.Florescu fată de discipolul său, al 
cărui nume este scris sub forma "Pleşea". 
Colaborarea dintre George O.Florescu şi Dan Pleşia se fructificase însă de-a lungul timpului într-o serie de 
publicafii comune: Documente privind istoria României - Material din arhive particulare. în "Studii şi Materiale 
de Istorie Medie", voi.V, 1962, pp.583-622; 
Condica Văc!lrestilor Copii de documente regeste si mentiuni publicate I 1535- 1712). în "Studii", XIX, nr.5, 
1966, pp.967-986; 
Negru Vodă - personaj istoric real în "Magazin Istoric", 811970, pp.37-42; 
Mihai Viteazul- uanas al impilfatilor bizantini în "Scripta Valachica", Târgovişte, 1972, pp.131-161. 

197 "Bucureşti, joi 23 ianuarie I 975 
Dragul meu Dinu 
Am primit marţi 21.1. a.c. scrisoarea ta datata din 17.1. 
Am citit-o cu multă aten)ie şi mi-am notai multe informa\ii genealogice pe care mi le [cuv.nedescifrat]. 

Dar trebuie - înainte de a ma pune la o muncă foarte mare - să te fin la curent de situa\ia din casa mea. 
Materialul meu de tabele genealogice a suferit mult în ultimii ani, lucrarea fiind putin cunoscuta de către apropiaţii 
mei (eu fiind în imposibilitate de a mă deplasa şi având picioarele şi mâinile lovite pe rând de accidente). 

Sofia mea - săraca - s-a însărcinat cu lucrările mele nefiind deloc la curent cu această munca. 
Rezultatul ! Totul a fost aruncat, ici şi colo, în diforite sertare, ajutat de fiin\e absolut în arara unei lucrări 

ştiinţifice. 

De foarte puţină vreme am început sa fac ordine în ~mele: documente şi vechi şi mai noi, studii 
genealogice, manuscrise personale, etc.etc. care se numără cu sutele, neclasate şi f!lrll precizie. 

ln faţa unei atare situaţii, la care se adaugă vârsta mea avansata, nu pot momentan sa iţi promit precizări. 
Nu te supăra dacă nu voi întârzia cu precizări privitoare la întrebările care iţi stau la suflet. 
I n ceea ce priveşte chestiunea pe care mi-o propui cu Dan Pleşea, iţi las I ibcrtatea cum poţi şi cum crezi ca 

este mai bine şi dacii este posibil ţine-ma la curent. ln orice caz vei putea spune lui Pleşea ca am absolută nevoie 
de cele doua carti ale mele [cuvinte nedese.] pe care le-a imprumutat de la mine in urma cu multi ani şi ia-le la 
tine. Vei putea sa mi le trimili ca pachet la mine la Bucureşti. Şi line-ma, te rog, la curent cu aceste doua chestiuni 
daca găseşti necesar. 

Pe curând, atunci când voi fi găsit explicaţii privitoare la cererile talc. 
Din toată inima, cu frăţie 
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charges de: Grand Maître d'Hotel (= Grd.Stolnic), Grand Echanson (= Grd.Paharnic), Grand 
Maître des Ceremonies (= Grd.Cloutchare) et Grand Justicier (= Grd.Vomic) de 1777 a 180 I; 
Ephore des fondations et du Monastere de Panthelimon (Dep.d'Ilfov), 

lequel, ne vers 1740 
mourut en 180 I et fut inhume dans l'eglise de Saint Jean le Grand de Bucarest, 

et de la Princesse: 
ANNE DEMETRIUS GHIKA 

nee vers 1757 mourut a Poenari-Floreşti (Dep.d'Ilfov) en 1848 et fut inumee dans 
l'eglise de Saint Jean le Grand de Bucarest, 

et de la Princesse: 
ANNE GREGOIRE SOUTZO 

laquelle, nee a: Constantinople en 1790 
mourut a Bucarest le 19 fevrier 1878 et fut inhumee dans l'eglise du Monastere de 

Tziganeşti (Dep.d'Ilfov), 
fi lle du Prince: 
GREGOIRE MICHEL SOUTZO 

Second fils du Prince Souverain de Valachie MICHEL SOUTZO I-er. 
Representant du Voivode de Valachie aupres de la Porte de 1792 a 1812; Lieutenant de 

Prince regnant en Valachie en 1812; Fondateur de l'eglise du village de Boteni (Dep.d'Ilfov) 
en 1820; et qui mourut en 1836 a Constantinople, 

et de son epouse la noble: 
SAFTA(= Elisabeth) NICOLAS DOUDESCO 

Maries le 15 janvier 1811. 

La noble Dame Alexandrine Jean Mihalesco 
etait fille du Noble: 
JEAN SCARLATE MIHALESCO 

Grand Echanson (= Grd.Paharnic) et Grand Maître des Ceremonies (= Grd. 
Cloutchare) de 1836 a 1848; Fondateur des eglises de sur ses terres de Comişani et Lazuri 
(Dep.de Dambovitza) et Camineasca (Dep.de Vlaşca). 

lequel, ne a Bucarest en 1804, 
mourut a Bucarest le 11 mai 1867; inhume au cimetiere de Serban Voda de 

Bucarest, 
fi ls du Grand Bo'iar: 
SCARLATE (=Charles) CONSTANTIN MIHALESCO 

Ministre des Cultes de 1825 a 1830; Fondateur des eglises de sur ses terres de Lazuri 
(Dep.de Dambovitza) 

et de la noble Dame, son epouse: 
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ROXANE JEAN CARAMANLEU 

et de la noble Dame: 
MARIE GEORGES DECHLI 
laquelle nee a Bucarest en 1812 

103 

mourut a Bucarest le 13 juin 1890, inhumee au cimetiere de Serban Voda de 
Bucarest, 

fi lle du Grand Boi'ar: 
GEORGES CONSTANTIN DECHLI 
Grd.Maître du Champ (=Grd.Setrare) de 1794 a 1804; Grand Maître des Ceremonies 

(= Grd.Cloutchare) de 1827 a 1828; Fondateur de l'eglise de sur sa terre de Lunguletzul 
(Dep.de Dambovitz.a), 

qui mourut en 1828 
et de la noble Dame: 

ANNE GEORGES NECOULESCO 
son epouse qui mourut en juillet 1842 

Maries a Bucarest en avril 1827. 

Ligne matemelle ......... 111-eme degre 
Bisaieul Le Noble Constantin Marin Boutcoulesco 

et etait fi ls du boi'ar: 
Bisaieule MARIN RADU BOUTCOULESCO 

Prefet des departements de Teleorman et d'Olt; 
Sloudgiare (= Inspecteur des vivres) en 1808 et Grand Serdare (= Inspecteur des 

Departements) de 1815 a 1830, 
lequel ne a Roşiorii de Vede (Dep.de Teleorman) vers 1760 
mourut a Slatina (Dep.d'Olt) le 17 septembre 1830, et fut inhume dans l'eglise de la 

Sainte Vierge de Slatina le 18 septembre 1830, 

1780, 

fils du Boi'ar 
RADU(= Rodolphe) MICHEL BOUTCOULESCO 

du Departement de Teleorman 

ne vers 1711 mourut en 1784 
et de la noble Dame 

NEAGA DRAGANESCO 
Fondateurs de l'eglise de Saint Nicolas de Roşiorii-de-Vede (Dep.de Teleorman) en 

et de la noble Dame: 
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MARIE ALEXANDRE BARLEANO 
laquelle, nee a Ruşii-de-Vede vers 1784 
mourut a Ruşii-de-Vede en janvier 1853 
fille du Boi"ar 
SANDU(= Alexandre) MIHAESCO DE BAR LA 
Sloudgiare (= lnspecteur des vivres) en 1821 

Maries a Roşiorii-de-Vede (Dep.de Teleorman) le 20 octobre 1799. 

La noble Dame Marie Constantin Boujoreano 
etait fille du Grand Bo"iar: 

CONSTANTIN EMMANUEL BOUJOREANO 
Grand Chambrier (= Medelnitchere) de 1797 a 1815 
lequel, ne vers 1770 

mourut a Bucarest vers 1830 et fut inhume a l'eglise de Saint-Elie Rahova a 
Bucarest 

fils du Boi"ar 
MANOLAKE (=Emmanuel) SANDAGIU dit BOUJOREANO 
Maître des ceremonies (= Cloutchare) de 1774 a 1790 
SMARANDA GEORGES BOUJOREANO 
son epouse, 

et de la noble Dame 
CATHERINE THEODORE FOTINO 
laquelle, nee vers 1790 
mourut le 20 aout 1864 a Bucarest, et fut inhume dans l'eglise de St.Elie-Rahova de 

Bucarest, 
fi lle du grand Boi"ar: 
THEODORE MICHEL FOTJNO 
et de la noble Dame 
MARIE PANDELIS HIOTO 

Maries a Bucarest le 6 aout I 804" 19964
• 

SUMMARY 

The article presents the unpublished correspondence (14 letters) between the great 
genealogist George O.Florescu ( 1893 - 1976), a well-known historian of the old Bucharest, 
and his friend and distant relative Dinu Tărtăşescu, a lawyer who lived in Reghin, after the 
Second World War. The first letter dates from the 19'h of august 1962, whereas the last from 
199 64 Aceasta listă a propriilor strămoşi a fost alcătuită de George O.Florescu însuşi, iar datorita faptului ca 
cuprinde multe nume, am considerat că nu mai este cazul sa fie redata şi în traducere. Asupra acestui subiect, vezi, 
de asemenea, Mihai Sorin Rădulescu, Genealogii, pp.88-94. 
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the 23'dof January 1975. The originals are in the possession ofthe author ofthis article. 
The correspondence brings many details about the biography and the scientific activity 

and work of George O.Florescu. The letters are alsa very much focussed on genealogica! 
issues linked to the boyar families of Wallachia to whom Dinu Tărtăşescu was related. 
(M.S.R.). 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 107 

INTRODUCERE ÎN TEHNICA ŞI ARTA 
FOTOGRAFIEI DIN SECOLUL AL XIX-LEA. 

INVENTATORI ŞI MAEŞTRII 

dr. Adrian-Silvan Ionescu 

I. Dagherotipia 

Om fascinat de invenţii şi în căutarea lor, JOSEPH NICEPHORE NIEPCE ( 1765-
1833) se dedică experimentării unor metode de uşurare a tehnicii litografice - descoperită în 
1796 de gravorul Aloys Senefelder (1771-1834)- de care se simţea atras şi pe care o practica 
împreună cu tiui său, Isidore. Dar Niepce era un foarte slab desenator şi, în lipsa fiului care 
executa în mod obişnuit compoziţiile dar trebuise să plece la armată, în 1814, tatăl încearcă 
să găsească mijlocul cel mai eficient de impresionarea directă a pietrei, fără a mai fi pierdut 
timpul cu desenarea imaginii. Intenţia sa era să aşeze placa de piatră în camera obscura şi 
să obţină pe ea desenul dorit pe care apoi să îl multiplice tipogratic. 200 În 1816 reuşeşte să 
obţină în camera obscura o imagine foarte palidă pe o coală de hârtie sensibilizată cu clorură 
de argint, însă nu o poate tixa. 201 

Îşi continuă experienţele în anii următori folosind, însă, alte substanţe pentru 
sensibilizarea unei suprafeţe destinată expunerii în camera obscura. El observase că, dacă 
acoperea o placă metalică cu un vemi obţinut din bitum de Iudeea, aceasta devenea sensibilă 
la lumină. Pe o placă astfel tratată era suprapusă o gravură imprimată pe o coală de hârtie 
transparentă. Razele solare treceau prin hârtie şi impresionau bitumul care se întărea şi 

devenea insolubil în vreme ce liniile care protejaseră placa de lumină păstrau vemiul moale 
şi solubil. După o spălare cu o soluţie de petrol şi ulei de lavandă, pe placă rămânea imagina 
stabilă a gravurii care putea fi ulterior atacată cu acid şi tipărită. Acest procedeu a fost 
numit heliografie şi a fost ulterior îndelung folosit pentru reproducerea operelor de artă. 
Primele heliografii au fost obţinute de Niepce în iulie 1822. În 1829 el îşi descrie metoda în 
broşura Notice sur l'heliographie. 202 Acolo erau expuse şi obiectivele pe care le urmărea: 
I. reproducerea unor gravuri preexistente pe care să le multiplice şi să le comercializeze; 
2. obţinerea, în camera obscura, a peisajelor după natură pe care, după aceea, să le poată 
grava şi tipări. 203 Dintre heliogratiile executate, în 1826, după gravuri s-au păstrat portretul lui 

200 Brian Coe, The Birth of Photography, Spring Books, London, 1989, p.13 
201 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, The Hislory of Pholography, Oxford University Press, London, 
New York, Toronto, 1955, p. 37; Brian Coe, op.cil. ; John Szarkowski, Pholography Unii/ Now, The Museum of 
Modern Art, New York, 1989, p. 23 
202 Michel Frizo! (editor), A New Hislory of Pholography, K1lnemann, K1lln, 1998, p. 19 
203 Ibidem 
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Georges d' Amboise, cardinal şi arhiepiscop de Reims, după o stampă de Isaac Briot, Sfânta 
Familie după Rafael şi un peisaj după Claude Lorraine.204 În acelaşi an reuşeşte să obţină în 
camera obscura şi prima imagine, destul de neclară dar lizibilă, pe care o luase de la fereastra 
casei sale de pe moşia Le Gras din localitatea Saint-Loup-de-Varennes. Expunerea a durat 8 
ore, timp în care soarele se mutase dintr-un colţ într-altul al cadrului imaginii: în stânga era 
porumbarul şi un păr iar în centru este acoperişul hambarului şi acela al brutăriei surmontată 
de horn, iar în dreapta o altă aripă a casei.205 Camera obscura folosită de el era de producţie 
personală şi utiliza o lentilă o banală lentilă de la un microscop. Ulterior şi-a achiziţionat un 
aparat profesionist de la Paris. 

În această perioadă survine contactul dintre Niepce şi Daguerre care încerca şi el, de 
câtva timp, să obţină o imagine stabilă în camera obscura. 

LOUIS JACQUES MANDE DAGUERRE (1787-1851) era pictor şi scenograf, autor 
de pamoame şi al unei celebre diorame pe care o inaugurase, în 1822, la Paris. Studiase, 
mai întâi în atelierul unui arhitect apoi cu un celebru scenograf al Operei din Paris, Ignace 
Eugene Marie Degotti2°6

, după care s-a impus el însuşi ca un bun scenograf, lucrând pentru 
mai multe teatre. Apoi se dedică unei nou tip de spectacol cu mare atracţie la public şi, în 
consecinţă, recompensant din punct de vedere material : diorama. Pentru a obţine efecte 
deosebite în prezentarea dioramei, el folosea o savantă regie luministică prin dozarea 
intensităţii, schimbarea culorilor şi a unghiurilor de proiecţie a acesteia. A repurtat notabile 
succese cu diorama Mesa de la miezul nopţii la Saint Etienne-du-Mont, prezentată la Paris şi 
cu Capela Holyrood, prezentată la Londra, pentru care, în 1824, a fost distins cu Legiunea de 
Onoare în grad de cavaler.207 

Pentru a obţine imagini cât mai realiste, Daguerre apela la camera obscura atunci când 
trebuia să deseneze peisaje. Aparatura optică şi-o procura de la magazinul fraţilor Vincent şi 
Charles Chevalier, care erau şi furnizorii lui Niepce. Când, în 1826, cel din urmă roagă pe 
un văr să-i cumpere un aparat, acesta dă negustorilor explicaţii suplimentare asupra scopului 
urmărit şi chiar arată o heliografie. Daguerre este infonnat de preocupările lui Niepce şi se 
grăbeşte să-i trimită o scrisoare. Dar, rezervat din fire şi foarte precaut în a-şi face publice 
rezultatele descoperirilor - aşa cum îl sfătuise, de altfel, şi fratele său, Claude - Niepce nu-i 
dezvăluie secretul şi primeşte cu răceală corespondenţa. Se întâlnesc abia peste un an, când 
Niepce se afla în drum spre Anglia, unde urma să-şi întâlnească fratele, bolnav, la Kew, şi să 
încerce a-şi face cunoscute heliografiile. 208 

Între cei doi se încheie un contract de colaborare pe 14 decembrie 1829, extins pe o 
perioadă de zece ani, prin care Niepce îşi comunica toate procedeele iar Daguerre contribuia 

204 Ibidem, p. 20; Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit .. p.39 
205 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit .. p. 40 
206 Ibidem, p. 48 
207 John Szarkowski, op. cit., p.25 
208 Pregăteşte un memoriu, Notice sur/ 'he/iographie - datat 8 decembrie I 827 - ce urma să fie prezentat la 
Royal Society, prin intermediul botanistului Francis Bauer; dar înaltul for ştiintific britanic nu se arată interesat de 
acest subiect, cu atît mai mult cu cât autorul nu dădea nici un detaliu asupra procedeelor folosite; atunci Niepce 
caută sa obtină patronajul regelui George IV dar şi această încercare dă greş la fel ca şi aceea de a-şi arăta helio
grafiile la Society ofArts. În consecinfă, părăseşte dezamăgit Anglia şi se hotărăşte să se asocieze cu Daguerre. Cf. 
Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit .. p. 41-43 
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cu un nou model de aparat şi „cu talentele şi sârguinţa sa".209 Fiecare îşi continua, însă, 
cercetările independent dar se obligau să-şi anunţe reciproc rezultatele. Niepce considera 
că bitumul de ludeea era substanţa cea mai fotosensibilă pe care o putea găsi, în vreme ce 
Daguerre o considera prea lentă pentru obţinerea rezultatului dorit. În 1831, el face unele 
progrese folosind vapori de iod pentru sensibilizarea unei plăci de cupru argintat, care putea 
fi impresionată în doar 3 minute. 210 

Niepce moare în 1833, în urma unui atac de cord211
, iar contractul este preluat de 

fiul său, lsidore, care continuă cercetările tatălui, fără a lua în considetaţie descoperirile lui 
Daguerre care, la acea dată, reuşise să obţină o imagine „latentă", adică o imagine care nu 
putea fi văzută decât după developare. În 1835, la contractul preexistent este adăugată o 
clauză prin care metoda lui Daguerre, mult mai rapidă, este recunoscută ca mai eficientă şi, în 
consecinţă, lui Daguerre îi este adjudecat meritul de preeminenţă în descoperire. El observase 
că iodura de argint, expusă la lumină, se transformă, în mici particule de argint metalic. 
Procedeul era următorul : o placă de argint lustruită până la perfecţiunea unei oglinzi, expusă 
la vapori de iod, devenea fotosensibilă; după expunerea în camera obscura era obţinută o 
imagine „latentă" pe stratul de iodură de argint ce se formase la suprafaţa plăcii; imaginea 
devenea vizibilă dacă era tratată cu vapori de mercur şi apoi era fixată prin spălare într-o 
soluţie puternic salină. Placa putea fi impresionată într-un interval de 7-1 O minute. Imaginea 
era dată de minusculele particule de argint metalic ce atrăseseră mercurul şi deveniseră un 
amalgam albicios ce acoperea părţile expuse la lumină puternică în vreme ce, zonele aflate în 
umbră rămâneau neafectate de mercur şi-şi păstrau luciul de oglindă care se vedea întunecat 
dacă se reflecta pe un fond închis la culoare.212 

În 1837, Daguerre obţine o frumoasă natură statică213 formată din câteva mulaje de 
ghips după două capete de putti, un cap de berbec, un basorelief cu Naşterea Venerei, o 
butelcă îmbrăcată în împletitură de nuiele agăţată pe perete, lângă un tablou şi o draperie. 

Un contract definitiv între Daguerre şi Isidore Niepce este semnat în luna iunie a 
aceluiaşi an prin care cel din urmă recunoştea că a fost iniţiat într-o metodă descoperită de 
cel dintâi şi care urma să-i poarte numele214

; ambele metode urmau a fi publicate separat şi 
era stipulată împărţirea beneficiilor obţinute din vinderea lor prin subscrip~e, fiind prezăvute 
400 de subscripţii a câte I OOO de franci fiecare, ce se intenţiona a fi lansate cu acea ocazie.215 

209 Note historique sur le procede du Daguerreotype în Daguerre, Historique et description des procedes du 
Daguerreotype et du Diorama. Nouvelle edition, Paris, (f.a.), p.S 1-53; Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. 
cit., p. 45 
21 O Mic hei Frizo! (editor), op.cit., p. 21 
211 În 1879, lsidore Niepce modelase un bust al tatălui său şi intenfiona să-i ridice o statuie în localitatea natală, 
Chalon-sur-Saone pentru care se lansase o listă de subscrip\ie, cf. „L'lllustration" no.1885/12 Avril 1879, p. 244. 
Peste câJiva ani, pe 21 iunie 1885, acolo este inaugurat, cu mare pompă, un impozant monument în bronz al lui 
Niepce datorat sculptorului Eugene Guillaume, cf. „L'lllustration" no.2209/27 Juin 1885, p.465; „Le Monde 11-
lustre" no. 1431/IS Aout 1885, p. 112 
212 John Szarkowski, op. cit„ p. 26 
213 Hei mut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit., p. SO; Beaumont Newhall, The History of Photography, 
Linie, Brown and Company, Boston, 1982, p. 18 
214 Note historique sur le procede du Daguerreotype în Daguerre, op.cil„ p. S I; Michel Frizo! (editor), op. cit., 
p.25 
21 S Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit., p. 52; Beaumont Newhall, op.cit., p.18 
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Aşa după cum îşi propuse, pe 28 aprilie 1838, inventatorul îşi botează procedeul cu propriul 
nume, dagherotipie iar rezultatul acestuia, dagherotip. 216 Dar, în public, sistemul a mai fost 
cunoscut şi sub numele, mult mai poetic, de oglinda cu memorie, datorită suportului de argint 
care era lustruit ca o oglindă şi pe care era imortalizată imaginea. 

Pentru a-şi face publică descoperirea, Daguerre apelează la un om cu o poziţie 
înaltă atât în lumea ştiinţifică cât şi în cea politică, Frarn;:ois Arago ( 1786-1853), fizician şi 

astronom de prestigiu, director al Observatorului din Paris, secretar perpetuu al Academiei de 
Ştiinţe şi membru al Camerei Deputaţilor. Arago îl sfătuieşte pe Daguerre să renunţe la planul 
vânzării prin subscripţie a invenţiei şi ia asupra sa promovarea ei. Astfel, pe 7 ianuarie 1839, 
Arago anunţă această descoperire colegilor din înaltul for ştiinţific al Franţei fără, însă, a da 
detalii asupra metodelor folosite. 217 (Pentru că nu era membru al Academiei, Daguerre nu-şi 
putea prezenta personal comunicarea aşa că aceasta trebuia făcută doar prin intermediul unui 
academician.) Tot Arago va prezenta, pe 3 iulie 1839, un raport despre descoperire în Camera 
Deputaţilor, de data aceasta dând la iveală şi procedeele necesare obţinerii unui dagherotip218

, 

iar la sfărşitul aceleiaşi luni, pe 30 iulie, chimistul şi fizicianul Louis Joseph Gay-Lussac 
(1778-1850) face o prezentare similară la Înalta Cameră a Pairilor.219 În sfârşit, pe 19 august 
1839, Arago face o prezentare detailată în faţa unei şedinţe comune a Academiei de Ştiinţe 
şi a Academiei de Belle-Arte la Institutul Franţei. 220 Este publicată şi o broşură în care este 
explicată metoda dagherotipiei, oferintă lumii fără nici un beneficiu (exceptând Anglia, pentru 
care inventatorul a obţinut un patent pe data de 14 august 1839 în conformitate cu care orice 
subiect britanic trebuia să plătească o anumită sumă pentru folosirea dagherotipului). Broşura 
de şaptezeci şi două, intitulată Historique et description des procedes de Daguerreotype et du 
Diorama, tipărită pe 21 august de cumnatul său, Alphonse Giroux - care era şi producătorul 
aparatelor degheriene - a cunoscut 30 de ediţii221 în decursul primului an şi a fost tradusă în 
opt limbi.222 O comisie este desemnată pentru a constata valoarea descoperirii. Din ea făceau 
parte Arago, Louis Vitei şi pictorul Paul Delroche223 care au elaborat un raport entuziast în 
urma căruia celor doi inventatori asociaţi le-au fost acordate pensii viagere de 4000 de franci 
anua1224 la care, lui Daguerre i se mai adăugau 2000 de franci pentru „secretele dioramei". 
Suma primită de Daguerre era un fel de compensaţie pentru faptul că nu îşi patentase 
descoperirea în Franţa şi astfel, patria sa putea să se arate generoasă cu restul lumii şi o oferă 
216 Michel Frizo! (editor), op. cit„ p.25 
217 Ibidem 
218 Chambre des Deputes. Deuxieme Session 1839. Rapport ( . .)par M. Arago. Depuie des Pyrenees t.,, 
-Orienlales. Seance du 3 Juillet 1839, în Daguerre, op.cit„ p. 51 
219 Michel Frizot(editor), op. cit„ p.25 
220 Helmut Gemsheim, Alison Gemsheim, op. cil„ p. 54 
221 Titlul integral este Hislorique el descriplion des procedis de Daguerreotype el du Diorama, par Daguerre, 
Peintre, inventeur du Diorama, Officier de la Legion d'Honneur, membre de plusieurs Academies, etc„ Nouvelle 
Edition, corrigee el augmentee du portrait de l'auteur, Paris (f.a.) 
222 Helmut Gemsheim, Alison Gernsheim, op. cit„ p. 55; Beaumont Newhall, op. cit„ p. 25; Michel Frizo! (edi
tor), op. cit„ p. 26 
223 Michel Frizot (editor), op. cil„ p.25; John Szarkowski, op. cil„ p. 27, 300, nota 15 
224 Expose des motitS el pro jet de loi tendant ii accorder: I 0 au sieur Daguerre une pension annuelle et viagere 
de 6,000 francs; 2° au sieur Niepce fils une pension annuelle el viagere de 4,000 francs, pour la cession faite par 
eux du procede servant a fixer Ies images de la chambre obscure, presentes par M. le Ministre de I' lnterieur. Se
ance du 15 juin 1839, cf. Daguerre, op. cil„ p. I 
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fără beneficiu. În acelaşi timp, era şi o formă de a-1 despăgubi pentru pierderea dioramei care 
fusese distrusă de un incendiu pe 8 martie 1839.225 Şase dagherotipii au fost expuse la Camera 
Deputaţilor, pe 7 iulie, pentru a-i convinge pe membrii acesteia de valoarea descoperirii şi 

a-i îndemna să voteze pensiiile ce fuseseră propuse. 226 Alte exemplare sunt trimise în dar 
capetelor încoronte ale Europei : regelui Friedrich Wilhelm I al Prusiei, ţarului Nicolae I 
al Rusiei, împăratului Ferdinand I al Austriei şi regelui Ludwig J al Bavariei.227 Cele două 
exemplare ajunse la Viena, sunt expuse pe 29 august 1839, la Academia de Belle-Arte - cea 
care reprezenta catedrala Notre Dame fusese destinată kaiserului iar cealaltă, cu atelierul 
unui sculptor, era pentru cancelatul Metternich. Cele patru dagherotipuri trimise la MUnchen 
pentru Ludwig de Bavaria au fost expuse pe 20 octombrie acelaşi an.228 

Apariţia dagherotipiei a revoluţionat artele vizuale datorită perfecţiunii detaliilor 
pe care nici un plastician nu le putea surprinde în totalitate. Când a văzut primele imagini 
dagheriene, Paul Delaroche a exclamat: „De astăzi pictura a murit!"229 

De la Daguerre nu a făcut prea multe imagini căci, după experienţele reuşite şi lansarea 
procedeelor de folosire a dagherotipiei, el a părăsit genul şi, bucurându-se de pensie, s-a 
consacrat altor proiecte, printre care o impresionantă pictură iluzionistă în biserica satului 
Bry-sur-Mame, unde îşi cumpărase o moşie, care prin efectul de trompe /'oei/, mărea spaţiul 
interior. Se păstrează de la el 15 imagini executate în 1839, marea majoritate fiind naturi statice 
cu statui, scoici şi fosile, precum şi vederi ale Parisului luate de la fereastra locuinţei sale.210 

În luna septembrie 1839, presa anunţa că Daguerre dădea lecţii gratuite de dagherotipie, 
marţea şi sâmbăta. Cursanţii trebuiau să se înscrie la Ministerul de Interne iar demonstraţiile 
se ţineau într-o sală de pe Quai d'Orsay iar aparatul era aşezat pe un balcon.211 

Pe lângă pensia acordată, Daguerre a fost recompensat şi cu o nouă Legiune de Onore, 
de data aceasta în grad de ofiţer. 212 

În lucrarea în două volume a lui Louis Figuier, Exposition et histoire des principales 
decouvertes scientifiques modernes (Paris 1851) este comentată, pe larg, şi dagherotipia. Deşi 
i se găsesc mari merite, autorul descoperirii este şi criticat pentru că, prin procedeul său, „el 
nu compune ci copiază într-un mod prea exact toate detaliile inutile". Recenzorul acelei cărţi 
se întreabă acă dagherotipia are valoare pentru artişti şi dacă îipoate ajuta în studiile lor.m La 
apariţia acestor rânduri, Daguerre trecuse de o lună şi jumătate în lumea umbrelor, respectat 
şi apreciat. Presa publicase ferpare pline de laude la adresa contribuţiilor sale capitale în 

225 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit .. p. 52; Michel Frizat (editor), op. cit .. p.25; John Szarkows
ki, op. cit., p. 28 
226 Beaumont Newhall, op. cit .. p. ~3 
227 Jean-Louis Bigourdan, 1839: Ies „ Vues de Paris" et /'introduc/ion du daguerreotype en Europe în catalogul 
expoziţiei Paris et le daguerreotype, Musce Carnavalet, 31 octobre 1989-28 tevrier 1990, Paris 1989, p. 32 
228 Ibidem 
229 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit., p.54; Brian Coc, op. cit .. p. 17 
230 Michel Frizat (editor), op. cit., p.26 
231 Jean-Louis Bigourdan, op. cit„ p.33 
232 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit., p. 56 
233 P.-A. Cap, E.xposition et histoire des principales dicouvertes scientifiques modernes par M. Louis Figuier 
(Paris 1851,che: Victor Masson et che: langlois et leclercq, libraires), „L'Illustration" No.442121 Ao!lt 185 I, p. 
III 
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lumea artelor spectacolului, a celor vizuale şi a dagherotipiei.234 

Aflând de epocala descoperire, pictorul şi fizicianul american Samuel F.B.Morse 
( 1791-1872), ce se găsea atunci la Paris pentru a-şi face cunoscut telegraful, îl vizitează 
pe Daguerre pe 7 martie 1839, cu o zi înainte ca diorama să cadă pradă flăcărilor. Morse 
este profund impresionat de staticismul un peisaj ce reprezenta o arteră foarte aglomerată, 
Boulevard du Temple dar care, din cauza expunerii îndelungate, nu putea surprinde vehiculele 
şi pietonii aflaţi în mişcare. Singurele personaje care apăreau în compoziţie erau un lustragiu 
şi clientul său, un domn elegant, imortalizat cu piciorul ridicat pe cutia unde i se văcsuiau 
ghetele. Entuziasmat, vizitatorul îi descrie într-o epistolă fratelui său, la New York, cele 
văzute. Acesta, care era editor la „Observer", va publica relatarea în numărul din 19 aprilie 
al periodicului : „Alaltăeri, pe 7, am vizitat pe D. Daguerre în camerele sale de la Dioramă, 
pentru a vedea aceste admirabile rezultate. Sunt produse pe o suprafaţă metalică, piesele 
principale [sunt] de circa 7 pe 5 inci şi seamănă cu gravurilă în aquatinta, pentru că sunt doar 
în clarobscur şi nu în colori. Dar fineţea detaliilor conturelor nu poate fi imagintă. Nici o 
pictură sau gravură le-ar putea atinge vreodată. Spre exemplu, într-o vedere a străzii se poate 
observa un semn în depărtare iar ochiul pote doar să distingă că pe el sunt şiruri de litere dar 
atât de minuscule încât nu pot fi citite cu ochiul liber. Cu ajutorul unei lupe puternice, care 
măreşte de cincizeci de ori, aşezată pe conture, fiecare literă era clară şi distinct lizibilă şi la 
fel erau micile crăpături şi linii din pereţii clădirii, şi pavajul de pe străzi. Efectul lupei asupra 
imaginii era în mare măsură la fel ca acela al unui telescop în natură. 

Obiectele în mişcare nu sunt surprinse. Bulevardul, care e în mod constant plin de o 
grămadă de pietoni şi de trăsuri, era complet pustiu,cu excepţia unui individ care îşi peria 
ghetele. Picioarele sale erau, desigur, obligate să stea nemişcate o vreme, unul fiind pe cutia 
lustragiului şi celălalt pe pământ. În consecinţă ghetele şi piciorele sale se desluşesc bine dar 
el nu are trup şi cap pentru că acestea erau în mişcare."m 

Vestea despre invenţia dagherotipului ajunge în Statele Unite ale Americii pe 20 
septembrie 1839, adusă de călătorii vasului „British Queen". Pe 28 septembrie acelaşi an, 
Morse - care îşi cumpărase din Franţa un aparat şi substanţele necesare dagherotipiei -
expune o imagine cu biserica unitariană pe care o luase de la o fereastră a Universităţii din 
New York, unde era profesor. 236 Curând va da lecţii de dagherotipie, introducând în tainele ei 
pe mai mulţi tineri de talent şi de perspectivă, printre ei pe Mathew B.Brady, viitorul fotograf 
al Războiului Civil şi pe Edward Anthony, care, în 1843 începe un proiect de anvergură luând 
portrete membrilor Congresului. La Washington i se pune la dispoziţie o sală de şedinţe a 
Sentului pentru a-i sluji de atelier. Acolo i-au pozat oamenii politici ai republicii iar chipurile 

234 Daguerre, "L'Illustration" No.438/24 Juillet 1851, p. 47: "Înregistram pierderea unui artist care a lăsat 
un nume popular legat de una dintre cele mai curioase descoperiri moderne. D. Daguerre a murit la Petit-Brie, 
aproape de Paris, la 1 O iulie [ 1851]. S-a născut la Cormeilles, în 1788. A fost elevul celebrului De goni şi a lucrat 
foarte bine la decoruri de teatru cu D. Ciceri. lmpreuna cu D. Bouton, D.Daguerre a fondat Diorwna care i-a creai 
reputaţia şi care 1-a ruinat. Atunci a lnceput sa cerceteze, împreuna cu D.Niepce, soluţia problemei fixării imagini
lor camerei obscure; a reuşit şi a încredinţat descoperirea publicului în schimbul unei pensii de 6000 franci pe care 
i-a oierit-o Statul." 
235 Beaumont Newhall, op. cit .. p.16; Oliver Jensen, Joan Paterson Kerr, Murray Belsky, American Album. 
Rare Photographs Col/ected by the Editors of American Herilage, Ballantine Books, New York, 1968, p.16 
236 Oliver Jensen, Joan Paterson Kerr, Murray Belsky, op. cit .. p.17 
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lor astfel imortalizate au constituit o galerie care, din păcate, a fost mistuită de un incendiu, 
în 1852.217 

Morse s-a asociat cu un coleg de la catedra de chimie, profesorul John W. Draper în 
vederea experimentării portretului, încă neabordat la acea dată. Draper constantă că, mărind 
deschiderea lentilei şi micşorând distanţa focală obţine imagini mai clare şi mai puternice. Îşi 
cam chinuia modelele -fiica, sora şi prietenii - pe care-i urca pe acoperiş şi-i ţinea minute în 
şir în plin soare, cu faţa pudrată cu făină pentru a amplifica luminiozitatea şi cu ochii închişi 
spre a nu clipi în timpul îndelungat al expunerii. Atunci cînd obţine un portret al sorei sale, i-l 
trimite lui John Herschel la Londra, ca o încununare a eforturilor sale.218 

Draper nu este singurul portretist: şi-au mai încercat mâna, cu succes, tinichigiul 
Robert Cornelius din Philadelphia şi opticianul Henry Fitz, Jr., din New York. Ambii şi-au 
fac autoportrete la finele anului 1839 sau începutul anului 1840, disputându-şi întâietatea în 
acest domeniu.239 

La fel ca Morse, şi marele naturalist şi explorator german Alexander von Humboldt a 
fost impresionat de perfecţiunea imaginii dagheriene. 

Totuşi, dagherotipul, în pofida clarităţii şi a profunzimii, avea unele dezavantaje: 
• se obţinea o imagine unică iar multiplicarea era imposibilă; 
• din cauza suprafeţei plăcii de argint lustruită oglindă imaginea nu putea fi 

privită frontal ci doar dintr-un unghi anume 
• fiind un pozitiv, imaginea era inversată (dreapta-stânga) 

Primele imagini au fost luate cu aparate confecţionate chiar de cei ce le-au luat. 
Camera obscura folosită de Daguerre avea dimensiunile 31 x 37 x 51 cm iar plăcile folosite 
erau de 16,4 x 21,6 cm.240 Dar existau şi aparate standard, produse de specialişti: Alphonse 
Giroux, cumnat al inventatorului, executa şi vindea asemenea aparate care purtau semnătura 
lui Daguerre şi sigiliul producătorului drept garanţie a autenticităţii. Aparatul era deosebit 
de simplu fiind format din două cutii de lemn care glisau una într-alta; prima, cea mare, 
era dotată cu obiectiv iar cealaltă cu ecranul pentru focalizare şi rama în care se aşeza 
placa sensibilizată. Preţul camarei ca şi restul ustensilelor necesare (tăviţe, flacoane pentru 
chimicale, lampă de spirt, camerele pentru expunere la vapori de iod şi de mercur, cutia cu 
plăcile de cupru argintate) costau 400 franci - sumă foarte ridicată pentru acea vreme - şi 

aveau o greutate apreciabilă, un chintal.241 Procedeul era complicat şi chiar periculos pentru 
sănătate din cauza chimicalelor folosite, în special a mercurului. Trebuiau parcurse mai mutle 
faze până la obţinerea imaginii dorite: 

O placă de cupru ce avea una dintre suprafaţe argintată era lustruită cu praf de piatră 
ponce, cu ajutorul unei bucăţi de pâslă moale, muiată în ulei de măsline, până căpăta aspect 
de oglindă. Apoi era curăţată cu acid azotic şi uscată la o lampă cu spirt. 

Placa era fixată într-o ramă şi aşezată cu faţa în jos într-o cutie care avea pe fundul ei 
cristale de iod ce, prin încălzire la lampa cu spirt, produceau vapori care sensibilizau placa. 
237 Ibidem 
238 Ibidem, p. 16 
239 Ibidem, p. 17 
240 Grant Romer, Apropos du procede de Daguerre, catalogul expoziJiei Paris el le daguerreotype, Musee 
Carnavalet, 31octobre1989-28 levrier 1990, Paris 1989, p. 50 
241 Ibidem, p. 49; Michel Frizot (editor), op. cil„ p.38 · 
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Această fază dura între 5 şi 30 minute şi era terminată atunci când suprafaţa plăcii căpăta o 
culoare galben-aurie.Modificarea culorii putea fi observată în semiobscuritate. 

Placa era apoi plasată în rama ei din aparat şi expusă un intreval ce varia între 3 şi 30 
minute, în funcţie de lumină şi de condiţiile atmosferice. 

Placa era scoasă din aparat la întuneric şi era aşezată, cu faţa în jos, la un unghi de 
45°, într-o cutie unde se afla o tăviţă cu mercur ce era încălzită la 60° C cu lampa cu spirt. 
Procesul putea fi controlat printr-o deschidere în peretele cutiei ce era acopeirtă cu o bucată 
de sticlă galbenă.Operaţia dura 2-3 minute. Sub influenţa vaporilor de mercur imaginea 
latentă devenea vizibilă. 

Imaginea era fixată prin îmbăiere în apă de mare iar mai apoi în tiosulfit de sodiu 
(numit în acea vreme hiposulfit de sodiu sau, simplu, hypo, ce fusese descoperit de sir John 
Herschel în 1819). 

Urma o spălare finală în apă distilată caldă şi uscarea, după care era aşeztă într-o 
casetă şi livrată beneficiarului.242 

Imaginea obţinută era foarte sensibilă şi trebuia protejată. De aceea, plăcuţa metalică 
era încadrată într-un paspartu din folie de bronz (uneori aurită) şi acoperită cu o sticlă iar 
apoi închisă în altă ramă, de tombac sau bronz, perfect etanş, pentru a nu fi alterată de aerul 
cu care intra în contact şi a nu fi atinsă cu mâna; totul era apoi aşezat într-o casetă din lemn 
sau carton, căptuşită cu pluş ori catifea şi îmbrăcată în piele. Obiectul era foarte elegant şi 
preţios; amintind de miniatură. În 1854 a fost lansată o casetă mult mai ieftină, mai rezistentă 
şi mai uşor de făcut : într-o matriţă era presat, la cald, un amestec de şelac şi talaş care, când 
se întărea, devenea foarte rigid şi uşor, având o culoare brun-roşcat sau negru şi o textură ce 
aducea a piele şi se preta la o decoraţie foarte bogată, în relief, cu motive florale, geometrice, 
alegorice sau chiar cu unele compoziţii celebre, luate din plastica timpului. Pentru că fusese 
produsă şi lansată în Statele Unite ale Americii, a fost numită caseta Uniunii. 241 

Dacă placă îşi pierdea protecţia oferită de sticlă şi era atinsă cu degetele, imaginea se 
altera în mod iremediabil, până la dispariţie. 

În doi ani de zile, aparatul Giroux-Daguerre era depăşit iar inovaţiile aduse procedeului 
au schimbat destul de mult metoda iniţială. În luna septembrie a anului 1839, Franz 
Kratochwila din Viena constată că tratând plăcile cu vapori de brom şi clor obţine o mai 
mare sensibilitate.244 Aproape în aceeaşi perioadă, John Frederick Goddard ( 1795-1866), 
conferenţiar în optică şi filosofie naturală la Londra, creşte sensibilitatea plăcilor expunîndu
le în mod egal la vapori de brom şi de iod ce avea drept rezultat un strat de bromură de 
argint şi de iodură de argint. 245 În 1841, Antoine Claudet ( 1797-1867), un important 
pionier al fotografiei britanice deşi era francez de origine, descopere că şi clorul poate mări 
sensibilitatea plăcilor. Toate acestea au avut efect micşorarea timpului de expunere. Pentru a 
da mai mare rezistenţă stratului de amalgam de argint şi mercur ce constituiau imaginea, în 
1840, Hippolyte Fizeau ( 1819-1896) a tratat placa de argint, după developare, cu o soluţie 

242 Daguerreotype. Description du Procede, în His1orique el descriplion des procedes de Daguerreotype el du 
Diorama, op.cit., p.57-68; Michel Frizot (editor), op. cil„ p.38; Grant Romer, op. cil„ p.47-48 
243 Brian Coe, op.cil., p. 18-19 
244 Michel Frizo! (editor), op. cil„ p. 40 
245 Ibidem; Brian Coe, op.cil„ p. 17 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 115 

fierbinte de clorură de aur care, în acelaşi timp, intensifica şi tonalităţile. De aceea, tonarea 
aurie a plăcilor a devenit o practică obişnuită.246 

Tot în 1840, Edmond Becquerel (1820-1891), descopere că imaginea poate fi 
developată fără să întrebuinţeze mercur ci doar expunând placa la lumină roşie, galbenă sau 
oranj. Totuşi, acest procedeu avea inconvenientul că dădea o tentă albastru-verzuie plăcilor, 
ceea ce displăcea beneficiarilor şi nu a fost adoptat de profesionişti, chiar dacă excluderea 
mercurului le asigura sănătatea .247 

Se fac inovaţii şi în domeniul aparaturii şi a opticii. Pentru că lentilele folosite la 
primele aparate nu aveau suficientă putere de a capta lumina - fiind de cele mai mutle ori 
simple lupe, lentile de ochelari sau de telescoape - în 1840, matematicianul maghiar Josef 
Max Petzval care preda la Universitatea din Viena, a conceput un obiectiv format din patru 
lentile care dădeau o deschidere mai mare şi primeau de 16 ori mai multă lumină decât 
obiectivele iniţiale. 246 Echivalentul contemporan al acestei deschideri ar fi 3,5. În noiembrie 
acelşi an, opticianul Peter Viogtlănder a început să producă aceste lentile. Tot el a pus în 
circulaţie, în ianuarie 1841, un aparat metalic care fusese proiectat de Petzval, care executa 
imagini circulare cu un diametru de 9 cm care, însă, nu s-a bucurat de succes.249 Erau preferate, 
în continuare, aparatele confecţionate din lemn, care produceau imagini cu dimensiunile 5,7 
x 7,6 cm sau 7,6 x 10,5 cm. 

Opticianul Charles Chevalier - vechiul furnizor al lui Niepce şi Daguerre - prezintă, 

pe 26 iulie 1841, la Academia de Ştiinţe o prismă care permitea rectificarea inversării 

imaginii. În 11 iunie 1845, Friedrich von Martens (1809 ?-1875), desenator şi gravor german 
naturalizat francez, specializat în peisaje, îşi patentează aparatul panoramic ce folosea plăci 
semicirculare care, după expunere şi developare, erau aplatisate spre a putea fi înrămate şi 
expuse.25° Cu acest aparat, ce acopereau un unghi de 150°, chiar dacă era dificil de manipulat şi 
cerea o deosebită dexteritate, inventatorul a surprins nişte impresionante vedute ale Parisului: 
Sena, malul stâng şi fle de la Cite, fle de la Cite şi malul drept, Pont Neuf La scurt interval 
după publicarea procedeului dagherotipiei, baronul Seguier ( 1803-1876) inventă trepiedul 
care să susţină camera211

, fapt ce a uşurat transportul acesteia în afara laboratorului pentru 
executarea de peisaje. 

Datorită acestor facilităţi a crescut şi interesul publicului pentru dagherotipie. Pasiunea 
de a practica, fie şi ca amator, dagherotipia a atins culmi nebănuite astfel că, numai în Paris 
sunt vândute, în anul 1846, 500.000 plăci şi 2.000 aparate cu întregul lor echipament. 212 

Scurtarea timpului de expunere permitea chiar şi realizarea instantaneelor: în mijlocul anilor 
50, unii fotografi se lăudau că au putut imortaliza norii în mişcare, pietonii şi de pe Pont 
Neuf, bărcile de pe Sena sau cimpanzeii de la grădina zoologică. 213 Sunt tăcute şi încercări în 
domeniul dagherotipie colorate pe plăci tratate cu clor: în 1848 Abel Niepce de Saint-Victor, 

246 Brian Coe, op.cil., p. 18; Grant Romer, op.cil., p.53; Michel Frizot (editor), op. cil., p. 40 
247 Grant Romer, op.cil., p.53 
248 Ibidem; Beaumont Newhall, op. cil., p. 29; Brian Coe, op.cil., p. 17; Michel Frizo! (editor), op. cil., p. 40 
249 Michel Frizo! (editor), op. cil., p. 40 
250 Grant Romer, op.cil„ p.54, 246 
25 I Ibidem, p. 5 I 
252 Ibidem, p. 54 
253 Ibidem 
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un nepot al marelui Niepce, face primele experimente, apoi, în 1850, Edmond Becquerel, însă 
totul se soldează cu eşec. 254 De aceea, când se dorea ca imaginea să fie în culori, era pictată 
de mână, aşa cum făcuse, încă din 1841, elveţianul Jean-Baptiste Jsenring (1796-1860) din 
St.Gallen.255 Pentru a accentua efectul iluzionist şi volumetria, erau colorate, tot demină, şi 
imagnile stereoscopice apărute în 1850.256 Acestea erau executate cu o cameră stereoscopică, 
prevăzută cu două obiective. Mica diferenţă de unghi dintre cele două imagini obţinute 
simultan dădea impresia de volum atunci când erau privite printr-un vizor binocular. 

O frenezie pentru noua atracţie din sfera vizualului a pus stăpânire pe lume. Umoriştii 
şi caricaturiştii au numit-o dagherotipomanie şi le-a oferit subiecte recompensante pentru 
publicaţile satirice ale epocii.257 În Italia şi în Spania se făceau demonstraţii publice, în 
pieţe publice, anunţate anticipat în periodice pentru a aduna amatorii. Unii încercau să-şi 
meşterească propria cameră iar imaginile obţinute le expuneau în vitrinele negustorilor. Erau 
preferate peisajele şi, pentru a nu fi incomodaţi de curioşi, fotografii îşi aşezau aparatul pe 
un balcon sau pe pervazul unei ferestre. 258 De aceea, majoritatea primelor imagini luate în 
intervalul 1839-1840 sunt peisaje citadine, plonjante, revelând străzi şi acoperişuri. Interesul 
publicului era atât de mare încât multe dintre aceste prime imagini erau disputate între 
amatori, la preţuri mari. 

Dagherotipul începe să fie folosit şi pentru portrete, curând devenind principala 
finalitate a acestei tehnici. Jean Baptiste Isenring, pictor şi gravor din St. Gallen, este 
considerat primul practicant al portretului dagherian în Europa. În luna august a anului 1840 
el deschide o expoziţie în localitatea de rezidenţă - prima de acest fel - în care prezintă 
naturi statice, peisaje, eidificii şi 39 de portrete. Pentru a îndepărta inconvenientul clipirii 
beneficiarului în timpul lungului interval al expunerii - care dura circa 20 minute - lsenring 
retuşa ochii modelului prin scrijelarea plăcii metalice şi, aş cum s-a spus mai sus, îşi colora 
manual dagherotipurile.259 Şi-a itinerat expoziţia la Zilrich, Miinchen, Augsburg, Viena şi 

Stuttgart pentru a cărei vizitare percepea o taxă. Va deschide la Milnchen un studio pentru 
portrete şi-şi va găsi celebritatea pentru timpul redus al şedinteţei de poză, care dura doar 5 
minute. 260 

Cel dintâi studio din lume destinat executării portretelor este desemnat a fi cel al 
lui Alexander S. Wolcott şi John Johnson. Acesta a fost deschis pe 4 martie 1840 în New 
York şi periodic local îl numea „the first daguerreotype gallery for portraits''.261 Alexander 
S. Wolcott (1804-1844) a obţinuseră primul portret dagherian - un profil al asociatului 
spu, Johnson - pe 7 octombrie 1839, într-un interval de 3-5 minute, folosind un aparat de 

254 Ibidem 
255 Michel Frizo! (editor), op. cit., p. 43 
256 Grant Romer, op.cit., p.54 
257 la Daguerreotypomanie, „La Caricature", 8 decembre 1839; De deux nouveaux partis politiques: Ies 
daguerrotypophiles el Ies daguerrotypophobes, .,Le Charivari", I O septembre 1839, cf. catalogului expozi)iei Paris 
el le daguerreotype, Musee Carnavalet, 31octobre1989-28 levrier 1990, Paris 1989, p. 10-12; Helmut Gernsheim, 
Alison Gernsheim, op. cit .. p. 56 
258 Michel Frizot (editor), op. cit., p. 36 
259 Hei mut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit., p. 57-58 
260 Ibidem, p. 58 
261 Beaumont Newhall, op. cit., p. 28-29 
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construcţie proprie care, în loc de lentilă avea o oglindă concavă.262 Pe 8 mai 1840, Wolcott îşi 
patentează aparatul.261 Pentru a avea un ecleraj suficient în studioul lor, cei doi americani au 
instalat două oglinzi care reflectau lumina exterioară.264 

În Lumea Veche, primele studiouri de acest fel se deschid la Londra, în 1841, mai 
întâi cel al John Johnson - venit între timp în capitala Marii Britanii - în colaborare cu John 
Frederick Goddard, instalat pe acoperişul Institutului Politehnic Regal şi care funcţiona din 
23 martie folosind aparatul lui Wolcott, şi apoi, din iunie, al lui Antoine Claudet ~ cel ce 
avea să crească sensibilitatea plăcilor prin folosirea clorului - instalat pe acoperişul Galeriei 
Adelaide, în spatele bisericii St. Martin 's-in-the-Fields, care folosea o cameră Daguerre
Giroux.265 

La început, preţul unui dagherotip era mare: în Anglia, un portret bust de 5 x 5,5 cm 
costa I guinee (adică 1 liră şi 1 şiling) iar unul figură întreagă 2 guinee;260 în Germania, acelaşi 
portret de mici dimensiuni costa 2 taleri ceea ce echivala cu salariul pe două săptămâni al 
unui muncitor calificat (spre pildă, un tâmplar). 267 Preţul creştea proporţional cu dimensiunea 
imaginii. Plăcile pe care era surprinsă imaginea aveau diverse mărimi: începând de la o placă 
întreagă care avea 21,5 x 16,5 cm, dimensiunea scădea la subdiviziunile acesteia: o jumătate 
de placă 16 x 11 cm; o treime de placă 13 x 9 cm; un sfert de placă 10,5 x 8,5 cm; o şesime 
de placă 8 x 7,5 cm; o optime de placă 8 x 5,5 cm; o noime de placă 7 x 5,5 cm.268 

Cu timpul, însă, înmulţirea numărului studiourilor va aduce, din cauza, competiţiei, 
o scădere a preţurilor. În New York, în 1846 erau 16 ateliere - iar onorariul perceput pentru 
un mic portret, inclusiv caseta lui, era doar de 1 dolar-, în 1850 erau 59, în 1851 erau 71 iar 
în 1853 erau 100.269 

Peste tot în lume, studiourile erau aranjate elegant, ca un interior de casă prosperă, cu 
mobilier scump, draperii, tablouri, vaze cu flori, bibelouri şi alte ornamente specifice epocii; 
din decor nu lipseau niciodată rafturile cu cărţi, de obicei legate în piele şi înscrise cu litere 
de aur, pentru a-i revela pe beneficiari ca oameni de spirit, intelectuali de ănaltă clasă, ce 
pozau cu câte un volum în mână, fie cufundaţi în lectură, fie cu privirea inspirată ridicându-se 
de pe pagini. În presă erau inserate reclamele proprietarilor atelierelor de dagherotipie, toate 
compuse foarte atrăgător şi asigurându-i pe amatori în privinţa eleganţei interiorului, a luminii 
celei mai potrivite, a orarului primirilor, a scurtimii şedinţelor de poză, a disponibilităţii 
asistenţilor de a se deplasa oriunde la solicitarea beneficiarului şi, în mod special, a preţurilor 
scăzute ce erau percepute. 

În scurt timp apar şi dagherotipiştii itineranţi270 care deserveau provincia, oraşele unde 
nu se aflau stabiliţi alţi confraţi şiunde se putea câştiga bine cu portretistica. Deplasările erau 

262 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit., p. 91 
263 Michel Frizo! (editor), op. cit., p. 39 
264 Helmut Gemsheim, Alison Gernsheim, op. cit .. p. 93; Michel Frizot (editor), op. cit., p. 39 
265 Helmut Gernsheim, Alison Gemsheim, op. cit .. p. 93-94, 97 
266 Ibidem, p.100 
267 Michel Frizot (editor), op. cit., p. 41-42 
268 et: Catalogului expozifiei Paris et le daguerreotype, Musee Camavalet, 31 octobre 1989-28 fevrier 1990, 
Paris 1989, p. 205; Michel Frizo! (editor), op. cit., p. 42, nota 18; Beawnont Newhall, op. cit., p. 27 
269 Michel Frizot (editor), op. cit., p. 43 
270 Ibidem, p. 44 
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legate de diverse evenimente locale precum zilele de hram al bisericii, târgurile şi iarmaroacele, 
concursurile hipice şi de tir, care atrăgeau un public larg şi entuziast. Îşi stabileau atelierul în 
hanul cel mai celebru şi elegant şi-şi expuneau lucrările în vitrina prăvăliilor centrale. Acest 
tip de reclamă se adăuga anunţurilor din periodicele locale. Pe lângă dagherotipie, artistul 
itinerant încerca să-şi atragă interesul public şi prin alte curiozităţi : microscop, lanternă 
magică, telegraf sau diverse aparate de ultimă oră cu care făcea demonstraţii contra unei mici 
sume. 

Cu tot preţul ridicat, portretele dagheriene avea o mare căutare, cu precădere cele ale 
oamenilor de vază. Din 1841, Louis-Auguste Bisson (1814-1876) imortalizează chipurile 
membrilor Camerei Deputaţilor şi pe aceia ai Senatului francez, executând mai bine de 900 
de portrete. 271 Hermann Biow (1804-1850), intre 1848-1849, face portretele membrilor 
adunării germane de la Frankfurt, care ulterior au fost multiplicate prin intermediul 
litografiei.272 Din cauza imposibilităţii multiplicării dagherotipurilor, litografia era mijlocul 
cel mai uzitat şi facil de reproducere a imaginilor obţinute în camera obscura. Între 1840 şi 
1844, sub genericul Excursions daguerreennes, sunt publicate circa 144 litografii cu peisaje 
şi monumente din Europa şi din ţările riverane Mării Mediterane.273 

Existau şi portretişti de studio care îşi făceau bună reclamă şi se recomandau cu 
modelele ilustre ce le pozaseră : Maucomble, pictor de portrete, ce-şi avea atelierul pe 
strada Grammont nr. 25, se specializase în imortalizarea celebrilor actori parizieni şi oferea 
dagherotipii colorate.274 

Practicanţii dagherotipiei foloseau orice prilej pentru a-şi prezenta realizările astfel 
creându-se o emulaţie intre ei. În 1844, la Paris, se deschide Expoziţia Produselor Industriei 
Franceze unde îşi găsesc locul circa I OOO de dagherotipuri datorate atât autorilor locali cât şi 
străini, poate cea mai mare manifestare de acest fel. Nici chiar la Expoziţia Universală de la 
Londra, deschisă la Crystal Palace în 1851, nu a fost strâns un numar atât de mare de imagini, 
acolo figurând circa 700 de exemplare, atât dagherotipii cât şi fotografii pe hârtie, trimise din 
toată lumea.275 Imaginile stereoscopice s-au bucurat cu acea ocazie de cea mai mare atenţie 
din partea vizitatorilor şi au fost comercializate cantităţi importante, mai ales cu aspecte din 
expoziţie sau din zone exotice extraeuropene. 

De altfel, odată cu apariţia clişeului cu colodiu umed, după 1851, interesul pentru 
271 Ibidem 
272 Detlef Hoffmann, Ute Wrocklage, Die daguerreo-rypisierten Manner der Paulskirche. Parlamentarierspor
traits der ersten deutschen Nationalversammlung in Frankfurt 1848149, în catalogul expoziţiei Silber und Sal=. 
Zur Friih=eit der Photographie im deutschen Sprachraum 1839-1860, Edition Braus, K111n und Heidelberg, 1989, 
p. 404-437; Enno Kauthold, Hermann Biow (1804-1850) und Carl Ferdinand Stel=ner (1805-1894) in Hamburg. 
legende. Fakten, Umschreibungen, Wahrscheinlichkeiten, în catalogul expozil iei Silber und Sal=. Zur Fruh=eit der 
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dagherotip scade simţitor în Europa deşi metoda continuă să fie practicată încă aproape zece 
ani în Statele Unite, până către sfârşitul Războiului Civil, în 1865. 

2. Calotipia 

În acelaşi timp cu dagherotipia apare o nouă metodă de surprindere pe suport 
fotosensibil, în camera obscura, a imaginilor exterioare. În Anglia exista un om de ştiinţă cu 
varii preocupări ce pendulau între matematică şi limbi clasice (se specializase în descifrarea 
textelor asiriene scrise cu caractere cuneiforme) şi care, la un moment dat, a început să fie 
preocupat de fotografie (de altfel, el este şi cel ce a folosit pentru prima dată acest nume) -
WILLIAM HENRY FOX TALBOT (1800-1877). Deşi el făcuse unele cercetări în domeniu, 
nu se grăbise să-şi perfecţioneze sistemul şi să anunţe descoperirea aşa că ştirea despre 
procedeul lui Daguerre 1-a luat prin surprindere şi a precipitat finalizarea metodei. 

Talbot şi-a început experimentele din pură întâmplare : era un foarte slab desenator 
dar, ca orice englez cu studii libere din acea perioadă, dorea să-şi exerseze mâna neabilă în 
desenarea peisajelor întâlnite în timpul tradiţionalului „grand tour" pe continent pe care orice 
gentleman trebuia să-l întreprindă spre a se adjudeca drept om de gust. Pentru a obţine minime 
rezultate mulţumitoare el folosea una dintre „maşinile de desenat" - camera lucida inventată 
de Wollaston (o prismă de cristal prin care se privea peisajul)276 

- fără a fi capabil să se 
dispenseze de ea şi să lucreze cu ochiul liber. În octombrie 1833, când se apucase să schiţeze 
un minunat colţ de natură de pe malul Lacului Como din Italia i-a venit ideea să folosească 
camera obscura pentru a obţine o imagine care să se imprime direct pe o hârtie sensibilă. 277 

În ianuarie 1834, după ce revine în Anglia, începe să facă experienţe acoperind o coală de 
hârtie cu nitrat de argint după care o lăsa să se usuce şi apoi o expunea la soare - survenea 
un proces foarte lent de înnegrire; a încercat apoi cu clorură de argint aplicată pe o hârtie 
umedă dar a obţinut, cu aceeaşi greutate, o nuanţă de violet închis. Următoarea experinţă 
a avut, în sfârşit, un rezultat reuşit : hârtia a fost înmuiată în soluţie uşoară de sare şi, după 
uscare, a fost spălată cu nitrat de argint,obţinându~se o suprafaţă puternic fotosensibilă, care 
se înnegrea rapid şi uniform.278 Suprapunând pe aceste coli de hârtie frunze, flori, pene sau 
dantele - la fel cum procedase Thomas Wedgood la 1800 - a obţinut siluetele albe ale acestor 
obiecte pe care le-aputut fixa într-o soluţie puternică de sare.279 Dacă imaginea rezultată era 
tratată pentru a deveni transparentă şi era suprapusă pe o altă coală de hârtie sensibilă se putea 
obţine o altă imagine, pozitivă : astfel a fost descoperit sistemul negativ-pozitiv, care stă la 
baza fotografiei moderne. 

În august 1835, Talbot foloseşte camera obscura pentru a imortaliza o fereastră 
a bibliotecii de la reşedinţa sa din Lacock Abbey, comitatul Wiltshire. Camera fusese 
confecţionată din lemn de un tâmplar local iar drept obiectiv fusese fixată o lentilă de 

276 John Szarkowski, op.cit., p.30 
277 Ibidem; Helmut Gemsheim, Alison Gemsheim, op. cil„ p. 61-62; Hubertus von Amelunxen, Die Aufge
hobene Zeii. Die Erjindung der Pholographiedurch William Henry Fox Talbot, Vcrlag Dirk Nishen, Berlin, 1989, 
p.25-26 
278 Hclmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cil., p.62 
279 Ibidem; Hubertus von Amelunxen, op.cit„ p. 26-27; Brian Coc, op.cit„p. 24 
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microscop. Pentru că acest aparat era de foarte mici dimensiuni iar Talbot comandase mai 
multe exemplare pe care le ţinea pe duşumea ori le aşeza prin parcul reşedinţei, orientate 
spre clădire, soţia sa, Constance, le-a poreclit „curse de şoreci".280 Imaginea obţinută era 
minusculă, de 3,5 cm 2, dar foarte clară, după cum consemna chiar autorul într-o notiţă lipită 
lângă imagine : „Fereastră zăbrelită ([mcută] cu camera obscura) August 1835. Când am 
mcut-o, ochiurile de sticlă, cam 200 la număr, puteau fi numărate cu ajutorul unei lupe."281 

După această reuşită Talbot a renunţat la experienţe şi s-a dedicat studiilor clasice publicând, 
în 1839, o carte intitultă Hermes sau cercetări clasice şi antice.282 

Când, în ianuarie 1839, Talbot află de anunţul mcut de Fran~ois Arago în legătură cu 
dagherotipia, se reapucă, cu febrilitate, de treabă pentru a-şi adjudeca întâietatea descoperirii. 
Neştiind care este procedeul folosit de Daguerre şi bănuind că este similar cu al ăsu, Talbot 
se grăbeşte să-şi facă publică descoperirea: pe 25 ianuarie 1839, ajutat de fizicianul Michael 
Faraday, expune la Institutul Regal din Londra câteva din impresiunile de frumze, flori şi 

dantele ori cadre obţinute în camera obscura, pe care le numise desene fotogenice. Apoi, pe 31 
ianuarie, prezintă la Societatea Regală, comunicarea Some Account ofthe Art of Photogenic 
Drawing (Câteva relatări despre arta desenului fotogenic) în care, însă, nu dezvăluie nici un 
detaliu privind chimia procesului său.m În sfârşit, pe 21 februarie revine cu altă comunicare 
privind metodele folosite pentru obţinerea acelor imagini, de data aceasta relevând toate 
etapele parcurse până la rezultatul final. 284 Sir John Herschel îi sugerase lui Talbot, pe I 
februrie, să folosească, pentru fixare, tiosulfitul de sodiu -numit atunci hiposulfit de sodiu 
sau, prescurtt, hypo. Tot Herschel este cel care, într-o scrisoare din 28 februarie 1839, îi 
propune numele de fotografie pentru imaginea obţinută în camera obscura.285 

Între timp, Talbot se lămurise că, între procedeul său şi cel al lui Daguerre nu era 
nici o legătură şi realizează superioritatea metodei sale, capabilă de a produce un număr 
infinit de copii, chiar dacă acestea erau neclare şi nu puteau să surprindă, cu perfecţiunea 
dagherotipului, toate detaliile. Şi-acumpărat un aparat de dagherotipie şi, folosindu-1,a 
observat superioritatea calitativă a imaginilor obţinute cu acesta dar a rămas ferm convins 
că procedeul său era mai bun pentru că permitea multiplicarea şi chiar mărirea cu ajutorul 
„microscopului solar". Totuşi, prietenul său Herschel, într-o scrisoare către Arago din mai 
1839, îşi manifesta entuziasmul la vederea dagheritipurilor, atât de diferite faţă de imaginile 
obţinute de conaţionalul său : „Acesta este un miracol. Desenele lui Talbot sunt copilăreşti 
comparate cu acestea."286 

Talbot trimite o prezentare a metodei sale academicianului francez Jean Baptiste Biot 
(1774-1862), cunoscut fizician, care o citeşte pe 18 ianuarie 1841 la Academia de Ştiinţe, 
insistând că ea este o alternativă la dagherotip. 287 Voind să-şi răspândească şi să-şi valorifice 

280 Helmut Gemsheim, Alison Gemsheim, op. cil., p.62; Brian Coc, op.cil.,p. 
281 Helmut Gemsheim, Alison Gcmshcim, op. cil., p.63; Brian Coc, op.cil. ,p. 24; Hubcnus von Amclunxcn, 
op.cil., p. 28 
282 John Szarkowski, op.cil., p.30 
283 Hclmut Gcrnshcim, Alison Gcmshcim, op. cil., p.64; Brian Coc, op.cil. ,p. 26; 
284 Hclmut Gcmsheim, Alison Gcmshcim, op. cil., p. 65 
285 Michcl Frizat (editor), op. cit., p. 27 
286 Helmut Gcmsheim, Alison Gcmshcim, op. cil„ p. 65 
287 Ibidem, p. 68 
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metoda, el a trimis fotografii în multe locuri, chiar şi la Bucureşti, în luna februarie a anului 
1840, după cum îşi nota autorul în carnetul său, păstrat la Muzeul de Ştiinţă din Londra.288 

Din păcate nu este dată nici o altă informaţie subiectul imaginii, despre destinatarul acelei 
expediţii sau despre reacţia acestuia faţă de fotografie. Este, însă, important că Talbot 
considera Bucureştii ca un loc demn de a lua cunoştinţă de noua sa descoperire şi în care îşi 
punea, poate, speranţa că metoda sa va fi adoptată. Şi avusese perfectă dreptate pentru că, 
aşa cum se va vedea mai departe, atât Carol Szathmari va executa, prin procedeul calotipiei, 
prima sa fotografie cunoscută - o statuetă de puito fără braţe289 

- cât şi boierul moldovean 
Constantin Sturza-Scheianu care, preocupat de noua tehnică, va executa mai multe portrete 
ale rudelor şi prietenilor, ce azi se află în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române. 290 

Patentul pe care Talbot îl obţine, în Anglia, pe 8 februarie 1841 are numărul 842.291 

Pe 20 august, acelaşi an, îşi patentează invenţia şi în Franţa.292 Din cauza preţului de 3 lire 
sterline ce trebuia să-l plătească pentru licenţa de folosire, nu au existat prea mulţi amatori 
interesati să folosească procedeul lui Talbot. În contiunare profesioniştii preferau procedeul 
lui Daguerre, care era gratis, fapt ce a îngrădit răspândirea celui britanic .. 

Folosind un cuvânt grecesc - KaA.6c;, care însemna „frumos" - şi-a numit metoda 
calotipie291

, dar, pentru a-1 onora pe autor, i se mai spunea şi talbotipie. 
Iată care erau etapele care puteau produce o calotipie: 
O coală de hârtie fină era acoperită cu o soluţie de nitrat de argint. După uscare era 

acoperită cu o altă soluţie de iodură de potasiu care forma un strat de iodură de argint.Hârtia 
astfel tratată putea fi păstrată multă vreme şi nu se voala la lumină. 

Pentru deveni fotosensibilă coala de hârtie deja pegătită era tratată, la întuneric, cu o 
soluţie de nitrat de argint, acid acetic şi acid galic. 

argint. 

Hârtia era apoi plasată în camera oscura şi expusă câtevaminute. 
Imaginea latentă era developată prin îmbăiere tot în soluţie de acid galic şi nitrat de 

Fixarea se făcea cu hypo (hiposulfit de sodiu). 
După uscare hârtia era ceruită pentru a deveni transparentă în vederea copierii. 
Negativul era aşezat într-o ramă în contact cu o altă coală de hâtrie sensibilă (tratată cu 

o soluţie de clorură de sodiu - sau sare banală - şi nitrat de argint) şi expusă la soare puternic 
timp de o jumătate de oră sau mai mult,chiar până la două ore. Fixarea pozitvului se făcea tot 
în hypo şi apoi urma o spălare cu multă apă după care era lăsată să se usuce. 294 

Talbot s-a apucat să facă şi portrete pentru a demonstra multiplele posibilităţi de 
întrebuinţare a inventiei sale: pe 6 octombrie 1840 a pozat-o pe sotia sa, Constance; pe 13 
288 Ct: informaţiei fumizata de dl. Hubertus von Amelunxen în scrisoarea sa din 23 februarie 1991; Talbot's 
notebook P, The Science Museum, London 
289 Constantin Savulescu, Cronologia ilustrară a/orografiei din România. Perioada 1834-1916, Asociaţia 
Artiştilor Fotografi, Bucureşti, 1985, p.14 
290 Petre Costincscu, Constantin Srur=a-Scheianu, Romanian Calorypisf, „History of Photography" Volume 11, 
Number 3/ July-September 1987, p.247-254 
291 Beaumont Newhall, op. cir., p. 43 
292 Michcl Frizo! (editor). op. cir., p. 61 
293 Ibidem; Helmut Gcmsheim, Alison Gemsheim, op. cir., p. 68; Beaumont Ncwhall, op. cir., p. 43; Hubertus 
von Amelunxcn, op.cir., p. 34; John Szarkowski, op.cir., p. 32 
294 Helmut Gemsheim, Alison Gemsheim, op. cir., p. 69; Michel Frizot (editor), op. cir .. p. 61 
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octombrie pe Amei ie Petit, servitoarea lor; pe 14 octombrie pe un servitor stând lângă trăsură. 
295 Pentru fiecare portret expunerea era de doar 3 minute. 

Fotografii profesionişti specializaţi în portret preferau clarul dagherotip calotipului 
Dominat de zone flu şi de o învăluire în mister., chaor dacăa cesta prezenta avantajul 

multiplicării şi măririi. Totuţi, au existat încercări de a atrage atenţia asupra calităţilor 
calotipului în realizarea portretelor. Miniaturistul britanic Henry Cullen a trecut, în august 
1841, de la tehnica de şevalet al fotografierea modelelor deschizând primul studio de calotipie 
pe Somerset Street, la nr.29, în Londra.296 El intervenea pe imagine, corectând imperfecţiunile 
şi punând, cu pensula, accente acolo unde se simţea nevoia şi unde camera obscura nu reuşise 
să o facă. Astfel a fost inventat retuşul pe fotografie. Antoine Claudet- care deja se remarcase 
ca dagherotipist - a obţinut, în iulie 1844, licenţa pentru folosirea calotipiei şi, timp de doi 
ani, a luat portrete atât cu această metodă cât şi cu dagherotipia, în funcţie de solicitări. 297 

În 1843, Talbot deschide un atelier de copiat, la Reading, lângă Londra, pe care 
îl aşează sub coordonarea lui Henneman căruia i se subordonau mai mulţi asistenţi. 298 O 
imagine „publicitară" prezenta mai multe aspecte din timpul activităţii la acea întreprindere, 
ce se desflşura în exterior : un asistent reproducea o gravură prinsă pe un panou acoperit cu 
o pânză neagră şi aşezat pe un şevalet; altul lua portretul unui solicitant; un tânăr cu şorţ lung 
dinainte şi un bărbat cu ţilindru pe cap aşezau pe două stative, plasate în plin soare, o suită 
de rame cu hârtie sensibilă ce unnau a fi copiate după negative iar intre ei, însuşi Henneman 
fotografia o sculptură de mici dimensiuni cu Cele trei graţii. 

Între 29 iunie 1844 şi 23 aprilie 1846, Talbot publică The Penei/ of Nature (Creionul 
naturii), lucrare prin care flcea reclamă procedeului său şi pe care a ilustrat-o, pentru edificare, 
cu fotografii lipiste pe pagini albe. Era primă carte din lume ilustrată cu fotografii. 299 Ea a 
apărut în şase fascicole, lansatelamare distanţă unul de altul, cu textul tipărit la Longman, 
Brown, Green and Longmans din Londra300 şi fotografiile, în număr de 24, imprimate la 
Reading. La fiecare planşă Talbot flcea un comentariu adecvat asigurându-şi cititorii de 
autenticitatea imaginilor : „Planşele prezentate în această lucrare au fost produse exclusiv 
prin acţiunea luminii, flră ajutorul mâinii artistului. Imaginile sunt produse de soare şi nu 
cum cred unii prin copierea gravurilor."301 Ilustraţiile erau mai multe naturi statice (rafturi 
cu porţelanuri, sticlărie şi cărţi), copii după litografii şi gravuri, „desene fotogenice" de 
frunze, flori şi dantele, două variante ale unui mulaj după buxtul lui Patrocle, peisaje, imagini 
arhitectonice (Queen's College, Christchurch, Westminster Abbey, Lacock Abbey, Podul din 
Orleans, Boulevard des Capucines )302

, dar şi câteva cadre în care îşi pune serioase probleme 
de compoziţie şi de joc al luminilor şi umbrelor, precum Căpiţa de fân, Uşa deschisă (cu o 

295 Michel Frizot (editor), op. cil., p. 61 
296 Helmut Gcmsheim, Alison Gcmshcim, op. cil., p. 116-117; Hubcrtus von Amclunxcn, op.cil., p. 40 
297 Ibidem, p. 117-118; Michel Frizot (editor), op. cit„ p. 62 
298 Helmut Gcmshcim, Alison Gcmshcim, op. cit .. p. 125; Michcl Frizo! (editor), op. cit„ p. 63; Hubcrtus von 
Amelunxcn, op.cit., p. 41 
299 Hclmut Gcmsheim, Alison Gcmshcim, op. cit„ p. 125-126; Brian Coc, op.cit., p. 28; Michcl Frizo! (editor), 
op. cit„ p. 62; Hubcrtus von Amclunxcn, op.cil., p. 39-50 
300 Beaumont Ncwhall, op. cit„ p. 43 
301 Hclmut Gcrnsheim, Alison Gernshcim, op. cil., p. 127; Michcl Frizo! (editor), op. cit„ p. 63 
302 Hubertus von Amelunxen, op.cit., p. 40 
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mătură de nuiele sprijinită oblic pe canat, spre a contracara multimea verticalelor din jur) şi 
Scara, unde sunt incluse trei personaje masculine, angajate într-o activitate firească. După 
aserţiunea unui distins istoric al fotografiei, Helmut Gemsheim, la această fotografie Talbot 
a primit sfaturile prietenului său, miniaturistul Henry Cullen care, cu ochi de plastician, i-a 
dat câteva importante sugestii de cadrare.101 Publicaţia era de mari dimensiuni, 23 x 18 cm 
- fotografiile aveau dimensiunile 20,35 x 12,25 cm - şi se vindea cu un preţ exorbitant, 3 
guinee104, fapt ce nu i-a asigurat succesul pe care şi-l dorise autorul. Nu se ştie exact numărul 
de exemplare în care a fost scos acest album. 

Concomitent cu acest album, între publicarea fascicolelor IV şi V, în toamna lui 1845, 
Talbot mai dă la lumină albumul Sun Pictures in Scotland (Picturi solare în Scoţia}, cu 23 de 
planşe dar fără texte explicative.305 Fotografiile sunt aproape exclusiv peisaje şi ruine legate 
de personalitatea şi scrierile lui Sir Walter Scott. Din această lucrare se ştie că au fost editate 
120 de exemplare.106 

În sfărşit, în 1847, Talbot deschide un atelier fotografic pe Regent Street unde lucra 
împreună cu valetul său, Nicolaas Henneman şi ajutat de pictorul Thomas Malone. Acolo 
sunt luate o serie de portrete, în special membrilor familiei şi colectivului de angajaţi - un 
portret al lui Henneman îl reprezintă pe acesta stând trântit, comod, într-un fotoliu, cu capul 
sprijinit de spătar şi ochii închişi, simulând somnul. 'Prin intervenţia surorii vitrege a lui 
Talbot, Henneman primeşte titlul de fotograf al reginei Victoria307, dar aceasta nu ajută prea 
mult la succesul studioului iar doritorii de portrete sunt destul de puţini; nici rezultatele nu 
erau prea reuşite, mai ales comparativ cu ale altor calotipişti ce se specializaseră în portret, 
aşcum erau scoţienii Adamson şi Hill, desprecaer se va vorbi mai jos. În 1848, Henneman şi 
Malone cumpără atelierul lui Talbot şi se lansează pe cont propriu. 

Din cauza celor patru patente pe care le obţinuse din 1841 şi până în 1851, Talbot 
nu câştigase decât prea puţin din vânzarea licenţei iar metoda sa avea o folosinţă limitată. 
Calotipia era considerată mai mult o tehnică artistică, fără aplicabilitate în fotografia 
profesionistă care acoperea cererea de portret. Dinpotrivă, ea părea destinată mai mult 
amatorilor dornici să imortalizeze peisaje iar rezultatul eforturilor lor se păstra în mape, în 
cabinete de curiozităţi, alături de stampe şi acuarele. La sugestiile făcute, într-o scrisoare din 
iulie 1852, de preşedinţii Academiei Regale şi a Societăţii Regale, Talbot renunţă, la sfărşitul 
aceleiaşi luni, la patentul său, lăsând liberă folosirea calitipiei pentru toţi doritorii cu excepţia 
fotografilor profesionişti.108 Dar era prea târziu căci, între timp, apăruse metoda clişeelor de 
sticlă cu colodiu umed, ce dădea rezultate mult mai bune şi putea fi, la fel, multiplicată. În 
Statele Unite, calitipia nu a fost folosită fiind preferată dagherotipia. 

Sir John Herse hei ( 1792-1871 ), care oferise atâtea sugestii experimentatorilor şi 

inventatorilor fotografiei, a făcut şi el experienţe şi a obţinut chiar rezultate salutare într
un timp mult mai scurt decât aceştia, deşi nu a perseverat şi nu a avut nici o pretenţie la 
laurii descoperirii. Pe 14 martie 1839, îşi citeşte comunicarea Despre arta fotografiei; sau 
303 Helmut Gemsheim, Alison Gemsheim, op. cit., p. 127 
304 Ibidem, p. 126 
305 Ibidem, p. 128 
306 Hubertus von Amelunxen, op.cit., p. 41 
307 Helmut Gemsheim, Alison Gemsheim, op. cit., p. 129 
308 Ibidem, p. 136 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



124 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

aplicarea chimicalelor la razele de lumină în vederea obţinerii reprezentărilor picturale, în 
faţa membrilor Societăţii Regale. 309 El atrăgea atenţia asupra folosirii hiposulfitului de sodiu 
pentru fixarea fotografiilor. 

Într-o anumită măsură, calotipia a fost, până la un punct, o preocupare „de familie" 
pentru că, doi apropiaţi ai lui Talbot, doi gentlemeni, au fost unii dintre primi fotografi ce i
au întrebuinţat metoda. Unul dintre ei a fost John Dillwyn Llewelyn ( 1810-1882), cumnatul 
lui Talbot, căsătorit cu vara acestuia, Emma Thomasina Talbot. Iniţial folosise dagherotipul, 
care-i oferea precizie şi claritate dar, din 1843, a adoptat calotipul. Botanist pasionat, a fost 
atras în special de natură astfel că motivele sale preferate au fost peisajele, arborii uriaşi, 
stîncile din Cornwall, dar şi scene de gen (familia adunată la masă sau tăcându-şi siesta în 
parc ori conversând. 310 Soţia îi slujea de asistent şi-i asigura activitatea de laborator copiindu
i clişeele pe hârtie. Celălalt, Nevii Story Maskelyne ( 1823-1911) era ginerele lui Llewelyn. 
Studiase matematicile, chimia şi dreptul şi a predat chimia experimentală şi mineralogia la 
Oxford până ce, în 1857, a devenit custodele secţiei de minerale de la British Museum. L-a 
cunoscut şi s-a împrietenit cu Talbot în 1850, anul căsătoriei sale cu Thereza Mary Dillwyn. 
Subiectele sale favorite au fost marinele, porturile şi satele pescăreşti din Ţara ,Galilor. A 
abordat însă, şi portretul - în special chipurile colegilor de catedră - şi secenele de gen cu 
membri ai familiei (Anthony Story citind familiei sale ştirile din „ Times" despre căderea 
Savastopolului). 311 A elaborat şi o natură statică în care a inclus prorpiul aparat fotografic. Dar 
cea mai interesantă imagine a sa este un Studiu de mâini, din jurul anului 1855 compoziţie 
foarte legată, convergentă, cu mai multe mâini ce se întind unele spre altele fără a se tinge : 
sunt mâini îngrijite, de doamne cochete, cu manichiura elegantă şi multe inele dar şi mâini 
delicate, de fetiţe, ce sugerează un dialog dar pot fi interpretate şi ca o paradă a vârstelor şi un 
simbol al scurgerii timpului. Încercând să amelioreze tehnica, a încercat să obţină negative 
pe un suport transparent şi, în acest sens a folosit mica. 

O parte din fotografiile celor doi ca şi ale maestrului lor, au fost prezentate şi la 
Bucureşti, într-o expoziţie Fox Talbot, organizată la Sălile 314 ale Teatrului Naţional din 
Bucureşti în intervalul septembrie-octombrie 1994.312 

Reverendul Calvert Richard Jones ( 1804-1877), prieten al lui Talbot-care, de altfel, 
l-a şi imortalizat stând sub o arcadă de Ia Lacock Abbey - şi al lui Llewelyn, a întreprins o 
excursie în Italia şi în Malta, în 1845-1846, tăcând fotografii cu porturi, corăbii şi monumnete 
de arhitectură anitcă, precum Colisseumul, pe care intenţiona să le publice într-un album 
multiplicat în stabilimentul luiTalbot de la Reading. Dar, colaborarea lor nu a reuşit şi atunci 
a comercializat, pe contr propriu, fotografii colorate de mână din suita tăcută în timpul 
voiajului. m 

Un alt cleric, reverendul George W. Bridges a deprins calotipia cu Nicolaas Henneman 

309 Ibidem, p. 81 
310 Larry J. Schaat; William Henry Fox Talbot, John Dillwyn llewelyn und Nevii Story-Maskelyne. Die Anfănge 
der photographischen Kunst, în catalogul expoziJiei A/Ies Wahrheit! A/Ies luge! Photographie und Wirklichkeit im 
19. Jahrhundert, Die Sammlung Robert lebeck, Agfa Foto-Historama, Koln, 1996, p.59-61 
311 Ibidem, p.61-63 
312 Adrian-Silvan Ionescu, Pionieri ai/otografiei britanice, „Cotidianul" nr.1000/7 noiembrie 1994 
313 Michel Frizot (editor), op. cit., p. 64; Larry J. Schaaf, The Reverend Ca/veri R. Jones, „Sun Pictures", No. S, 
New York, 1990; Rollin Buckman, The Photographic Work of Ca/veri Richard Jones, London, 1990 
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în 1845 după care pleacă într-o lungă călătorie în Italia, unde îl întâlneşte pe confratele Calvert 
Jones şi se întovărăşesc o bucată de drum, mergând la Roma, Pompei şi Neapole, după care 
î~i continuă singur itinerarul prin Greci. Egipt şi Palestina. În timpul acestei lungi peregrinări 
a executat circa 1700 negative din care plănuia să editeze mai multe albume; dar nu va apărea 
dcc:ît unul, în 1858, Palestina aşa cum este (Palestine as lt /s).114 

Peisagistica se impusese ca unul dintre genurile majore ce puteau fi abordate cu 
mijloacele calotipiei. John Shaw Smith ( 1811-1873) din Comitatul Cork face o călătorie în 
b1rnpn ~i în Orientul Mijlociu, în 1850-1852, timp în care execută aproape 300 de imagini de 
1111111 dimensiuni, necunoscute de public şi rătăcite aproape un secol, până ce, în 1951, au fost 
clr~rnpnill' ~i l'Xpuse de Helmut Gerhsheim.115 Benjamin Brecknell Turner ( 1815-1894) se 
1h•cllrn 1111·1h11l11i rurnl englezesc şi activităţilor agricole, începând din 1849 şi continuând a 
l11l11~1 rnl111ip11I pllnn în I 1162, când acesta era de multă vreme demodat şi scos din uz.116 

ln I H.J7, cloi~prc1.ccc fotografii britanici - majoritatea gentlemeni pentru care 
l11l11J1111t111 1·111 o p11si11m· 11 limpului liber şi nu un mijloc de existenţă - se organizează în 
1 'l11h11I I '111111 ip11l11i, rl'l101l·1111 un an mai târziu, Clubul Fotografic.317 Acesta a luat fiinţă la 
I 1111drn ~1 ii dnl 1111~ll'rt' ln o hcnclicl\ emulaţie între membrii săi. 

I >nr rl·11li1t1rilc i:clc 11111i spectaculoase în domeniul calotipiei apar în Scoţia, la 
1:.dlnhurgh, ~i suni 1w.11l111111I rnlnhornrii dintre un plastician, pictorul David Octavius Hill 
( IHO.'-IH70), ~iun lt1111grnl prnlcsionist, lfobcrt Adamson (1821-1848). În 1843, tânărul 
Ad11111son dcsd1iscsc 1111 studio penim port rele, beneficiind de faptul că Talbot nu-şi patentase 
dl·srnpcrirca în Scoţin, 11~11 ci\ prot:cdcul cm gratuit. 

Dupll cc Biscricn I .ihcrn 11 Scoţiei se rurscsc de cea anglicană, în urma unei mari 
11dunnri a rcrrczcnlanţilor celei di111lli, pictorului David Octavius Hill îi este comandată o 
11111pln compoziţie în care sn tic imortaliza! acest eveniment. Era vorba de câteva sute de 
porlrctc re care trebuia sll Ic includll în acea rfmzll de mari dimensiuni. Artistul fusese prezent 
la acea adunare ecleziastică şi, entuziasmat, f?lcuse mai multe schiţe cu chipurile unora dintre 
pnrticiranţi dar, numărul acestora fiind atât de mare şi desenarea după natură necesitând un 
volum de muncă uriaş şi timp îndelungat pentru a aduna toate portretele necesare, a apelat 
la serviciile lui Adamson pentru a le surprinde trăsăturile prin intermediul fotografiei, mijloc 
mult mai uşor, mai rapid şi mai sigur decât creionarea lor pe viu. Au executat împreună, 
portrete foarte inspirate, fie singulare, fie de grup, excelent compuse şi foarte expresive. 
Imaginile erau semnate de amândoi: „Executed by R. Adamson under the artistic direction 
of D.O.Hill".318 Hill avea un simţ deosebit al aranjării modelelor în poză şi, în mod special, 
al grupurilor.319 Toate pozele erau luate în exterior iar modelul stătea nemişcat timp de 1-2 
minute în plin soare320

• Au folosit un aparat de format mare, 16 x 21 cm pe care, în 1844, l-au 

314 Michel Frizot (editor), op. cil., p. 64 
315 HclmutGernsheim,AlisonGernsheim,op. dl .. p. 131-132 
316 Ibidem, p. 131; Michel Frizot (editor), op. cit.. p. 64 
317 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit., p. 131; Michel Frizat (editor), op. cit., p. 65 
318 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cil .. p.122; Michel Frizot(editor), op. cit., p. 64 
3 19 Sara Stevenson, The Calotype Photographs of David Octavius Hi/I and Robert Adamson in the Detroit 
Institute of Aris, „Bulletin oflhe Detroit Institute ofArts, Volume 66, No.4/1991, p. 38 
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schimbat cu altul şi mai mare, de 33 x 43 cm.321 Pornind de la aceste imagini, Hill a inclus 
fiecare chip în marea compoziţie în ulei cu dimensiunile 147 x 353 cm322

, intitulată Semnarea 
actului de demisie, la care a lucrat aproape tot restul vieţii, terminând-o în 1866.323 Pentru 
această operă, nu deosebit de interesantă din punct de vedere plastic dar foarte importantă din 
punct de vedere documentar, a realizat circa 470 de portrete. 324 

Cei doi nu s-au limitat doar la portretele clericilor ci şi-au extins interesul spre chipurile 
oamenilor simpli, pescari, zidari, ţărani, cimpoieri şi nobili de ţară în costume tradiţionale. 
Au tăcut multe excursii în mediul rural unde îşi găseau modelele. În 4 ani au realizat circa 
3.000 de clişee. m În 1844 periodicele anunţau pregătirea cîtorva albumr cu fotografii de 
cei doi : The Fishermen and Women of the Firth of Forth (Pescari şi femei din Firth of 
Forth), Highland Character and Costume (Tipuri şi costume din Highland), The Architecture 
of Edinburgh and of G/asgow (Arhitectura din Edinburgh şi din Glasgow), O/d Castles 
and Abbeys in Scotland (Vechi castele şi mănăstiri din Scoţia), Portraits of Distinguished 
Scotchmen (Portrete ale scoţienilor distinşi). 326 În satul pescăresc Newhaven din Firth of 
Forth au luat 130 de imagini327 pline de naturaleţe, fără a încerca să impună o poză anume 
pescarilor şi soţiilor acestora ci lăsându-le libertatea să adopte atitudini normale, lipsite de 
emfază. Din păcate, moartea prematură a lui Adamson a oprit colaborarea iar Hill s-a reîntors 
la activitatea sa obişnuită de pictor şi secretar al Academiei Regale Scoţiene unde a încurajat 
arta naţională. 

Talbot nu a fost singurul care a experimentat fotografia pe suport de hârtie. În Franţa, 
Hyppolite Bayard ( 1801-1887) a repurtat succese notabile în acest sens. Funcţionar al 
Ministerului de Finanţe din Paris, Bayard a început să se intereseze de fotografie, mai întâi 
de metoda lui Daguerre dar, curând se consacră propriilor sale experienţe folosind hârtia 
drept suport. Pe 20 martie 1839, folisind camera obscura, în urma unei expuneri de circa 
o oră a obţinut direct un pozitiv.m În ziua de 13 mai îi prezintă rezultatele sale fizicianului 
Jean Baptiste Biot iar pe 20 mai lui Arago care însă , susţinându-l pe Daguerre nu vrea să 
ia în considerare metoda lui Bayard. Chiar mai mult, se pare că academicianul 1-a rugat să 
nu-şi facă publică descoperirea pentru a nu umbri succesul lui Daguerre şi, probabil prin 
intervenţia sa, Ministerul de Interne îi acordă funcţionarului de la Finanţe suma de 600 franci 
pentru a-şi cumpăra un nou aparat şi a-şi continiua experimentele.329 Evident, Bayard a simţit 
întreaga frustrrare, dar şi-a păstrat secretul câtăva vreme. Totuşi, pe 24 iunie 1839, în cadrul 
unui târg de binefacere pentru sinistraţii unui cutremur din Martinica, el expune 30 de imagini 
arhitectonice şi câteva naturi statice. Fotografiile sale semănau foarte mult cu desenele, fiind 

321 Sara Stevenson, op.cil„ p. 33; Idem. Facing the light. The Photography of Hi/I & Adamson, Scottish 
National Portrail Gallery, Edinburgh, 2002, p. 124 
322 Bodo von Dewilz, Einfuhrung, în catalogul expozi\iei David Octavius Hi// & Robert Adamson. Von den 
Anfăngen der kUnstlerischen Photographie im/9. Jahrhundert, MuseumLudwig/ Agfa Photo-Historama, K()ln, 
2000,p.9 
323 Sara Stevenson, Facing the light, op. cir .. p. 119 
324 Helmul Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cil.. p. 122 
325 Sara Stevenson, Facing rhe lighr, op. cit., p. 44; Michel Frizot (editor), op. cil., p. 64 
326 Sara Stevenson, Facing the light, op. cit., p. 35 
327 Idem. The Ca/otype Photographs ... , op. cit., p. 34 
328 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit .. p. 74 
329 Ibidem, p. 75; John Szarkowski, op.cit., p. 33 
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vizibilă textura hârtiei pe care se detaşau tonalităţile profunde ale zonelor umbrite. 
După publicarea, în august 1839, a broşurii lui Daguerre, Bayard se adresează 

Academiei de Belle Arte din Paris unde este făcut un raport despre metoda sa originală 
subliniindu-se avantajul că hârtia sensibilizată de el poate fi păstrată chiar şi o lună înaintea 
expunerii. În concluzie, metoda pe hârtie era apreciată ca superioară aceleia pe metal. Pe 24 
februarie 1840, autorul dă detalii asupra procedeului său la Academie de Ştiinţe : coala de 
hârtie, tratată cu clorură de argint era ţinută la lumină până se negrea după care mai suporta 
o îmbăiere de câteva secunde în iodură de potasiu după care era fixată pe o placă şi plasată în 
camera obscura urmând expunerea care dura doar 12 minute. Lumina albea hârtia şi evidenţia 
obiectul fotografia obţioînd o imagine pozitivă ce era fixată în hiposulfit de sodiu (hypo), 
apoi spălată în apă caldă şi uscată la întuneric.Ho Pe lângă mai multe naturi statice (Mulaje 
de ghips ale Venerei de Medicis, Tânărul sclav şi alte sculpturi pe acoperiş, În grădină, 
Tomberonu{), el a executat şi peisaje (Colonada de la la Madeleine, Morile din Montmartre, 
şi chiar o imagine istorică, Baricade pe Rue Roya/e în 1848) precum şi câteva autoportrete. 
Cel mai cunoscut, care constituie, de altfel, un primat în materie de imagine cu mesaj, este 
Autoportretu/ în chip de înecat, din octombrie 1840, ce-l reprezintă pe autor gol până la 
brâu, sprijinit de un stâlp şi învelit parţial cu un cearşat având alături o mare pălărie de pai 
ce apărea şi în compoziţiile cu uneltele grădinarului (În grădină). Fotografia este însoţită de 
o legendă: „Trupul pe care îl vedeţi este al Dlui Bayard, inventatorul procedeului ale cărui 
rezultate minunate abia le-aţi văzut sau pe care le veţi vedea. După câte ştiu, acest ingenios şi 
neobosit cercetător a fost ocupat cu perfecţionarea invenţiei sale aproape trei ani. Academia, 
Regele şi toţi cei care i-au văzut imaginile, pe care el însuţi le considera imperfecte, le-au 
admirat, la fel ca dumneavoastră în acest moment. Admiraţia i-a adus prestigiu dar nici o 
leţcaie. Guvernul, care i-a dat atât de mult D-lui Daguerre a spus că nu poate face absolut 
nimic pentru D. Bayard iar nenoricitul s-a înecat."rn Explicaţia era menită să atragă atenţia şi 
compasiunea asupra sa. Totuşi, el nu era atât de „nenorocit" pe cât voia să pară : în 1842, i-a 
fost acordat un premiu de 3.000 de franci din partea Societăţii pentru Încurajarea Industriei 
Naţionalem iar ceva mai târziu a fost desemnat a face parte din Misiunea Heliografică, fapt 
ce reprezenta o recunoaştere a valorii sale ca fotograf. Sub titlul Photographie sur papier, 
în revista „L'Illustration" din ianuarie 1848 apărea un comentariu competent în legătură cu 
descoperirea lui Bayard şi superioritatea sa faţă de dagehrotipie şi chiar faţă de procedeul 
similar al lui Talbot; în final erau date chiar şi indicaţii tehnice pentru cei care ar fi dorit să 
experimenteze procedeul.m 

Un alt cercetător şi inovator al tehnicii fotografiei pe suport de hârtie a fost Louis
Desire Blanquart-Evrard din Lille (1802-1872). Încă de tânăr se preocupase de chimieşi, 
audiind cursurile profesorului Kuhlmann, acesta îi observase pasiunea şi-l făcuse preparator 
în laboratorul său unde rămâne timpde un an. Apoi este atras de pictură şi se apucă să facă 
miniaturi pe fildeş şi pe porţelan.JJ4 După căsătoria, în 1831, cu fiica unui negustor de postav 
330 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cil„ p. 76; Beaumont Newhall, op. cil„ p. 25; Michel Frizo! 
(editor), op. cil .. p. 29 
331 Beaumont Nawhall, op. cil„ p. 25; Michel Frizot (editor), op. cil.. p. 30 
332 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cil.. p. 77 
333 G.F„ Photographie sur papier, „L'lllustration" No.256/ 22 Janvier 1848, p. 326 
334 Jean-Claude Gautrand, Blanquarl-Evrard, Centre Regional de la Photographie Nord Pas-de-Calais, 1999, 
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din oraşul său acesta îl ia asociat şi-şi câştigă independenţa financiară care-i permite să se 
dedice, mai târziu, fotografiei. În 1843 sau 1844, întâlneşte un englez, pe nume Tanner, 
ce fusese colaborator al lui Talbot. Acela îi dezvăluie secretul calotipiei. Într-o şedinţă a 
Academiei de Ştiinţe din 28 septembrie 1846 sunt prezentate două imagini fotografice pe 
hârtie, trimise de Blanquart-Evrard pe care Fran~ois Arago le laudă în chip neaşteptat şi le 
susţine valoarea, tocmai el care îl descurajase pe Bayard şi-l făcuse să simuleze sinuciderea în 
celebrul său autoportret.m Pe 27 ianuarie 1847 este citită la Academie comunicarea Procedee 
folosite pentru obţinerea fotografiilor pe hârtie pe care o expediase la scurt timp spre a-şi 
susţine imginile.m Aflând despre aceasta, Talbot protestează faţă de actul „pirateresc" de a
şi însuţi metoda sa şi refuză să ia în consideraţie inovaţiile lui Blanquart-Evrard. Pentru a 
rezolva această controversă este instituită o comisie a reunită a Academiei de Ştiinţe a Franţei 
şi a celei de Arte menită să constate autenticitatea procedeului propus de postăvarul din Lille 
ce fusese invitat să facă demonstraţii în faţa membrilor. Demonstraţia are loc la începutul 
lunii aprilie 1847 la College de France : într-un interval record de 15-20 de secunde, autorul 
face portretele lui Jean Baptiste Biot şi Victor Regnault, spre entuziasmul asistenţei. Raportul 
comisiei precizează că, deşi substanţele şi proporţiile acestora sunt identice acelora ale lui 
Talbot, manipularea este diferită iar rezultatele diferite : chiar dacă valoarea imaginilor lui 
Talbot nu era constestată, mai ales atunci când reprezentau munumente şi opere de artă, 
portretele lui Blanquart-Evrard erau considerate net superioare.m Lui Talbot i se recunoaşte 
paternitatea procedeului cu suport de hârtie dar perfecţionarea sa îi este atribuită francezului. 
Pe 12 aprilie, acelaşi an, Blanquart-Evrard face o nouă comunicare, Supliment la precedenta 
comunicare privitoare la/otografia pe hârtie.m Inovaţia sa era pe cât de simplă pe atât de 
eficientă : în loc să aplice soluţiile cu pensula, aşa cum făcea Talbot, el punea coala de hârtie 
să plutească pe suprafaţa soluţiei pentru a elimina eventualele zone inegal sensibilizate. Pe 
lângă aceasta, hârtia franţuzească era mai fină, mai subţire, fără granulaţie datorită pastei de 
celuloză mult mai bună şi mai coerentă. Hârtia suferea două îmbăieri succesive în iodură 
de potasiu şi în nitrat de argint. Deja sensibilizată, hârtia putea fi păstrată mai multe luni 
dar înainte de a fi întrebuinţată era umezită cu o soluţie acidă de nitrat de argint. Hârtia 
încă umedă era expusă I 0-20 de secunde iar pozitivul era obţinut prin contact suprapunând 
negativul într-o ramă specială peste o coală de hârtie tratată cu sare. Spălarea îndelungată era 
foarte importantă pentru ca imaginile să nu îşi piardă intensitatea.m 

În 1849 Blanquart-Evrard este decorat cu Legiunea de Onoare. Pe 27 mai 1850 face 
o nouă comunicare la Academie, Fotografia pe hârtie. Mijlocul de obţinere a imginii cu 
camera obscura pe hârtie uscată, în care propunea două procedee, fie unul de tratare a hârtiei 
cu ser, fie altul cu albuş de ou bătut spumă, amestecat cu iodură de potasiu şi bromură de 
potasiu; pentru sensibilizare era îmbăiată în nitrat de argint iar developarea se făcea tot în 
acid galic. Deşi expunerea era ceva mai lungă, de 4-5 minute, prin adăugarea de florură de 
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sodiu în iodura de potasiu, sensibilitatea creştea, fiind posibile chiar instantaneele. Această 
nouă descoperire este comunicată pe 23 decembrie 1850 la Academia de Ştiinţe sub titlul 
Ameliorare prinfolosireajforurii pentru a evita dezlipirea albuminei.340 

La Expoziţia Universală de la Londra, din 1851, Blanquart-Evrard prezintă 9 fotografii 
pe hârtie.l4 1 

Tot în 1851 luase fiinţă, la Paris, Societatea heliografică prezidată de baronul Jean 
Baptiste Louis Gros şi din care făceau parte Hyppolite Bayard, Edmond Becquerel, Edouard
Denis Baldus, Mestral, Eugene Durieu, Victor Regnault, Benjamin Delessert, Joseph Vigier, 
Niepce de Saint-Victor, precum şi opticianul Charles Chevalier, pictorii Eugene Delacroix, 
Gustave Le Gray, Henri Le Secq (ultimii doi având să se dedice integral fotografiei). 142 

Organizaţia dispunea de un organ de presă, revista „La Lumiere" ce şi-a făcut apariţia pe 
9 februarie şi la care scriau criticii Francis Wey şi Ernest Lacan. Pentru că la Societate se 
vehicula ideea înfiinţării unei imprimerii, foarte necesară tuturor amatorilor, Blanquart
Evrard trimite, pe 4 aprilie 1851, propuneri pentru organizarea unei asemenea instituţii ce ar 
fi putut produce 5-6.000 de copii pe zi la un preţ foarte scăzut ce varia, după estimările sale, 
între 5 şi 15 centime pe copie. 

După ce, în iunie 1851, publică o nouă broşură, Tratat de fotografie pe hârtie, în 
care sintetizează toate descoperirile făcute de el până atunci, în aceeaşi vară deschide 
o imprimerie industrială de fotografii la Loos-les-Lille.341 Păstra un secret absolut asupra 
procedeelor folosite în imprimeria sa unde lucrau circa 20 de fete din localitate. Deşi teoretic, 
această imprimerie industrială aducea o democratizare a artei prin multiplicare în serie, 
totuşi, preţurile au continuat să fie ridicate: o imagine 9 x 14 cm costa 3 franci prima copie 
şi 1,50 franci următoarele; imaginile mai mari, 16 x 20 cm 6 franci prima copie şi câte 2 
franci celelalte iar una de 27 x 33 cm costa 7 franci prima copie şi 2,50 celelalte, în vreme 
ce, un muncitor primea un salariu ce varia între 2 şi 3 franci pe zi.144 Şi nici productivitatea 
întreprinderii nu era aceeaşi cu estimarea proprietarului căci nu se puteau executa decât doar 
2-300 de copii pe zi. 

Cu toate acestea, au fost primite multe comenzi şi au fost publicate destule albume. 
Astfel, în septembrie 1851, apare Album photographique de /'Artiste et de l'Amateur care 
cuprindea o suită foarte variată de imagini cu temple din India, cedri din Liban, sculpturi 
de la Partenon, reproducerea unei picturi de Van Eyck. Această publicaţie este urmată de 
altele : Melanj fotografic ( 1851-1853) cu vederi din Paris de Charles Marville şi din Veneţia 
de Walther, Monumentele Parisului (1851-1853) de Alphonse Fortier, Parisul fotografic 
(1851-1853) de Marville şi Henri Le Secq, Malurile Rinului (1853) de Charles Marville, 
Arta religioasă: arhitectură şi sculptură (1853-1854) cu fotografii pe Charles Marville 
pentru arhitectură, de Bayard şi F.A. Renard pentru sculptură şi pictură, Culegere fotografică 
: amintiri fotografice (1853) de Bayard, Fortier şi Marville, Peisajele Flandrei şi Amintiri 

340 Jean-Claude Gautrand, op. cit„ p. 26 
341 Ibidem, p. 29 
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din Jersey ( 1853) de Thomas Sutton, Amintiri din Versailles de Louis Robert, Amintiri din 
Pirinei de John Stewart, Belgia şi Bruxelles fotogrqfic ( 1854) de E. Desplanques, Ierusalim, 
epocile iudaică, romană, creştină, arabă ( 1854) de Auguste Salzmann, Nilul : monumente, 
peisaje, exp/orărifotograjice (1854) de John B. Greene.345 Dar, cel mai spectaculos album 
a fost Egypte, Nubie, Palestine et Syrie : dessins photographiques recueillis pendant Ies 
annees 1849, 1850 et 1852 par Maxime du Camp. Aceasta a fost şi prima carte franţuzească 
ilustrată cu fotografii. 346 În luna noiembrie 1849, Maxime du Camp ( 1822-1894) a pornit, 
împreună cu scriitorul Gustave Flaubert, într-o misiune arheologică prin Egipt sub auspiciile 
Ministerului Instrucţiunii Publice, urmând traseul lui Champollion şi fotografiind toate 
monumntele de la Luxor la Abu Simbel. Au fost executate 200 de negative pe hârtie din care, 
pentru album, au fost selectate 125 de imagini cu scurte texte explicative.347 

În 1855, instituţia de copiat este închisă pentru că nu era rentabilă. Dar existenţa ei 
efemeră a arătat că fotografia poate fi o importantă sursă pentru ilustraţie tematice. 

În acelaşi an, Blanquart-Evrard este onorat cu medalia de clasa I la Expoziţia 
Universală din Paris şi cu medalia de bronz la Expoziţia de la Amsterdam. 348 Din 1854 era 
membru în Societatea Franceză de Fotografie, nume sub care era recunoscută, din acel an, 
vechea Societate Heliografică. 

Ferm convins de calităţile artistice ale fotografiei, inventatorul din Lille ia poziţie 
fermă în favoarea ei atunci când rezultatele camerei obscure sunt refuzate de pe simezele 
expoziţjilor de arte şi de la Salonul din Paris iar la Expoziţia Universală nu fuseseră admise 
în secţiunea reproducerilor artistice, alături de litografie şi gravură, ci în Palatul Industriei. În 
1862, mai mulţi plasticieni printre care Ingres, Flandrin, Nanteuil, Troyon, Puvis de Chavannes 
şi Jeanron semnaseră, pe 28 noiembrie, un protest împotriva fotografiei. Blanquart-Evrard se 
grăbeşte să reacţioneze şi, în 1863, elaborează un lung memoria intitulat Intervenţia artei în 
fotogrqfie, pe care îl înaintează Societăţii Imperiale de Ştiinţe, Agricultură şi Arte din Lille.349 

Această atitudine fermă va fi apreciată de confraţii din Societatea Franceză de Fotografie 
care, pe 6 august 1864, îi conferă o medalie „pentru serviciile aduse fotografiei şi, în mod 
special pentru memoriul despre intervenţia artei în rezultatele fotografiei". 350 

Aceste onoruri îl încurajează să-şi continuă cercetările. Redactează chiar şi o istorie 
a genului, publicată în 1896 sub titlul Fotografia, originile, progresele şi transformările ei, 
ilustrată cu 14 planşe, iar anul următor va scoate broşura Culorile în fotografie, în care erau 
adunate experienţele sale de ultimă oră. 351 

În anul 1851, Comisia Monumentelor Istorice a Franţei înfiinţează Misiunea 
Heliografică menită să fotografieze monumentele de arhitectură de pe întregul teritoriu al 
ţării. Au fost selectaţi cinci fotografi şi fiecăruia i s-au repartizat anumite zone pe care să 
le viziteze şi să întocmească documentaţia iconografică: lui Hyppolite Bayard i-a revenit 

345 Ibidem, p. 37-45; Michel Frizot (editor), op. cil„ p. 80 
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Normandia, lui Edouard Baldus Fontainebleau, Burgundia, Provence şi Lyon, Henri Le 
Secq a acoperit ţinuturile Champagne, Alsacia şi Lorena, Gustave Le Gray a fost trimis în 
Angoumois, Limousin, Charante, Poitou, Orleans şi Valea Loirei iar Mestral s-a ocupat de 
monumentele din Languedoc, Auvergne, Nevers şi Bourges.352 Exceptându-l pe Bayard care 
a folosit noua tehnică a clişeelor de sticlă cu albuş de ou, toţi ceilalţi au întrebuinţat calotipia. 
Negativele lui Bayard s-au pierdut dar nici cele 300 de negative pe hârtie, rezultatul eforturilor 
celorlalţi confraţi nu au avut o soartă mai bună pentru că, din cauza costurilor ridicate, ele nu 
au fost copiate şi au fost închise într-uns ertar la Minister. Totuşi, Misiunea Heliografică a 
demonstrat că fotografia poate fi un mijloc foarte eficient şi extrem de corect de documentare 
a vestigiilor trecutului. Când, pestea 10 ani se va constitui o comisie similară în Principatele 
Unite151

, unul dintre comisari, Cezar Bolliac - ce, deşi solocitase Ministerului Cultelor şi 
Instrucţiunii să-i fie ataşat un artist care să imortalizeze monumentele de mare importanşă, 
nu putuse beneficia de concursul unuia, aşa cum avuseseră Alexandru Odobescu şi Dimitrie 
Pappasoglu pe Henri Trenk şi, respectiv, Carl Isler - apelează la serviciile unui fotograf 
neidentificat pentru a păstra imaginea ruinei Mănăstirii Bucovăţ de lângă Craiova.154 

De asemenea, Misiunea Heliografică a deschis gustul pentru peisajul citadin şi pentru 
edificiile cu valoare de patrimoniu ce puteau deveni personj principal într-o compoziţie. 
Câţiva dintre membrii misiunii se vor dedica acestui gen de fotografie şi după ce acreditarea 
lor luase sfârşit. În paginile revistei „L'Illustration" era prezentată publicaţia Excursions 
daguerriennes, Collections de vues photographiques, care apăruse la finele anului 1851 şi în 
care erau adunate imagini realizate de câţiva dintre membrii Misiunii Heliografice, Le Gray, 
Le Secq şi Mestral.155 

Gustave Le Gray (1820-1882), care avea studii de pictură şi fusese elev al lui Paul 
Delaroche, începe să se intereseze de fotografie în anul 184 7. Îşi deschide un atelier la Porte 
de Clichy iar în 1848 obţine chiar un premiu la Expoziţia Produselor Industriale.156 

Şi el a fost unul dintre inovatorii tehnicii calotipiei folosind o hârtie cerată, mult mai 
sensibilă şi care absorbea sărurile mai uniform. Hârtia preparată anterior era muiată în ceară 
de albine topită. Dacă stratul depus era prea gros acesta se scotea prin călcare cu un fier 
încins. Ceara umplea porii hârtiei şi o făcea mult mai transparentă. Abia după aceea era iodată 
şi putea fi păstrată câtva timp înaintea folosirii. Această hârtie era foarte potrivită pentru 
fotografii itineranţi în căutarea de peisaje pitoreşti cărora le oferea oarecare independenţă: ei 
îşi puteau pregăti hârtia cu I 0-14 zile înaintea deplasării pe teren şi puteau să le developeze 
după câteva zile de la expunere.157 În iunie 1850 îşi publică invenţia sub titlul Tratat practic 
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de fotogrqfie pe hârtie şi pe sticlă 158 şi o va relua, la sfârşitul anului următor, în alt material, 
Notă despre un nou mod de pregătire a hârtiei fotografice negative. 159 Le Grey i-a instruit în 
această tehnică pe Le Secq, pe Maxime du Camp şi pe Adrien Tournachon (fratele marelui 
Nadar). El însuşi a folosit, în timpul Misiunii Heliografice, hârtia ce o descoperise. Apoi a 
făcut mai multe marine şi studii de arbori şi peisaje din pădurea Fontainebleau, anticipând 
preocupările pictorilor peisagişti ai epocii. Majoritatea erau lucrate pe format mare, 30 x 40 
cm. Tot el este cel dintîi care, în marinele Bric în larg, Soarele la zenit în Normandia, Marele 
val şi Val spărgându-se, a reuşit să surprindă norii şi talazurile înspumate ce se loveau de 
ţărm, înscriindu-se astfel ca un pionier al instantaneului. Expusă la Societatea Fotografică 
din Londra în decembrie 1856, fotografia cu Bric în larg a făcut mare senzaţie şi a fost 
mult lăudată pentru acurateţea norilor. 160 Le Gray a fost considerat maestrul necontestat al 
marinelor.161 

Henri Le Secq ( 1818-1882) avea şi el studii de pictură. A abordat subiecte foarte 
variate : peisaje rurale, cariere de piatră, portrete, demolări ale Parisului, sculpturi şi picturi, 
dar mai ales monumente de arhitectură gotică din Paris, Strasbourg, Amiens şi Chartres pentru 
care avea predilecţie. Imaginile sale erau învăluite de mister ca şi când ar fi ilustrat romane 
gotice, contemporane, pline de întuneric şi de forme mefiante. În 1856, Le Secq renunţă la 
fotografie pentru că interesul pentru calotipie scăzuse iar noua tehnică a clişeelor de sticlă 
i se păreau prea precise şi, din punct de vedere plastic, nu-l mai satisfăcea prin deosebita ei 
claritatea lor. 

Au fost şi alţi calotipişti francezi care au lăsat opere demne de interes. Charles 
Negre ( 1820-1880), tot pictor, prieten cu Le Secq, i-a făcut acestuia un remarcabil portret 
în turnul catedralei Notre Dame din Paris162

, profilându-se pe cerul mohorât al Capitalei şi 
încadrat de un demon gânditor şi o pasăre fantastică din suita bestiariilor cioplite de meşterii 
atelierelor gotice care ornamentaseră edificiul. Ca şi în această imagine, picturalitatea juca 
un rol foarte important în fotografiile lui Negre. A imortalizat catedrala din Chartres ca şi 
peisajele din ţinutul său natal din sudul Franţei, de la Grasse. A fost preocupat şi de captarea 
momentelor evansecente şi, în mai multe imagini, a surprins mişcarea unor trecători sau 
a unor negustori (Coşari mergând, Piaţă lângă Primăria din Paris). 161 Ulterior, când a 
adoptat metoda colodiului umed, avea să se consacre şi aspectelor sociale fotografiind Azilul 
din Vincennes şi locatarii săi.164 Charles Marville ( 1816-1879) era interesat de motivul 
arhitectonic şi a abordat cu precădere fotografia de monument chiar dacă nu a fost selectat 
între membrii Misiunii Heliografice. Marville a fost unul dintre cei mai constanţi colaboratori 
ai lui Blanquart-Evrard care i-apublicat mai multe albume. Edouard-Denis Baldus (1813-
1889), pictor de origine prusiană ce venise la Paris, în 1839, spre a se specializa în arta sa, 
începe să se preocupe de fotografie în 1848. În anul următor merge să fotografieze în sudul 
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Franţei. După ce participase la Misiunea Heliografică se specializează în imagini de clădiri 
istorice, stânci şi peisaje. În 1855 scoate un album cu 50 de planşe dedicate căilor ferate 
din nordul Franţei. Anul următor primeşte o comandă din partea Ministerului de Interne 
pentru a documenta pagubele inundaţiilor Ronului din zona Avignon şi Tarascon - rezultatul 
acestei expediţii au fost 30 de negative pe hârtie.165 Chimistul Victor Regnault (1810-1878), 
preşedinte al Academiei de Ştiinţe şi director al fabricii de porţelan de la Sevres, a fost unul 
dintre primii care a abordat peisajul industrial (fabrica din Sevres), dar a fotografiat şi colţuri 
de natură (malurile Senei, parcul de la St. Cloud). Câteva naturi statice cu retorte, flacoane 
şi ustensile de laborator îi concretizau ocupaţiile zilnice de cercetare şi experimentare în 
domeniul chimiei. 166 

Calotipiştii francezi au dus la perfecţiune fotografia pe suport de hârtie depăşind chiar 
pe confraţii britanici, în sânul cărora se născuse această tehnică : fotografia documentară, 
menită să tezaurizeze aspectul monumentelor istorice, ca şi fotografia artistică, se nasc pe 
pământul Franţei şi sunt popularizate prin albume de largă circulaţie. 

3. Clişeul de sticlă cu colodiu umed 

Se căutau noi tipuri de negative capabile să reproducă toate detaliile obiectelor şi 
trăsăturilor umane cu mai mare fidelitate. După cum s-a văzut mai înainte, chimistul şi 

mineralogul britanic Nevii Story Maskelyne folosise mica, mineral transparent, ca suport 
pentru clişeele sale. 

În 1847, Claude Felix A bel Niepce de Saint-Victor ( 1805-1870), văr al lui Nicephore 
Niepce, militar de carieră ce, în acelaşi timp, se preocupa de inovarea dagherotipiei pe care 
şi-o dorea colorată, se gândeşte să folosească un clişeu care să aibă sticla drept suport. 
Încearcă mai întâi cu amidon, apoi cu albuş de ou amestecat cu câteva picături de iodură 
de potasiu şi întins pe placa de sticlă; când acest amestec se usca suprafaţa era sensibilizată 
prin îmbăiere în soluţie acidă de nitrat de argint. Putea fi păregătită cu mai mult timp înaintea 
expunerii. După expunere, placa era developată în acid galic. Descoperirea a fost comunicată 
pe 25 octombrie 1847 la Academia de Ştiinţe dar detaliile de folosire nu au fost publicate 
decât anul următor. Deşi se obţinea o imagine extrem de clară, sensibilitatea era foarte redusă 
iar expunerea dura între 5 şi 15 minute, mai mult decât pentru calotip. Metoda nu a prins 
printre profesionişti căci era prea înceată dar, ulterior, şi-a găsit întrebuinţarea la diapozitivele 
proiectate cu lanterna magică cât şi pentru stereoscopuri. 367 În mod surprinzător, William 
Henry Fox Talbot solicită, în decembrie 1849 şi în iunie 1851, patente pentru îmbunăptăţirea 
metodei clişeului de sticlă cu albumină, fără însă a-1 menţiona pe adevăratul inventator.368 Ca 
şi în cazul calotipiei, licenţa de folosire ce-i trebuia plătită lui Talbot a tăcut ca metoda să nu 
se răspândească. Totuşi, au existat cazuri izolate de fotografi care au întrebuinţat-o pentru 
motive arhitectonice, precum vederile din Paris ale lui Henri Plaut din 1852 sau imaginile 
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din timpul Răscoalei Indiene din 1857 făcute de Felice Bea to (I 830?-1903).369 

Porcedeul care însă a fost adoptat imediat şi s-a dovedit foarte eficient, deşi necesita 
multă dexteritate şi rapiditate în folosire, a fost acela care întrebuinţa colodiul. Inventatorul 
acestei metode a fost FREDERICK SCOTT ARCHER (1813-1857), un specialist în 
numismatică şi sculptor care, pentru a aprofunda trăsăturile modelelor, a accedat la calotipie 
în 1847. Dar, treptat a fost atât de captat de fotografie încât a început să facă experimente 
pentru îmbunătăţirea procedeului. În 1849 el are primele rezultate satisfăcătoare folosind 
colodiul ce se obţinea din dizolvarea în eter a unui exploziv recent descoperit ( 1846) numit 
fulmicoton, produs din bumbac de celuloză muiat în acid nitric. 

În 1850, Archer dă publicităţii, în revista „The Chemist", o nouă metodă de 
developare, mult mai rapidă, care înlocuia acidul galic cu acidul pirogalic - Despre folosirea 
acidului pirogalic în fotografie - , dar abia în martie 1851 îşi va comunica, în acelaşi periodic, 
procedeul ce avea să revoluţioneze fotografia : Despre folosirea colodiului în fotogrqfie. 170 

Archer se pare că nu a fost cel dintâi care a folosit colodiul ci doar primul care a propus o 
formulă viabilă de întrebuninţare şi care a dat-o publicităţii. În acelaşi timp sau puţin înaintea 
experimentelor confratelui britanic, Gustave Le Gray vorbea despre colodiu ca mijloc de 
a obţine un negativ pe sticlă în broşura sa mai sus menţionată, Tratat practic de fotogrqfie 
pe hârtie şi pe sticlă din 1850, fără însă a oferi vreo informaţie privind proporţiile în care 
trebuiau combinate substanţele necesare.i 11 Chiar dacă, într-un articol din 1852, Le Gray 
încerca să-şi adjudece primatul precizând că el obţinuse rezultate satisfăcătoare încă din 
1849, totuşi, Archer a dat primele indicaţii clare asupra procedeului. 

Colodiul, amestecat cu iodură de potasiu sau iodură de amoniu, se răspândea omogen 
pe suprafaţa plăcii de sticlă ce fusese bine spălată şi degresată cu alcool. Surplusul de colodiu 
era returnat în flaconul în care se păstra. Placa astfel tratată era lăsată să se usuce în laborator, 
la lumină galbenă. Apoi era îmbăiatî într-o soluţie de nitrat de argint ( 12 părţi apă şi o parte 
nitrat de argint). După 3 minute de îmbăiere, când placa devenea albicioasă, însemna că este 
sensibilizată. Se aştepta să se zvânte puţin apoi, încă umedă, era plasată în aparat şi expusă 
timp de câteva secunde. Daca stratul de preparaţie s-ar fi uscat placa îşi pierdea calităţile 
fotosensibile. Developarea se făcea în sulfat feros sau în acid pirogalic. Urma spălarea şi 
fixarea în hiposulfit de sodiu (hypo).m Copierea se făcea prin contact cu o hârtie sensibilă. 
Hârtia era tratată cu albuş de ou amestecat cu clorură de amoniu şi sensibilizată cu nitrat de 
argint. Faţă de cea tratată cu sare, folosită până atunci, care era mată, aceasta era lucioasă şi 
strălucitoare, pretându-se perfect la copierea clişeelor de sticlă. Din preparaţie - dar şi prin 
tonări-fotografiile aveau o tentă sepia, mai intensă sau mai palidă. Hârtia cu albumină, tonată 
cu clorură de aur, fusese inventată de Blanquart-Evrard11i şi întrebuinţată în întreprinderea 
sa de multiplicare a fotografiilor, aşa cum s-a precizat mai sus. Erau necesare mari cantităţi 
de ouă pentru a extrage albuşul în vederea tratării hârtiei : la Companie de Albuminizare din 
Dresda, principala producătoare de hârtie fotografică din Europa, erau necesare 60.000 de 
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ouă pe zi, iar pe an se consumau opt milioane.374 Hârtia astfel tratată a fost în uz până în anii 
90 ai secolului la fel cum şi plăcile cu colodiu umed au persistat până în 1880. 

În I 854, William Henry Fox Talbot - care se considera descoperitorul necontestat al 
fotografiei şi dorea să-şi apere cu orice preţ această poziţie - dă în judecată pe un fotograf 
francez canadian, numit Silvester Laroche, care avea un studio la Londra, pe Oxford Street, 
şi folosea colodiul umed. Talbot considera că procedeul îi aparţinea în totalitate pentru că 
se baza pe principiul negativ/pozitiv şi pe aceleaşi metode de developare şi de copiere. 
Deşi judecătorul îi recunoaşte întâietatea în invenţie dându-i astfel satisfacţie morală, totuşi 
procesul este pierdut de Talbot pentru că nu-i este impus lui Laroche şi, implicit tuturor 
acelora care deja foloseau colodiul umed, să-i plătească daune.m Astfel, metoda clişeelor cu 
colodiu umed este adoptată rapid fiind lăsată liberă folosirea sa de Archer care nu a înregistrat 
vreun patent de invenţie ce i-ar fi îngrădit răspândirea. La Londra se deschisese chiar o şcoală 
de fotografie, pentru „domni şi doamne" în care se garanta deprinderea meşteşugului în 
doar o oră, fără nici o plată, dar condiţionat de cumpărarea aparaturii necesare cu suma de 
5 f. 376 În acelaşi număr al revistei "The lllustrated London News" în care se făcea reclamă 
acestei şcoli, se recomandau articole fotografice americane, franţuzeşti şi englezeşti ce erau 
comercializate de C.R.Pottinger care-şi avea magazinul lângă Crystal Palace; alături de 
materiale destinate dagherotipiei el oferea şi cele necesare calotipiei şi fotografiei cu colodiu 
umed, fapt ce denotă că la acea dată tehnicile subzistau.177 

Archer împreună cu un prieten fotograf, Peter W. Fry, propun un nou mijloc de a 
obţine imagini din chiar negativul realizat în aparatul fotografic: clişeul era albit prin tratare 
cu soluţie de biclorură de mercur sau acid nitric după care era suprapus pe un fond negru 
(hârtie, catifea sau chiar un strat de vemi ce se aplica direct pe stratul de emulsie al plăcii de 
sticlă). 178 Puteau fi folosite şi clişee subexpuse sau cu developare incompletă. Prin reflecţie, 
negativul devenea pozitiv. Ambrotipu/ - cum a fost numită această fotografie - era închis 
într-o casetă elegantă, căptuşită cu catifea, la fel ca dagherotipul - având aceleaşi dimensiuni 
cu acesta, drept care era şi luat de multe ori, de necunoscători, spre avantajul fotografilor 
profitori şi necinstiţi, care îl puteau vinde mai scump, cu preţul unei „oglinzi cu memorie". 
În ambrotipie s-au executat exclusiv portrete. Existau aceleaşi dezavantaje ca la dagherotip 
: exemplarul unic şi imaginea inversată. Cel din unnă neajuns putea fi remediat prin fixarea 
clişeului în casetă cu stratul de preparaţie în sus, acesta fiind protejat de o altă o altă placă 
de sticlă aşezată deasupra. De multe ori ambrotipiile erau colorate cu acuarelă conferind 
viaţă modelului. Astfel, ambrotipiile au devenit foarte populare pentru că erau ieftine şi uşor 

374 Ibidem; Beamont Newhall, op.cil., p. 60 
3 75 Hei mut Gemsheim, Alison Gernsheim, op. cil., p. 159-160 
376 "The lllustrated London News" No.699/August 26, 1854: ··şcoala Londoneza de Fotografie/ 78 Newgate 
Street. La această Instituţie, Doamnele şi Domnii pot învăţa, într-o oră, arta de a face portrete şi peisaje, şi pot 
cumpăra aparatul necesar cu 5 f. Nu se percepe nici o taxă pentru instrucţiuni." 
377 "The lllustrated London News" No.699/August 26, 1854: "Următoarele articole americane pot fi obţinute 
numai la C.R. Pottinger, 41, Ludgate Hill - a cărui broşură pentru 1854 conţine o listă de preţuri a tuturor arti
colelor (franţuzeşti, englezeşti şi americane) folosite în dagherotipie, vândute de el la cel mai mic preţ posibil. („.) 
Descrierea tuturor articolelor folosite în procedeul pe sticlă sau pe hârtie. Se oferă instrucţiuni iar tote lentilele sunt 
încercate pe loc." 
378 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cil„ p. 168; Brian Coe, op. cil., p. 31; Michel Frizot (editor), op. 
cil., p. 92, 94 
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de executat. Portretiştii ambulanţi au adoptat procedeul şi l-au transformat într-o afacere 
lucrativă, producând fotografii „la minut''. Perioada de maximă înflorire a ambrotipului s
a situat între anii 1852 şi 1865, după care acesta a căzut în desuetudine, fiind detronat de 
fotografia format carte-de-visite. 

În ţările române ambrotipia nu a prins : în cercetările noastre în colecţii de muzee 
şi biblioteci nu am întâlnit vreodată o ambrotipie. Nu acelaşi lucru se poate spune despre 
ferotipie care a cunoscut, la noi, o mare răspândire şi o lungă subzistenţă alături de carte-de
visite. Ferotipia a fost inventată de profesorul şi fotograful amator francez Adolphe Alexandre 
Martin ( 1824-1896) care, în 1853, prezintă la Academia de Ştiinţe, un nou procedeu de 
obţinere rapidă a unui pozit folosind drept suport tabla de fie cositorită şi acoperită cu un strat 
de culoare neagră sau brună pe care erau aplicate substanţele fotosensibile.m Pe această 
tablă brumată erau surpinse trăsăturile modelului care păreau realizate în maniera neagră 
a gravurii. Luminiozitatea era exclusă deşi luciul plăcii conferea nobleţe acestei fotografii 
ieftine. Fiind vorba de un pozitiv, se obţinea, evident, un exemplar unic şi inversat în oglindă. 
Imaginea era livrată beneficiarului introdusă într-un plic de hârtie de calitate inferioră, cu 
o fereastră dreptunghiulară sau ovală, înconjurată de o ghirlandă de flori sau alte motive 
decorative litografiate. Dimensiunile variau, fie urmăreau să semene cu o carte de vizită, fie 
mult mai mici, cât un timbru, fie mai mari, apropiate de formatul cabinet. Pentru rezultatele 
modeste, ferotipia nu a fost agreeată în Europa însă a fost mult apreciată în Statele Unite, în 
comunităţile îndepărtate din Vest. Profesorul Hamilton Smith din Gambier, Ohio, obţine un 
patent în 1856.18° Ferotipia (tintype în literatura de specialitate anglo-saxonă) revine în ţările 
europene în anii 70 ai veacului al XIX-iea şi este cunoscută drept „noutatea americană". 

Tot fotografii amabulanţi au adoptat această tehnică rapidă şi uşor de executat, cu 
care cutreierau bâlciurile şi iarmaroacele ori staţiunile balneare în timpul sezonului. Aceştia 
erau, de obicei, nişte practicanţi modeşti, fără pretenţii - la fel ca şi solicitanţii lor - care-şi 

instalau cortul în preajma locului unde se organiza târgul. Erau cei mai ieftini fotografi la 
care îşi puteau pennite să-şi facă portretul chiar şi oamenii săraci. În România, ferotipia a 
dăinuit până după primul război mondial. Nu era deloc dezonorant pentru oamenii din lumea 
bună să-şi facă o ferotipie la un fotograf ambulant în timpul Târgului Moşilor sau, vara, la 
băi. Dimpotrivă, pentru acei eleganţi şi stilaţi care pozaseră în studiourile cele mai selecte 
din Bucureşti, Viena sau Paris, era un real amuzament să se aşeze şi în faţa obiectivului 
mediocrului meşter itinerant, care nu îndrăznea nici măcar să-şi aştearnă numele pe plicul 
în care vâra ferotipia. Distinsele modele luau poze hazlii, făceau grimase şi gesturi ridicole, 
arătând în acest fel că nu luau în serios acea imagine ce era menită să rememoreze doar o 
clipă de destinedre şi de distracţie în afara convenţiilor vieţii zilnice. De multe ori, fotograful 
era atât de neândemânatic încât nici nu era capabil să cadreze decent imaginea astfel că, în 
fundal, de-o parte sau alta a modelului, se vedea marginea paravanului ce ascundea superficial 
un perete coşcovit ori nişte uluci. Una dintre puţinele fotografii ale lui Ion Creangă este o 
ferotipie, luată în 1885, la băile de la Slănic-Moldova, împreună cu mai mulţi prieteni, aşa 

379 Helmul Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit.. p. 170; Brian Coc, op. cit.. p. 32; Michel Frizat (editor), op. 
cil„ p. 94 
380 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cil„ p. 170 
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cum povesteşte unul dintre ei, N.A.Bogdan. 181 

Faţă de umilii fotografi ambulanţi, marii maeştri îşi deschiseseră studiouri elegante pe 
arterele principale ale oraşelor. Proprietarii se străduiau să atragă publicul prin aranjamentul 
cu gust al interiorului, ca într-o casă bogată, cu mobilier şi decor luxos. 

Inaugurarea unui asemenea studio era un eveniment anunţat, cu mult entuziasm, de 
presă. Gustave le Gray îşi stabilise studioul pe Bulevardul Capucinilor, la nr. 35. Cronicarul 
comenta rafinamentul interiorului: „De când fotografia a devenit o artă, întreprinderile 
consacrate operaţiilor necesare trebuie, cu necesitate, să se transforme. Laboratorului i-a 
succedat atelierul; atelierul a devenit salon şi, ca în cazul D-lui Legray, chiar cabinet de mari 
curiozităţi." Erau apoi enumerate câteva dintre atracţiile acestui salon: pereţii tapetaţi cu piele 
de Cordoba, o scară largă pe care sunt prinse o oglindă veneţiană şi o pictură de secol XVIII, 
în salon un cabinet în stil Ludovic XIII, sculptat, mai multe vase chinezeştişi un portret al 
reginei Isabela Catolica de Bronzino.182 Bineînţeles, printre aceste obiecte de colecţie erau 
diseminate operele fotografului, frumos încadrate pentru a-şi convinge solicitanţii de calitatea 
lucrărilor. Erau expuse fotografii cu diverse subiecte şi de dimensiuni diferite, pentru a arăta 
marea deschidere a maestrului spre varii subiecte şi genuri. 

În 1860, deja celebrul Disderi, îşi amenajse un nou studio pe Bulevardul Italienilor 
care făcea senzaţie în tot Parisul : „Tot ceea ce ştie luxul să creeze mai frumos şi arta mai 
preţios este strâns acolo cu o princiară prodigalitate. Două etaje sunt pline de aceste minuni, 
- dintre care mai multe sunt capodopere ale gustului. Mai întâi intri într-o primă încăpere 
pecare nu îndrăznesc a o numi vestibul întratât estede bogată decoraţia. Pereţii sunt acoperiţi 
cu lambriuri de stejar a căror lucrătură este foarte preţioasă. La locurile de onoare, această 
marchetărie serveşte de cadru pentru nişte plăci de marmură pe care sunt gravate numele 
celor mai iluştri clienţi ai Dlui Disderi şi data vizitei lor la atelierul său. Vedem alături de 
numele MM LL Împăratuş şi Împărăteasa, acelea ale prinţului Imperial, a prinţului Jerome, a 
prinţului Napoelon şi a prinţesei Clotilda, a prinţilor şi prinţeselor Murat, etc. 

Din această primă încăpere care are deja aspectul unei săli de onoare, se trece în 
marele salon. Acolo nu sunt decâtornamente festonate şi astragale. Aurul, mătasea şi bronzul 
strălucesc luminate de câteva sute de luminări înfipte în nişte candelabre cu ciucuri de cristal. 
Plafonul acestui salon este absolut remarcabil: printru-un nor albastru paldi, se văd trecând în 
zbor amoraşi roz şi dolofani, pe car epictorul, într-o inspiraţie plină de aluzii, i-a reprezentat 
înarmaţi cu atribute fotografice. Aşa se face mitologie la modă în 1860 şi - cine s-ar fi 
aşteptat? - această antiteză nici măcar nu este şocantă întratât de multă graţie este în acest 
tablou; se pare că totdeauna l-am văzut pe Amor cu o sticlă de colodiu în mână şi privind 
prin obiectiv. 

Al treilea salon este un veritabil muzeu : este Luvrul portretelor carte [de vizită]. 
Este aici o colecţie de personaje şi de simple persoane ale căror originale ar fi suficiente să 

381 N.A.Bogdan, Ion Creangă. Povestitorul popular Câteva amintiri, în volumul Amintiri despre Ion Creangă, 
Antologie şi note de Ion Popescu-Sireteanu, Editura Junimea, laşi, 1981, p.34: „Venind un fotograt; care poza pe 
tinichea, - fotografie aşa-zisă americană- invitai de mai multe ori pe Creangă să-şi scoată şi el poza. („.) Într-o zi 
(„.) ii hotărâi să ne pozăm tustrei în grup; ne aşezarăm într-un tufiş de lângă sala de cură, Creangă stând în picio
are, îndărăt, şi noi pe o bancă." 
382 Atelier photographique de M. G. legray (boulevard des Capucines no.35). „L'lllustration" No.685/12 Avril 
1856,p. 239 
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populeze o subprefectură de rangul doi. Apoi, iată cabinetul Dlui Disderi; este un minunat 
budoar unde sunt îngrămădite vase florentine, bronzuri de artă, armuri vechi şi alte curiozităţi. 
( ••• )"383 Aceste relatări erau publicate în luna aprilie, la scurt interval după inaugurare, în 
revista „Le Monde lllustre". Senzaţia ce o stârnise avea să se păstreze încă multă vreme iar 
în luna iunie a aceluişi an, publicaţia rivală „L'lllustration" dădea la lumină a xilogravură 
cu Salonul de recepţie al Dlui Disderi, unde se vedea acelaşi plafon cu frescă şi stucatură 
şi maestrul întreţinându-se cu o doamnă venită să i se facă portretul.384 Fotograful arbora o 
alură şi o vestimentaţie contiguă poziţiei sale de artist: tunică de catifea neagră, lungă până la 
genunchi şi butontă de sus până jos, cu mâneci largi suflecate pentru se vedea căptuşala de 
mătase. Barba lungă şi stufoasă ce i se resfira pe piept contrasta cu ţeasta pleşuvă şi-i dădea 
aspectul unui maestru renascentist. 

Fotograful devenise eroul zilei iar presa îi acorda multă atenţie: în 1861 îi sunt acordate 
două articole ample în „L'lllustration"385 iar caricaturistul Cham îl înţepa, amical, în desenele 
sale.386 

Andre Adolphe Eugene Disderi (1819-1889), fiul unui negustor de postav din Paris 
care cocheta cu artele - între 1837 şi 1840 a fost actor într-o trupă de teatru din provincie, 
apoi s-a făcut pictor - şi care, mutându-se la Brest, deschide un atelier de dagherotipie în 
acel oraş, la 1848 sau 1849.387 În 1852 părăseşte Brestul lăsând atelierul în grija soţiei şi se 
întoarce la Paris. Din 1853 experimentează clişeele cu colodiu umed şi hârtia cerată a lui Le 
Gray iar în 1854 patentează o descoperire ce avea să facă epocă: portretul carte-de-visite. 
Prin procedeul său puteau fi obţinute mai multe portrete pe o singură placă deodată, fapt 
ce uşura şi grăbea multiplicarea. Autorul explica modalitatea ce trebuia folosită : „Iau un 
clişeu de sticlă care poate conţine zece imagini şi fac negativele, fie toate deodată, fie cadru 
cu cadru; apoi folosesc acest negativ pentru a face zece copii toate deodată."388 Aparatul era 
dotat cu mai multe obiective ce erau deschise toate deodată obţinându-se mai multe imagini 
ale aceleiaşi poze sau erau deschise câte unul pentru a schimba poziţia modelului. Fotografiile 
aveau dimensiuni reduse, de circa I 0,5 x 6,5 cm, exact cât o carte de vizită, de unde şi-au 
primit şi numele. Preţul portretelor scade datorită uşurinţei cu care putea fi obţinut un număr 
mare de copii la o singură expunere. Scăderea costurilor se datora concurenţei prin creşterea 
numărului de ateliere. Cu preţul perceput înainte pentru un singur portret mare acum putea fi 
achiziţionată o duzină de portrete mici, carte de vizită. Acest format a avut un enorm succes 
la public şi o persistenţă de mai multe decenii, până în preajma primului război mondial. 

Succesul lui Disderi s-a datorat unei neaşteptate fantezii imperiale urmată de 
patronajul capului celui de-al doilea imperiu francez : în luna mai a anului 1859, când se 
afla în fruntea trupelor ce plecau în Italia, Napoleon III ordonă oprirea acestora exact în faţa 

383 A. Halbeer, Nouveaux salons de Disderi, „Le Monde !Ilustre" No.157/14 Avril 1860, p. 254 
384 Salon de reception de M. Disderi, „L'lllustration" No. 901/2 Juin 1860, p. 353 
385 L.Chaumontel, la photographie a la guerre, „L'lllustration" No.949/4 Mai 1861, p. 287; Ce que peutfaire 
un photographe, „L'lllustration" No.977/16 Novembre I 861, p.319 
386 la Photographie militaire, caricatures par Chan1, „L'lllustration" No.947/20 Avril 1861, p. 253 
387 Elizabeth Anne McCauley, A.A.E.Disderi and the Carte de Visite Portrait Photography, Yale University 
Press, New Haven and London, 1985, p. 10 
388 Ibidem, p. 229 
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studioului fotografic unde descalecă pentru a-şi face portretul.389 Ulterior, maestrul avea să 
primească râvnitul titlu de fotograf al Curţii - de aici rivalitatea dintre el şi Nadar care era 
republican convins şi a devenit fotograful exclusiv al boemei şi al intelectualităţii de stânga.190 

Imediat, studioul său a fost luat cu asalt de solicitanţi ce doreau să se fotografieze acolo unde 
pozase împăratul. Pentru a face faţă cererii erau făcute programări cu mult timp înaintea 
şedinţei de poză. Şi-a deschis sucursale nu numai în Franţa, la Toulon, ci şi în străinătate, 
la Madrid şi Londra. În 1861 era socotit cel mai bogat fotograf al Europei, cu un venit de 
48.000 lire sterline anual, după cum aprecia revista „The Photographic News" din octombrie 
acel an. 191 Dar, ducând o viaţă exorbitant de luxoasă, a risipit întreaga avere şi a trebuit să 
vândă tot ce adunase apucându-se în ultimii ani să facă fotografii pe plaja de la Nisa, unde 
a şi decedat, sărac, surd şi aproape orb.392 Deşi nu îl agreea, totuşi Nadar îi recunoştea lui 
Disderi ingeniozitatea şi genialitatea comercială atunci când îi făcea un portret totalmente 
needulcorat - chiar dacă apariţia formatului minuscul lansat de acesta dezechilibrase creaţia 
artistică în favoarea producţiei de masă: „ Apoi, ce lovitură, apare Disderi, cu cartea de vizită 
care-ţi oferă, la 20 de franci, 12 portrete, când până atunci plăteai 50 sau I 00 de franci pentru 
unul singur.( ... ). Amintind acest nume care, preţ de un sfert de veac, a făcut mai mult zgomot 
decât un general de armată şi mai mult încă decât un binefăcător al popoarelor( ... ). Disderi 
a lăsat - şi nu numai fotografi lor - amintirea celei mai mari averi făcute într-o epocă pe care 
am putea-o numi <<vârsta de aur a fotografiei>>. ( ... ) O intuiţie de geniu a făcut ca acest 
Disderi să fie unul dintre primii intraţi pe poarta pe care fotografia tocmai o deschisese atât 
de larg tuturor neaşezaţilor. De origine mai mult decât modestă, lipsit de educaţia elementară 
şi chiar de cei şapte ani de acasă, ignorând până şi banalele formule impuse de etichetă, 
încrezut şi - una peste alta, o prezenţă deloc atrăgătoare, dacă nu chiar respingătoare -, dar 
de o inteligenţă practică reală, bine înzestrat de la natură, o fire activă şi iute cum nu s-a mai 
văzut, de neclintit, neîndoindu-se de nimic şi mai cu seamă de sine însuşi ( ... ). Succesul cu 
adevărat extraordinar de atunci al lui Disderi s-a datorat pe bună dreptate ingenioasei sale idei 
cu cartea de vizită. Flerul lui de industriaş funcţionase corect şi la momentul potrivit. Disderi 
avea să creeze o adevărată modă care va înnebuni rapid lumea întreagă. Mai mult, inversând 
proporţia economică obişnuită de atunci, dând adică infinit mai mult pentru infinit mai puţin, 
el populează definitiv fotografia. În fine, trebuie să recunoaştem că destule din pozişoarele, 
improvizate cu o remarcabilă viteză dinaintea clientelei care se perinda neâncetat, nu erau 
lipsite de un anume gust şi nici de farmec."391 

Dar aportul lui la standardizarea dimensiunilor a fost definitoriu şi a marcat întregul 
secol. Frenezia care cuprinsese Europa după descoperirea dagherotipiei s-a repetat odată cu 
apariţia fotografiei carte de vizită: toată lumea cu anumite pretenţii de rafinament colecţiona 
portrete de oameni celebri, capete încoronate, personalităţi politice, militare şi cultural
artistice. În orice casă se afla cel puţin un album pe masa din salon în care erau adunate 
fotografiile m marilor zilei ca şi a membrilor familiei. Se făcuse obiceiul ca să se facă schimb 

389 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op ,.ii .. p. 225 
390 Jcan-Fran~ois Bory, Nadar. Pholographies, Bookking lnternational, Paris, 1994, p.33 
391 Apud Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cil .. p. 225 
392 Ibidem, p.226; Elizabeth Anne McCauley, op.cil .. p. 214 
393 Nadar, Prescursoriifolografiei, în Când eram/olograf. Editura Compania, Bucureşti, 200 I, p. 149, 151-152 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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de fotografii între rude şi prieteni. Un bun exemplu îl dădeau chiar familiile domnitoare : 
regina Victoria a Angliei era deosebit de pasionată de aceste mici fotografii pe care le păstra 
în cele peste I 00 de albume ce le poseda. 

Albumele erau de dimensiuni variabil, fie mici, pentru a primi câte o fotografie pe 
pagină, fie de mari dimensiuni, pentru a primi câte patru. Paginile erau de carton în a cărui 
grosime erau tăite spaţii pentru cărţile de vizită; pe margini erau trasate chenare elegante sau 
motive decorative litografiate. Atât marginea paginilor cât şi motivele erau auriteiar coperţile 
erau legate în piele sau catifea, cu ecusoane din argint ori chiar aur pe care erau gravate 
iniţialele ori blazonul familiei dacă aceasta era de origine nobilă. În a doua parte a secolului 
au fost introduse albumele boite-a-musique care, atunci când erau deschise şi răsfoite, lăsau 
să se reverse una sau mai multe melodii la modă, contribuind astfel la agreabilitatea admirării 
conţinutului. 

Se făceau vizite la fotograf cu ocazii importante - nuntă, naşterea primului copil, 
botezul acestuia, absolvirea şcolii, avansarea în grad sau decorarea mi li tarilor - dar şi în urma 
diversor evenimente mai neânsemnate precum achiziţionarea unei toalete noi, schimbarea 
modei coafurii şi a bărbii, participarea la un bal mascat, la o excursie, o vânătoare sau o 
vacanţă la băi. 

Studiourile fotografice ofereau în mod obişnuit clienţilor o duzină de imagini. Acestea 
se obţineau cu un aparat dotat cu două sau patru obiective şi cu care puteau fi scoase şi 

imagini stereoscopice, invenţie din 1858 a lui Lake Price perfecţionată, în 1860, de fotograful 
londonez Jabez Hughes.394 Pentru cărţi de vizită se proceda la expunerea parţială a plăcii 
rezultând câte patru sau opt imagini după două expuneri, în funcţie de numărul de obiective. 
Aparatul era divizat în interior în tot atâtea compartimente câte obiective poseda, aşa că 
imaginile apăreau independent una de altă la deschiderea tuturor obiectivelor deodată sau, 
dacă modelul îşi schimba poziţia, acestea puteau fi deschise succesiv fără a fi voalată imaginea 
deja imortalizată pe placa sensibilă. După developare şi copiere prin contact, coala de hârtie 
era tăiată de un angajat necalificat al stabilimentului şi imaginile erau lipite pe cartonaşe pe al 
căror spate erau tipărite numele fotografului şi adresa atelierului ca şi alte informaţii despre 
acesta (medalii, premii şi participări la expoziţii, calitatea de fotograf al Curţii sau al altor 
oficialităţi). 

Pentru a onora toate solicitările, atelierele ce foloseau tehnica negativelor cu colodiu 
umed s-au înmulţit în mod considerabil: la Londra erau 12 ateliere în 1851, 66 în 1855, 155 
în 1857 şi 200 în 1860. Aceeaşi situaţie era şi la Paris, unde arterele principale au fost asaltate 
de noi ateliere. Pe lângă elegantul studio al lui Disderi, pe Boulevard des ltaliens se mai aflau 
alte 6 ateliere.395 Pe Boulevard de Sebastopol se concentraseră, însă, vreo 30 de fotografi 
mediocri care executau în special ambrotipii cu modestul preţ de I franc bucata; arborau, în 
schimb, firme pretenţioase - precum „Au fils de Daguerre", „Au Genic de la Photographie" 
sau „Au Merveilles du Nouvel Art"396 

- spre a-şi atrage muşterii din clasele de jos, dispuşi 
să facă această investiţie. Unele ateliere ofereau şi lecţii de iniţiere în fotografie. La Londra 
existau cel puţin două asemenea stabilimente la începutul celei de-a şasea decade a secolului 

394 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit.. p. 233 
395 Michel Frizot (editor), op. cit., p. 105 
396 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit .. p. 174 
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care se intitulau, pompos, City of london Institute of Photography, aflat la adresa 41 Ludgate 
Hill şi, respectiv, The london School of Photography, al lui S.Prout Newcombe, ce avea 
mai multe sucursale : 103 Newgate Street, 174 Regent Street, 52 Cheapside E.C., Pantheon 
Oxforf Street, 23 Poultry E.C., Myddelton Hali N., 52 King William Street E.C., precum şi 
la Liverpool, la 46 Church Street. 

În 1863, Disderi patentează un nou tip de portret colectiv pe care îl numeşte „mozaic": 
într-un singur cadru erau concentrate, tematic, portretele câtorva zeci de personaje (capete 
încoronate, oameni politici, magistraţi, militari, prelaţi, actori, scriitori). Era, de fapt, un 
fotomontaj care s-a bucurat, la fel, de mare succes.m O altă compoziţie realizată de maestru 
a fost aceea cu picioarele balerinelor de la Operă. 

Încep să fie comercializate reproduceri după capodopere ale picturii, sculpturii şi 
arhitecturii precum şi peisaje în format carte de vizită. 

La fel ca în vremea apariţiei dagheritipului când publicul se contaminase de 
dagheritupomaniem, şi în anii 70 s-a înregistrat aceeaşi frenezi pentru colecţionarea de portrete 
carte de vizită. În ziarul „Amicul Familiei", proprietara şi directoarea acestuia consemna, la 
rubrica Chronica străină : „Photografomania a ajuns până la gradul că, cu suirea la thron a 
nuoului rege de Bavaria, 8000 photografii a nuoului personnal de curte a fost commandate în 
două zille de publicul photografului regal."398 Această cantitate executată în timp atât de scurt 
era o performanţă demnă de invidiat. Dar numai la dimensiuni reduse şi prin copierea unei 
plăci cu mai multe imagini pe ea s-ar fi putut atinge acest record. 

Doi fotografi britanici au făcut avere cu portrete regale sau cu acelea ale frumuseţilor 
locale. În 1860, John J.E. Mayall ( 1810-190 I) dă la iveală Albumul Regal, în care adunase, 
în formatul carte de vizită, chipurile reginei Victoria, a prinţului consort Albert şi al 
copiilor acestora, care s-a bucurat de mare succes şi din care a primit comenzi pentru mii 
de exemplare.399 Camille Silvy, un diplomat de origine franceză care, din pasiune pentru 
fotografie, renunţă la cariera sa în ascensiune şi deschide, la Londra, un studio foarte elegant 
în Hyde Park, unde îl are model pe prinţul Albert şi alte persoane cu sânge albastru. Dar 
reputaţia şi-o câştigă difuzând o serie de portrete ale unor doamne şi domnişoare din înalta 
societate, intitulate Frumuseţile Angliei, care îl fac celebru pe tot continentul. Era la modă 
pentru orice persoană elegantă să meargă la studioul său pentru a-şi face portretul. Modelele 
luau poză în elegantul atelier sau, în anumite cazuri, erau aşezate fundaluri pictate cu peisaje 
ce aveau o anume legătură cu beneficiarul.400 Panoul din fundal arar se repeta de la un 
model la altul iar maestrul era atent să-şi aşeze solicitantul în poziţia cea mai potrivită şi 
mai caracteristică. Excentricităţile sale erau binecunoscute aşa că nu a părtu deplasat pentru 
un militar aspru şi inflexibil ca Lordul Cardigan, comandantul dramaticei şi inutilei şarjea 
Brigăzii Uşoare de la Balaclava, sa ceară a-i fi fotografiată pisic; dar „modelul" patruped nu 
a apreciat această curtoazie şi, după ce a întors studioul cu susul în jos, a adormit într-un colţ 
şi abia atunci a putut fi imortalizat.401 

397 Michel Frizo! (editor), op. cit„ p. 112 
398 „Amicul Familiei" No.3/1 S Aprilie 1864 
399 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit., p. 226 
400 Ibidem, p. 22°8; Nadar, op. cil. p. 168-169 
401 Cecil Beaton, British Photographers, Bracken Books, London, 1987, p. 16 
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Au fost şi alţi fotograafi care au adunat în portofoliul lor portretele personalităţilor 
epocii şi au editat albume ori au comercializat serii de imagini cu acestea : la New York, 
Mathew B. Brady ( 1823-1896) scoate, în 1850, The Gal/ery of !llustrious Americans402 

- din 
care, anul următor, va prezenta 48 la Expoziţia Universală de la Crystal Palace din Londra-, 
Auguste Lacroix realizează Galerie photographique et biographique des sauveteurs (1860), 
Pierre Petit Galerie des hommes du jour (1861), Etienne Carjat Album des celebrites 
contemporaines (1862), Adolphe Dallemagne Galerie des artistes contemporains (c. 1866) 
şi, ceva mai târziu, L. Baschet scoate Galerie contemporaine, /itteraire, artistique ( 1876-
1880, 1881-1884) iar Eugene Pirou Nos actrices chez el/es (1896).403 

În 1862, periodicul de limbă franceză din Bucureşti, „La Voix de la Roumanie" 
anunţa intenţia lui Carjat de a trimite spre compercializare librarilor din Capitală Albumul 
celebrităţilor contemporane, fapt ce demonstra importanţa ţării noastre ca piaţă de desfacere 
pentru fotografie. 404 

În fiecare capitală europeană se afla cel puţin un fotograf care, după portretizarea 
familiei domnitoare şi a membrilor curţii, comercializa pe scară largă această suită de imagini 
carte de vizită: Ludwig Angerer la Viena, Haase la Berlin, Josef Albert la MUnchen, 
Lewitzki la St. Petersburg405

, Abdullah Freres la Stambul,406 Ghemar la Bruxelles.407 

Dar nu toţi fotografii au acceptat formatul carte de vizită. Cei care se dedicaseră 
fotografiei artistice nu ţineau seama de dimensiunile standard care erau atât de populare. 
Unul dintre cei mai originali şi mai celebri a fost Nadar ( 1820-191 O), pe numele său adevărat 
Gaspard-Felix Tournachon. Era fiul unui librar care moare când elavea 17 ani şi rămâne unicul 
susţinător al familiei. Trebuie să-şi întrerupă studiile la pensionatul călugăresc de la Versailles 
şi să muncească pentru întreţinerea rudelor. Lucrează la un editor şi este comis-librar. Pentru 
că viaţa era mai ieftină în provincie se stabileşte la Lyon. Întreţine cronica teatrală sau scrie 
proză originală pentru periodicele „Journal du commerce et du theâtre", „L'Entract Lyonnais" 
şi „Fanal du commerce". În 1839 se reîntoarce la Paris şi se angajează la celebrul „Journal 
des dames et des modes". Scrie apoi cronica teatrală la „Revue et Gazette des theâtres". Se 
împrieteneşte cu poetul Charles Baudelaire. Este perioada când îşi primeşte porecla după 
care va fi cunoscut de atunci înainte : între tinerii care constituiau boema romantică era 
moda ca, la nume să fie ataşat finalul „ard", de aceea prietenii i-au spus Toumadard în loc 
de Tournashon. El va folosi acest pseudonim, de la care exclusese d-ul final, începând cu 
anul 1842.408 În acelaşi an este primit în Societatea Oamenilor de Litere. După ce cochetează 
o vreme cu literatură publicând două romane, Indianca albastră şi Rochea lui Dejanire, se 

402 James D. Horan, Mathew 8. Brady. Historian with a Camera, Crown Publishers, Inc., New York, 1955, p. 
14 
403 Michel Frizo! (editor), op. cit., 123 
404 "La Voix de la Roumanie" No.22/Jeudi 12 Juin 1862: "D. CARJAT/ eminentul fotograf parizian îşi propune 
sa stabileasca, la toti librarii din Bucureşti, un depozit al Albumului celebrităţilor contemporane conţinând 
portretele şi biografiile tuturor contemporanilor celebri. Este cea mai bogată culegere ln acest sens. Succesul i-a 
consacrat de multă vreme meritul." 
405 Michel Frizo! (editor), op. cit., 117 
406 Bahattin Oztuncay, Dersaadet in Fotografi;ilari. 19. J!U...J11l /stanbul1mdafotograf: Onciiler, stiidyo/ar, 
sanati;ilar, Aygaz, Istanbul, 2003, voi.I, p.102 
407 Nadar, op. cit., p.162-167 
408 Jean-Frani;:ois Bory, op.cit., p. 15 
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consacră, din 1846, caricaturii colaborând la „Corsaire Satane" şi „Voleur", iar din 1848, la 
renumitul „Charivari". Republican convins şi adept al cauzei libertăţii, la izbucnirea revoluţiei 
din Polonia se înrolează într-o armată de voluntari, numită Legiunea Poloneză, ce voia să dea 
ajutor patrioţilor din acea ţară. Dar aventura sa revoluţionară se încheie repede, odată cu 
arestarea întregului grup în Prusia şi repatrierea după o scurtă detenţie. Revenit la Paris îşi 
reia activitatea publicistică la revistele „La Revue comique a l'usage des gens serieux" şi „Le 
journal pour rire". De la caricatură ajunge la fotografie : în 1852 îi vine ideea să reunească 
într-o mare planşă litografiată toate portretele caricaturale făcute contemporanilor iluştri pe 
care o va numi Panteonul Nadar. Prima planşă, lansată în 1854, - ce avea dimensiunea de 
71 x 94 cm şi conţinea 249 de portrete - se bucură de un enorm succes.409 Pentru realizarea 
ei apelase la fotografie în ale cărei secrete fusese introdus de Gustave Le Gray. Artistul îşi 
amintea : „Fotografia care tocmai se năştea îmi oferea mijlocul prin care reuşeam să nu 
abuzez prea mult de bunăvoinţa modelelor mele, un mijloc care avea să-mi deschidă cărări 
nebănuite."410 Totuşi, planurile sale pentru acea publicaţie fuseseră mult mai ambiţiose, dar 
nu reuşise să scoată decât o singură planşă din cele patru preconizate : „Când ne-a venit ideea 
acelui Pantheon Nadar care trebuia să cuprindă în patru apariţii succesive o mie de portrete 
- oameni de litere, autori dramatici, pictori şi sculptori, muzicieni - şi care şi-a dat duhul de 
la primul număr, amploarea întreprinderii ne dădu de gândit."411 Însă, în pofida faptului că 
nu au mai fost tipărite şi celelalte planşe, artistului i-a rămas fotografia ca mijloc major de 
expresie. 

Nadar îşi amenajează atelierul pe acoperişul casei din Rue Saint-Lazare unde îşi 

instalase un ascensor, primul din Paris. Primele portrete le face prietenilor literaţi, Alfred 
de Vigny, Theophile Gautier şi Gerard de Nerval (unicul document iconografic luat cu exact 
o săptămână înaintea sinuciderii acestui, în ianuarie 1855412

). Succesul său de fotograf s-a 
datorat succesului Panteonului. 

Fratele său mai mic, Adrien, tot fotograf, profitase de celebritatea sa şi-şi luase numele 
de Nadar cel tânăr fapt ce 1-a adus în faţa tribunalului, acuzat de veritabilul Nadar care, 
în 1857, câştigă procesul şi exclusivitatea pseudonimului. Procesul îi aduce şi mai mare 
notorietate. În 1860 îşi mută atelierul pe Boulevard des Capucines 35, unde îşi avusese şi 
Le Gray atelierul. Datorită puternicelor sale convingeri de stânga - dar şi al unui pronunţat 
spirit comercial care-i spunea că reclama bună şi firma atractivă sunt chiar mai importante 
decât marfa - Nadar îşi zugrăveşte faţada şi interiorul în roşu. În loc de firmă era numele 
său, scris în cursive, în caractere enorme, ce atrăgea atenţia zi şi noapte, mai ales noaptea 
când era luminat cu gaz, ceea ce era încă o noutate în Parisul acelor ani. Studioul era foarte 
bine dotat şi avea 27 de angajaţi : un fotograf belgian, Walter Damry, principalul său ajutor, 
fiul său Paul Nadar, ce avea 18 ani - dar care va deveni el însuşi un fotograf important -, 3 
asistenţi care developau clişeele, 4 asistenţi pentru copierea negativelor, 6 retuşori pentru 
clişee, 3 retuşoari pentru pozitive, 3 femei pentru lipirea imaginilor pe cartoane, 2 doamne 

409 Ibidem, p. 29-31 
41 O Nadar, op. cit„ p. 174 
411 Ibidem, p. 173 
412 Jean-Fran~is Bory, op.cil .. p. 33 
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pentru primirea cilenţilor şi ţinerea gestiunii şi 4 servitori.413 Nadar nu mai fotografia ci doar 
aranja modelul în poză şi stabilea eclerajul potrivit iar restul îl făceau asistenţii. Totuşi, 
poza era esenţială, mai ales că la acea dată abia se cristalizau convenţiile de poziţionare ce 
vor standardiza fotografia comercială depreciind-o în faţa celei de artă. Iar Nadar era, prin 
excelenţă, un fotograf artist. Arar surprindea modelul figură întreaga, preferând cadrul până 
la jumătate sau bust. Fundalul era totdeauna neutru, un perete în tonalitate întunecată care 
favoriza albeaţa carnaţiei personajului, decuraprea trăsăturilor faciale şi accentua absorbţia 
în umbră a restului, în special a vestimentaţia care, în concepţia maestrului, nu era esenţială. 
Chiar dacă pe unii dintre prietenii portretizaţi îi lăsa să apară în hainele lor obişnuite, acestea 
nu atrăgeau atenţia atât de mult ca în imaginile luate de alţi fotografi solicitanţilor burghezi, 
ce doreau în mod expres să-şi evidenţieze toaletele. Dar, de cele mai mutle ori, Nadar adaugă 
un accent personal îmbrăcăminţii modelelor, precum fularul în carouri, înnodat neglijent la 
gâtul lui Gustave Dore, gulerul ridicat de la paltonul înfriguratului Charles Baudelaire, pledul 
de pe umerii lui Stephane Mallarme sau amplul guler de blană al lui Jacques Offenbach 
cu care favoriţii săi aproape se contopesc. Pe unii, însă, îi imortalizează în haine comode, 
neconvenţionale: Honore Daumier în bluză de lucru, Theophile Gautier în halat de casă şi 
cu o basma lejer legată pe sub gulerul descheiat şi răsfrânt al cămăşii, Barbey d' Aurevilly cu 
un burnus peste redingotă. Dar, pentru anumite personalităţi puternice şi excentrice, precum 
George Sand şi Sarah Bemhardt, recurgea la eliminearea toaletelor la modă în favoarea unor 
spectaculoas draperii în care le învăluie pentru a le conferi mister şi atemporalitate. Celei 
dintâi îi acopere şi coafura cu o mare perucă leonină ce aminteşte de vremurile lui Ludovic 
XIV. Aceeaşi perucă o va folosi însuşi artistul pentru un autoportret în care se costumase, 
absolut fantezist, ca o căpetenie a indienilor americani. 

Rar se vedeau piese de mobilier în imaginile sale, un spătar de scaun, un colţ de 
masă, fără a avea însemnătatea pe care le-o acordau portretiştii de serie, fără de care aceştia 
nu ar fi ştiut să-şi arnajeze modelul, să-l plaseze în spaţiu. La Nadar aceaste auxilii erau 
vizibile doar atunci când modelul decidea să pozeze călare pe scaun şi cu coatele sprijinite 
de spătar ori cu o măsuţă pe care îşi proptea mâna când stătea în picioare. Altfel, recuzita 
obişnuită şi inerentă într-un studio fotografic la modă era total străină celui al lui Nadar, 
care refuza orice aliniere la tendinţele momentului. De altfel, artistul avea remarci caustice 
la adresa fotografi lor profesionişti care nu se preocupau decât prea puţin de personalitatea 
solicitantului: „Făbricuţa lor de portrete, instalată în plin bulevard, se limita foarte profitabil 
la un singur stil şi chiar la un format unic, singurul îngăduit de spaţiile mici ale locuinţelor 
noastre burgheze. Fără să se îngrijească în vreun fel de instalarea avantajoasă a modelului 
într-un spaţiu dat sau de expresia chipului şi de modul în care lumina venea să învăluie 
toate acestea, aşezau clientul într-unul şi acelaşi loc, obţinând mereu acelaşi clişeu searbăd şi 
cenuşiu, ceva de genul <<asta ai vrut, asta ai avut>>."414 

Amator de calambururi şi mereu pus pe şotii, maestrul se amuza pe socoteala celor 
care-i vizitau studioul şi-i pozau, spunând că aceştia s-au „nadariflat". 

Curând însă, Nadar va începe să fie plictisit de activitatea în studio - pe care o va 
lăsa în seama asistenţilor şi a soţiei - iar el se va consacra unor experimente ce-l preocupau: 

413 Beaumont Newhall, op.cir .. p. 69 
414 Nadar, op.cit .. p. 144 
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fotografia aeriană, fotografia cu lumină artificială pentru care ia un brevet în 1861 şi imaginile 
cu osuarul din catacombele Parisului, din 1865.415 După mai multe încercări nereuşite, din 
1855, când ambrotipiile făcute dintr-un balon captiv se voalează din cauza scurgerilor 
de oxigen, în 1858 obţine rezultate satisfăcătoare şi solicită un nou patent.416 Pasionat de 
ascensiuni, va costrui, împreună cu fraţii Louis şi Jules Godard, un balon enorm ce avea 45 
m înălţime şi primea 6.000 m3 de gaz, pe care 1-a botezat le Geant. Nacela avea două etaje 
şi era dotată ca o casă de locuit, cu toate cele necesare (paturi, masă cu scaune, ustensile 
de bucătărie) şi ca atelier fotografic. 417 Prima ascensiune este făcută pe 4 octombrie 1863 
şi devine un eveniment de proporţii ce atrage un public numeros pe Câmpul lui Marte. 
Curiozitatea fusese trezită chiar de transportarea nacelei prin oraş, trasă de patru cai mînaţi 
de doi surugii. Au fost percepute bilete de intrare în incinta unde era expus balonul. Presa 
a salutat cum se cuvine acest spectacol lăudându-l pe iniţiator : „Marele eveniment de pe 
Câmpul lui Marte. Este vorba despre balon, nici mai mult nici mai puţin, despre balonul 
colosal, Leviatan al aerului, gigantul giganţilor, pentru a spune totul despre balonul Nadar. 
Un om universal acest Nadar! O enciclopedie legată în pânză! Desenator, scriitor, fotograf, 
aeronaut şi cercetător al elicei."418 În nacelă au fost invitate 13 persoane - Nadar dorise acest 
număr pentru a arăta că nu este superstiţios - între ei urcând prinţesa de Latour d' Auvergne 
însoţită de prinţul Sayn-Witgenstein. La următoarea ascensiune, pe 18 octombrie, a asistat 
şi împăratul Napoleon JJI. Încercarea, însă, se tennină rău căci balonul pierde înălţime şi 
târăşte nacela timp de câteva ore, lovind-o de pomi, de acoperişuri şi de stâlpii de telegraf 
până să se oprească în apropierea oraşului Hanovra.419 Nadar are fracturi la picioare iar soţia 
sa, Ernestine, la torace. După un an va avea loc o nouă ascensiune, la Bruxelles, cu ocazia 
aniversării independenţei Belgiei la care fusese invitat Nadar cu balonul său, pentru a da 
culoare ceremoniilor.420 le Geant va fi vândut în 1867. 

Infonnaţii despre ascensiunile sale au ajuns curând şi printre români. Un chimist 
francez ce locuia la Bucureşti, Jean-Baptiste Mathieu, scria un articol în periodicul „La 
Refonne" ce apărea în capitală, Nadar et le bal/an geant în care autorul îşi critica conaţionalul 
că nu este un bun aeronaut. 421 Carol Szathmari, renumitul fotograf bucureştean - ce, printre 
multiplele sale disponibilităţi cultural-artistice o număra şi pe aceea de cronicar - face o 
pertinentă şi obiectivă prezentare a fenomenului fotografiei pariziene în contextul epocii, 
într-un articol, intitulat Photographie Parisienne, publicat în volumul II (ianuarie-decembrie 
1865) al revistei "Photographische Correspondenz" din Viena. Nu fără ironie şi, poate, cu 
oarecare doză de invidie faţă de succesul lui Nadar, el îl prezintă destul de critic pe maestrul 
parizian cu extravaganţele sale şi interesul pentru fotografie aeriană, subterană sau cu lumină 

415 Les catacombes de Paris, „Le Monde llluslre" No.445/21 Octobre 1865, p. 261; No. 446/28 Octobre 
1865, p.277-278; Nadar, Parisul subteran. Prin catacombe şi canale (Primele încercări de fotografie la lumină 
artificială). în op.cil., p.79-99 
416 Nadar, Prima încercare de/otografie aeros/atică, în op.cil., p.63-78; Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, 
op. cil .. p. 202; Jean-Fran~ois Bory, op. cil .. p. 37 
417 Jean-Fran~ois Bory, op. cit .. p. 41 
418 Edmond Texier, Ascension du „ Geant". „L'llluslration" No.1976/10 Octobre 1863, p. 250 
419 le Balon Nadar en Hanovre, „L'lllustration" No. I 080/7 Novembre 1863, p. 318 
420 Pierre Pagel, Ascension du ba/Ion le Geanta Brmelles, „L'lllustration" No.1129/15 Octobre 1864, p 245 
421 J.B-ste Mathieu, Nadar el le ba/Ion geanl, „La Reforme" No.30/18 Novembre 1863 
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electrică: "Nadar a vrut să devină celebru, dar n-a introdus în fotografia lui nici un element 
specific parizian iar pentru nemurirea lui a scris o carte, dar nu despre fotografia pariziană ci 
despre balonul cu aer [aerostat, n.n.]. 

După părerea mea a procedat mai bine aşa decât să înăbuşe greu-înflorita noastră 
literatură fotografică prin nişte concluzii didactice despre curăţatul plăcilor şi tratamentul lor 
cu colodiu. 

Nadar este reprezentantul reclamei pariziene iar concurenţii lui se pot considera 
bătuţi dintru început. În timp ce fotografii germani duc o luptă inutilă cu aparatul, Nadar 
întrerupe plimbările liniştite de pe Boulevard des ltaliennes cu străfulgerări electrice aşa 
încât, plimbăreţii orbiţi, se sperie - dar, a doua zi, întregul Paris vorbeşte de el. Sau, Nadar 
promite să facă o poză de ansamblu din balon - chiar dacă nu ia cu el sticluţe cu colodiu ci 
cu şampanie - şi întregul Paris va aştepta o nouă hartă; deci, omul îşi are credincioşii lui şi, 
dintr-o lovitură, s-a transformat în leul zilei."422 

Interesul pentru aeronautică îi va aduce fotografului şi înţepăturile umoriştilor : 
Daumier va executa amuzanta litografie Nadar ridicând fotografia la înălţimea Artei iar 
Cham, făcând referiri atât la ascensiunile cu balonul cât şi la fatuitatea artistului de a-şi plasa 
semnătura pe faţada studioului, va face caricatura cu legenda Visul marelui Nadar era de a-şi 
pune faimoasa parafă pe lună fără a se sinchisi de efectul ce l-ar putea produce în operele 
peisagiştilor. 421 Dar aceasta nu-l supăra de fel pe mestru. Dimpotrivă, avea o admiraţie 
deosebită pentru Daumier şi-şi amintea, cu plăcere, de contribuţia sa la popularizarea 
fotografiei : „Aşa se face că, în neobosita lui trudă zilnică, cel mai mare campion al nostru 
- un geniu strivitor, strălucind asemenea lui Benvenuto până şi în cele mai frivole creaţii 
-, Daumier, trasa adesea pe pietrele litografice din Charivari felurite scene din atelierele 
fotografi lor. "424 

La izbucnirea războiului franco-prusian din 1870, Nadar pune bazele „Companiei 
piloţilor militari de aerostate", împreună cu Camille Legrand şi Jules Dufour. Cu baloanele 
captive Neptun şi Strasbourg va cartografia zona Parisului şi va face observaţii ale liniilor 
duşmane şi ale mişcărilor de trupe. Tot cu balonul sunt trimise mesaje şi corespondenţe 

din Parisul asediat: Neputn era pilotat de asociatul său, Dufour, iar Nadar scrie articole 
pentru periodicele „Times" şi „L'Independence Belge" în care descria situaţia dramatică a 
capitalei.425 La una dintre ascensiuni Nadar este atacat de un aerostat prusian care deschide 
focul asupra sa, dar reuşeşte să astupe spărtura din peretele balonului său şi să-şi reia zborul -
aşa cum relata, în capitala României, periodicul de limbă franceză „Le Journal de Bucarest", 
redactat de Ulysse de Marsillac.426Experienţa sa din această perioadă o va descire mai târziu 
în volumul său memorialistic.427 

După război nu va mai fi atât de interesat de fotografie. În marele său studio va fi 

422 C. v. Szathmary, Photographie Parisienni. "Photographische Correspondenz" 11.Band, Nr.7-18/Jănner
December l 865, p.1-2 
423 Revue trimestrielle par Cham, „L'lllustralion" No. I 089/9 Janvier 1864, p. 29 
424 Nadar, op.cit .. p. I 54 
425 Jean-Fran~ois Bory, op. cit., p. 43-44 
426 Sur un combat en ba/fon, „Le Journal de Bucarest" No.24/30 Octobre 1870 
427 Nadar, Fotografia sub asediu, în Când eram fotograf, op.cit.,p. 130-138 
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organizată, aşa cum se ştie, prima expoziţie a pictorilor impresionişti, în anul 1874.428 Din 
1885 atelierul est preluat de fiul său. Împreună cu acesta va lua, în 1886, primul interviu 
audiovizual chimistului centenar Eugene Chevreul (1786-1889): Nadar tatăl îi punea 
întrebări bătrânului savant, convorbirea era imprimată pe fotofonul Ader dar şi consemnată 
de un stenograf iar Nadar fiul făcea fotografiile. 429 Mereu în căutare de noi forme de expresie, 
Nadar avea să-şi înscrie în palmares şi acest act de pionierat în domeniul jurnalisticii. În 
1895, părăsind Parisul şi stabilindu-se la Marsilia, va deschide acolo un nou atelier care, 
însă, nu va mai atinge celebritatea anteriorului. El însuşi va fotografia în foarte rare ocazii. În 
1899 va da publicităţii un volum de memorii intitulat Când eram fotograf Dar marea epocă 
a pionierilor fotografiei artistice trecuse şi nimeni nu se mai interesa de opera sa. Abia în 
1900 este redescoperit şi are satisfacţia să-i fie organizată o mare retrospectivă la Expoziţia 
Universală de la Paris. Va supravieţui încă 1 O ani acestei recunoaşteri a marelui său aport la 
formarea limbajului portretisticii de artă. Dar, la trecereasa în nefiinţă, fusese din nou uitat 
ca fotograf : în „Le Monde Illustre" apare un articol în care este evidenţiat doar aportul 
defunctului ca pionier al aeronauticii430 iar fotografia şi celelalte activităţi ale sale sunt abia 
menţionate; în „L'Jllustration" apare un alt portret al inegalabilului portretist unde aportul 
său la fotografie este precizat, dar nu cu suficiente exemple şi cu precizarea noutăţilor aduse 
în acest domeniu, aşa cum ar fi meritat .411 

Au exitat câţiva fotografi-artişti şi de cealaltă parte a Canalului Mânecii. În 1855, 
acuarelistul William Lake Price (? - 1896), care se apucase de fotografie cu doar un an 
înainte, prezintă câteva imagini în care reînscena în cele mai mici amănunte, teme livreşti 
celebre, Don Quijote, Robinson Crusoe şi Vineri sau O scenă în Turnul Londrei (ce ilustra 
fragmentul din piesa Richard fll de Sahkespeare cu prinţii „bastarzii" ce urmau a fi asasinaţi 
din ordinul viitorului rege spre a-şi netezi drumul spre tron). 412 Având solide cunoştinţe 
de compunere şi de decorare a cadrului în conformitate cu marile opere ale artiştilor din 
vechime, Lake Price reuşea performanţe greu de atins în privinţa veridicităţii elementelor 
componente şi a fizionomiilor personajelor. Totuşi, prin acest perfecţionism scenografic, 
lucrările sale au mai mult aerul unor naturi statice mobilate cu fiinţe vi, decât al unor 
prezenţe umane într-un mediu de locuire şi vieţuire firească. Fotografiile sale au plăcut, însă, 
prinţului consort Albert şi autorul s-a bucurat de patronajul acestuia. Ulterior a susţinut un 
ciclu de conferinţe despre artă şi fotografie subliniind relţia dintre cele două şi evidenţiind 
posibilităţile celei din urmă de a realiza opere de artă competitive cu cea dintâi. La expoziţia 
Societăţii Fotografice din 1855 îi sunt lăudate lucrările şi una dintre ele, Genevra, este chiar 
reprodusă prin intermediul xilogravurii în „The Illustrated London News". Cronicarul saluta 
428 John Rewald, Istoria impresionismului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1974, voi.I, p. 232, 234, 235-236: „ 
Tocmai atunci fotograful Nadar îşi părăsise atelierul pe care, după spusele lui Monei, îl va împrumuta pictorilor. 
Acest local era situai la al doilea etaj al unei clădiri din strada Daunon, colţ cu boulevard des Capucines, şi se 
compunea din câteva camere mari cu pereţii zugrăviţi în brun-roşcat şi luminati lateral, ca un apartament. O scară 
impozantă ducea direct din boulevard des Capucines la aceste galerii." 
429 Genevieve Reynes, Chevreu/ interviewe par Nadar, premier document audiovisuel (1886), ··Gazette des 
beaux arts" Tome XCVIII, 1354 livraison, Novembre 1981, p.155-184 
430 H. Bergeron, Nadar, „Le Monde lllustre" No. 2765/26 Mars 1910, p.200 
431 Nadar, „L'Illustralion" No. 3500/26 Mars 1910,p. 293 
432 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit .. p. 177; Quentin Bajac, Tableaux vivants.Fantaisies pho
tographiques victoriennes (I 840-1880). Editions de la Re un ion des musees nationaux, Paris, 1999, p. l 0-11 
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orientarea pe care o luase fotografia spre valorile artistice ale imaginii : „Gravăm în această 
săptămână schiţa <<Genevra>> care evidenţiază folosirea fotografiei la marea artă. Cele 
cinci exemplare sunt trimise de Dl. Lake Price sunt imagini frumoase făcute de artist pentru 
a ilustra diverse subiecte. („.) Ne bucurăm să asistăm la rezultate imediate atât de plăcute şi 
de promiţătoare şi, după succesul acestei prime încercări, suntem încrezători că la următoarea 
expoziţie a Societăţii va trebui să acordăm preţuirea noastră unor producţii mult mai bune 
şi mai artistice ale artistului fotograf."4ll În 1858 publicat cartea intitulată Un manual de 
manipulare fotografică tratând despre natura artei şi diversele sale aplicaţii la natură, 
foarte utilă pentru fotografii începători care doreau să deprindă şi cunoştinţe de compoziţie şi 
ecleraj în afara formulelor chimice şi a sfaturilor tehnice date de alţi autori. Între altele, Lake 
Price a fost primul fotograf care a făcut reproduceri după maeştri celebri ai penelului pe care 
le vindea destul de scump imprimeriilor, în vederea gravării şi difuzării în tiraj popular.434 

Un alt fotograf cu interesante preocupări artistice a fost Oscar Gustav Rejlander 
( 1813-1875), pictor suedez specializat în copierea capodoperelor din muzeele Romei. În 
Cetatea Eternă a cunoscut o englezoaică pe care a luat-o în căsătorie şi aşa a ajuns să se 
stabilească în patria soţiei. În 1848 expunea pictură la Roya! Academy din Londra. În 1853 
ia lecţii de fotografie cu Nicolaas Henneman, fostul asistent al lui Talbot, gândindu-se că 
aceasta îl va ajuta să surprindă cu mai mare uşurinţă trăsăturile modelelor pe care urma să le 
picteze. Dar, în 1855 îşi deschide un atelier fotografic. Pregătirea sa de plastician şi contactul 
cu marea artă i-au oferit modele de compunere şi soluţii de poză şi gestică a personajelor din 
marile sale fotografii tematice. Va fi cel dintâi care va executa, în 1857, o compoziţie de foarte 
mari dimensiuni pentru acea vreme (40,5 x 79 cm) la care lucrase şase săptămâni şi folosise 
30 de negative pentru imprimări combinte.435 Lucrarea era o alegoris şi se numea Cele două 
drumuri în viaţă. Pentru că opera sa era emianemente narativă şi avea un pronunţat mesaj 
moralizator, în ea erau reunite 30 de personaje în poziţii foarte grăitoare pentru caracterul 
ce trebuiau să-l personifice. Rejlander a apelat la o trupă de actori ambulanţi pe care i-a 
compus în grupuri şi i-a fotografia pe rând, în decorul necesar. Negativele erau copiate tot 
pe rând, plasându-le la locul potrivit pe coala de hârtie sensibilă şi obturând cu verni părţile 
periferice care nu trebuiau să intre în cadru. I-au fost necesare două coli de hârtie pentru 
că la acea dată nu erau produse coli aşa de mari. Lucrarea reprezenta un bătrân şi înţelept 
tată ce dă drumul celor doi fii ai săi în viaţă : cel din dreapta se îndreaptă spre o existenţă 
virtuoasă, spre credinţă creştină, spre milostenie şi muncă în vreme ce, acela din stânga, 
ascultă chemarea viciului, beţiei, jocului de cărţi, plăcerilor carnale şi desfrâului. În stânga 
sunt plasate mai multe trupuri de femei sumar acoperite, dar chia în prim plan, aproape de 
axul compoziţional creat de bătrânul tată, este plasat un nud ce-şi ascunde faţa; acesta era 
menit a personifica o fiinţă copleşită de remuşcări ce dorea să se pocăiască. Lucrarea purta, 
de fapt, subtilul Speranţa în pocăinţă. Cu tot mesajul ei umanist, lucrarea a fost criticată 
la Expoziţia Comorilor de Artă de la Manchester, pentru folosirea ostentativă a nudului 
ceea ce îi dădea o notă indecentă. Alţii, însă, au apreciat-o ca pe cea mai bună fotogafie 
făcută până atunci. Diferendul s-a încheiat atunci când regina Victoria, vizitând expoziţia, a 

433 Exhibilion of !he Pholographic Sociely, „The lllustrated London News" No. 727/Feburary I O, 1855, p.141 
434 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cil., p. 178 
435 Beaumonl Newhall, op. cil., p. 74; Michel Frizot (editor), op. cil.. p. 188; Quentin Ba jac, op.cit .. p.8-9, 15 
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cumpărat lucrarea pentru soţul ei, prinţul Albert de Saxa-Coburg-Gotha. Această achiziţie l-a 
consacrat pe Rejlander şi 1-a încurajat să continue a înscena asemenea tablouri : Drumeţul - ce 
reprezenta un bătrân vagabond ce-şi dumica bucata de pâine pe marginea drumului - pentru 
care a folosit 5 negative; Casă, dulce casă (Home, Sweet Home), din 8 negative; Capul 
Sfântului Ioan Botezătorul, din 2 negative; Timpuri grele (Hard Times) compoziţie inspirată 
de romanul omonim al lui Charles Dickens, având în prim plan un tâmplar şomer, munci de 
gânduri dar cu mare credinţă în Dumnezeu, iar în plan secund familia adormită. Rejlander 
dorea să le arate plasticienilor cât poate fi de utilă fotografia pentru compunerea unei picturi 
dar să le şi demonstreze că aceasta este ea însăşi artă, plină depicturalitate şi capabilă de a 
suscită trăiri estetice. A executat chiar suite de imagini cu draperii, studii de mâini şi piciore, 
pe care le punea la dispoziţie artiştilor în căutare de modele.436 Pentru a-şi susţine şi imagistic 
această profesiune de credinţă, Rejlander a compus o alegorie intitulată Fotografia în faşă 
dând pictorului încă o pensulă (The lnfanl Photography Giving the Painter an Additional 
Brush)431 ce avea în centru un trupşor gingaş de copil nud ce, sprijinit pe o cameră, întinde un 
penel artistului ascuns de o draperie şi căruia nu i se văd decât mâinile. Spaţiul este punctat 
de un mic mulaj după o sculptură antică, nişte teancuri de hârtii şi sticle de soluţii şi o mare 
oglindă ovală în care se reflectă însuşi autorul. 

Atras de portretele infantile, Rejlander a executat o suită de chipuri de copii, unii 
jucându-se (Ştrengarii străzii, Copii dându-se în leagăn), alţii trişti, îndureraţi, speriaţi sau 
plângând, mult apreciate de Lewis Carroll şi de Julia Margaret Cameron, şi care au fost 
folosite de Charles Darwin pentru a-şi ilustra lucrarea Expresii ale emoţiei la om şi animal, 
din 1872.438 Pentru că el însuşi avea reale calităţi de actor, Rejlander s-a autoportretizat pentru 
expresivitatea şi plasticitatea mimicii în vederea aceleiaşi cărţi (Furie, Dezgust, Ură). 

Un ajutor de librar şi artist amator ale cărui picturi au fost primite la Academia Regală, 
Henry Peach Robinson ( 1830-1901) renunţă totuşi la plastică în favoarea fotografie, în 
1852, şi este iniţiat în tainele tehnicii de către Rejlander. În 1857 îşi deschide un atelier la 
Leamington dar activitatea de portretist profesionist îl plictiseşte şi, în timpul liber, se dedică 
unor compoziţii nrative. Pentru Stingându-se (Fading Away), din 1858, a folosit 5 negative, 
pentru a sugera tristeţea ceasurilor de pe urmă ale unei tinere fete, doborâtă de ftizie sau 
durerea unui păcat nemărturisit. Efectul a fost deplin căci, în realitate, personajul de pe patul 
de moarte era o fată de 14 ani, perfect sănătoasă, care a reuşit să simuleze topirea în nefiinţă. 
Dar, la fel ca Rejlander, şi Robinson a fost criticat pentru un subiect atât de trist, care specula 
sentimentalismul publicului.439 Prinţul Albert, mare colecţionar de fotografie, i-a cumpărat 
lucrarea şi i-a cerut să-i furnizeze câte o copie din toate imaginile de acest fel pe care le 
va face în viitor. 440 Aceasta 1-a impulsionat pe fotograf să realizeze în fiecare an cel puţin 
o compoziţie. Pentru fiecare imagine tacea anticipat schiţe pe care apoi le înscena cu toată 
rigurozitatea, ca pe o pictură. Îşi costuma prietenii şi tacea repetiţii cu ei pentru a arbora aluri 
cât mai veridice. 

436 Helrnut Gernsheirn, Alison Gernsheirn, op. cil .. p. 179 
43 7 Weston Naef, Handbook of lhe Pholographs Co//eclion, Thc J. Paul Geny Museurn, Malibu, 1995, p 134 
438 Helrnut Gernsheirn, Alison Gernsheirn, op. cil., p. 179; Beaurnonl Newhall, op. cil., p.74 
439 Beaurnont Newhall, op. cil., p. 76 
440 Helrnul Gernsheirn, Alison Gernsheirn, op. cil .. p. I 80 
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Fotografiile le lua exclusiv în atelier chiar dacă ele trebuiau să sugereze natura : de 
aceea, pe o platfonnă cu rotile, erau aşezaţi arbuşti şi tufişuri iar o cadă în care spăla rufe 
se transforma în apa unei gârle; norii şi cerul erau pictate pe un ecran.441 În anii unnători va 
elabora mai multe compoziţii, inspirate în special de mediul rural şi de bucuria oamenilor 
simpli în faţa Naturii: Casa de ţară, din 3 negative, în care surprinde misterul şi anxietatea unui 
interior unde, prin personajele alese, erau sibolizate vârstele omului (copilăria, maturitatea şi 
bătrâneţea); Serbare în pădure (1860); Când ziua de muncă s-a sfârşit (1877), din 6 negative; 
Mixandra (1880), din 2 negative; O poveste veselă (1883) din 5 negative; Colindând (1887). 
Dar s-a preocupat şi de ilustrarea unor vechi legende preluate şi interpretate de Alfred 
Tennyson în poemele sale, precum Elaine contemplând scutul lui Lance lot şi Lady of Shalott 
(1860), sau de poveşti pentru copii, aşa cum este amuzanta şi duioasa Scufiţă Roşie (1858) 
ce-şi vizitează bunica iar în pat, sub pătura şi boneta acesteia, se află lupul. 

Prin consecvenţa cu care şi-a unnat crezul artistic şi prin calitatea operelor sale, Henry 
Peach Robinson a fost apreciat încă din timpul vieţii şi i-au fost recunoscută eforturile prin 
alegerea în consiliul director al Societăţii Regale de Fotografie, unde a funcţionat neîntrerupt 
timp de 30 de ani, din 1862 până în 1892. În 1869 a dat la lumină volumul Efecte picturale în 
fotografie care a cunoscut multe ediţii şi a fost tradusă în franceză şi gennană pentru valoarea 
sa de îndreptar al fotografiei artistice. 

Reverendul şi matematicianul Charles Lutwidge Dodgson ce, sub pseudonimul 
Lewis Carroll (1832-1898), şi-a găsit celebritatea ca autor al volumului de poveşti Alice în 
Ţara Minunilor, a practicat fotografia ca amator. Apreciase foarte mult lucrările lui William 
Lake Price văzute în 1856 într-o expoziţie la Londra. Chiar în acel an se apucase şi el de 
fotografie primind iniţierea de la un unchi. Va deveni principala sa pasiune pe o perioadă de 
25 de ani. Fire organizată şi cumpătată, a ţinut o evidenţă strictă - cronologică, numerică şi 

alfabetică - a tuturor negativelor, a pozitivelor înrămate şi neînrămate, aranjate în albume sau 
dăruite prietenilor.442 În 1858 participă cu 4 imagini la cea de-a cincea expoziţie a Societăţii 
Fotografice din Londra.443 Deja îşi descoperise interesul pentru portrete şi compoziţii cu copii, 
pentru care îi pozau în special fetiţele prietenilor. Pentru acea manifestare pregătise o Scufiţă 
Roşie, ce arăta mai speriată şi mai convingătoare decât cea a lui Robinson. Fotografiind în 
exterior, o aşezase pe Agnes Weld lângă un perete invadat de iederă, învelită în pelerina ei cu 
glugă roşie şi ţinând în mână panerul cu mâncare pentru bunica. A luat şi portretele colegilor 
de catedră de la Christ Church din Oxford pe care le-a repertoriat şi a publicat o listă de 106 
lucrări ce le ţinea la dispoziţia amatorilor de a le achiziţiona. Dar motivele sale preferate 
erau copilele în vârstă de 8-1 O ani. A căutat tipuri specifice pentru Cenuşăreasa, pentru 
Fetiţa cerşetoare dar l-a atras şi tabloul vivant înscenat tot de copii, precum Sf Gheorghe şi 
balaurul sau Frumoasa Rosamund - întrupate de George Herbert şi Xie (Alexandra) Kitchin 
şi, respectiv, Mary Jackson şi Annie Rogers.444 Dar, faţă de ceilalţi confraţi care erau foarte 
riguroşi cu regizarea scenei, Lewis Carroll avea un fel foarte personal de a-şi organiza 

441 Beaumont Newhall, op. cit„ p. 78 
442 Douglas R. Nickel, Dreaming in Pictures. The Photography of Lewis Carrol/, San Francisco Museum of 
Modern Art, Yale University Press, New Haven and London, 2002, p.20 
443 Ibidem, p.16; Colin Ford, Lewis Carroll, Editions Nathan, Paris, 1998, (f.p.) 
444 Douglas R. Nickel, op. cit., p. 63,65 
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spaţiul şi a-şi plasa personajele, de parcă nu s-ar fi luat în serios, ca şi când ar fi glumit pe 
socoteala acestor montări pe care le socotea un joc de copii. A'stfel, Sf. Gheorghe este călare 
pe un căluţ de lemn, casca şi scutul sunt din carton, sabia este de lemn - şi mult prea lungă 
pentru a fi eficientă în luptă ceea ce o transformă într-o armă ridicolă - iar balaurul este 
sugerat de opiele de leopard, aşezată pe spinarea unui alt copil. Spaţiul în care se desfăşoară 
„înspăimântătoarea" confruntare este o cameră simplă, cu podea delemn şi nişte draperii pe 
unul dintre pereţi. Autorul nu a încercat să-i schimbe aspectul pentru a sugera un alt mediu, 
încărcat de legendă. Tot prin intermediul fetiţelor diafane a interpretat sentimente puternice 
: Penitenţă, Mica vanitate. 

Într-o nuvelă umoristică, O zi în exterior a unui fotograf (A Photographer :S Day 
Out) Carroll ironizează pasiunea pentru travestire a unei familii de aristocraţi de ţară ce se 
doreau imortalizaţi în personaje shakespeare-iene sau într-o scenă alegorică în care „Victoria 
oferea Inocenţei coroana sa laur, ajutată de Hotărâre, Independenţă, Credinţă, Speranţă şi 
Caritate, sub privirile blânde şi surâzătoare ale Înţelepciunii".« 5 Este de înţeles opinia sa faţă 
de asemenea înscenări şi motivul pentru care nu a realizat el însuşi mai multe compoziţii de 
acest fel. 

Somnul şi lumea viselor l-au preocupat în mod special. A recurs şi el, uneori, la 
imprimări combinate pentru a-şi atinge scopul, cum a fost cazul în Visul ori în Mary Mac 
Donald visând la tatăl şi la/ratele ei. De cele mai multe ori, însă, a optat pentru fotografierea 
fetiţelor exact în perioada de semitrezie, cu pleoape grele, ori total adormite, îmbăcate în 
cămăşuţe de noapte, cu părul despletit şi desculţe, întinse pe o canapea, pe un fotoliu, pe un 
pat sau chiar în mijlocul naturii, pe o pătură aşezată pe iarbă. Predilecţia pentru gingaşele lor 
chipuri cât şi rara apariţie a băieţilor de aceeaşi vârstă în fotografriile sale au dat naştere la 
supoziţii nedemne446 de opera creată cu multă inspiraţie şi dăruire, mai ales că era ştiut cât 
de greu este să fotografiezi copii. Este de presupus că Lewis Carroll, cucerindu-Ie încrederea 
şi prietenia prin poveştile pe care le spunea şi cu care le capta atenţia, avea o metodă foarte 
eficace de a-şi convinge micile modele să stea nemişcate lungul răstimp necesar expunerii, 
fără a apela la suporturi şi menghine cu care era „fixat" în poză solicitantul unui atelier 
profesionist de fotografie. 

Un alt fotograf amator care încearcă reconstituirile şi întoarcerea în istorie prin 
intermediul costumului este pictorul David Wilkie Wynfield (1837-1887) care realizează, 
prin 1862, o suită de portrete bust ale prietenilor plasticieni, dornici să retrăiască, fie şi pentru 
o clipă, vremurile trecute.447 Faţă de profesionişit care evitau profilul, el face excepţie, căci îşi 
impostează mai multe modele astfel : pe John Everett Millais în chip de Dante, cu glugă roşie 
pe cap peste care are corona de laur, sau pe J. Swinden Barber în costum din epoca Tudorilor, 
admirând o floare şi pe Henry W. Philipps, cu păr creţ şi barbă bogată, cu o bască de catifea 
şi un colan de mare cancelar la gât; Robert T. Pritchett, în semiprofil, priveşte suspicios şi 
grav spre obiectiv, strângându-şi cu mâna haina la gât, într-un gest ce aminteşte unul dintre 
autoportretele lui Albrecht DUrer. Însuşi autorul se autoportretizează cu beretă şi privirea 
plecată spre paginile unei mici cărţi ce o ţine în mână. Portretele umplu întregul spaţiu al 

445 Quentin Bajac, op.cil., p. 13 
446 Douglas R.Nickel, op. cil.,p. 13, 65 
447 Helmut Gernsheim, Alison Gemsheim, op. cil., p. 237; Quentin Bajac, op. cil., p.12-13 
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cadrului şi nu sunt suficient focalizate fapt ce le conferă un aer de mister şi de legendă ca nişte 
chipuri de strămoşi revenite printre contemporani, unde nu-şi mai aftă locul. 

Între fotografii artişti britanici amatori s-au numărat şi două femei: Lady Clementina 
Hawarden şi Julia Margaret Cameron. 

La fel ca reverendul matematician şi scriitor, Lady Hawarden (1822-1865) nu a 
încercat să modifice interiorul locuintei sale în care îşi aranja fiicele pentru a înscena diverse 
teme livreşti fără trimitere directă la un autor sau un personaj anume. Se cunosc destul de putine 
amănunte despre biografia ei. La 23 de ani se mărită cu un ofiter de origine nobilă, cu care va 
avea zece copii (doi decedati la vârstă fragedă).448 Când, în 1856, soţul moşteneşte averea şi 
titlul de al 4-lea viconte Hawarden de la defunctul său tată, familia se mută pentru o vreme la 
domeniile din Irlanda, la Dundrum, comitatul Tipperary, unde Clementina, degrevată oarecum 
de sarcinile materne pentru că avea deja copii suficient de mari, se apucă de fotografie. Mai 
întâi foloseşte o cameră stereoscopică, cu care ia peisaje ale frumosului tinut în care locuia.449 

Este atrasă şi de scenele de gen, executate în exterior, cu localnicii la lucru (Tâmplarul) sau 
în timpul liber (Scripcaru/, interpretat de prorpiul său sot, având alături pe câteva dintre fiice, 
desculte şi îmbrăcate tărăneşte). Dar, în 1859, familia revine la Londra şi se mută într-o casă 
nouă, ridicată în proaspăt-fondatul cartier South Kensington. În interiorul acelei case vor fi 
făcute majoritatea fotografiilor sale, cu lumină naturală, razantă, sau cu aceasta purtată de 
câte o oglindă, pe care autoarea o foloseşte adesea spre a-şi aşeza personajele lângă ea. Jocul 
dintre spatiul real şi cel virtual pe care i-l oferea oglinda este speculat la maximum. Canatul 
uşii dinspre terasă este, de asemenea, un loc preferat de impostare a fiicelor ce-i slujeau de 
model. Nu a căutat să stabilească o legendă pentru lucrările sale. Le eticheta, simplu, Studii 
fotogrqfice sau Studii după natură. De aceea, este dificil să se stabilească, cu certitudine, 
intentia imaginilor înscenate de Clementina chiar dacă erau contaminate de istorism aproape 
în aceeaşi măsură ca ale celorlalti confrati. În majoritatea lucrărilor sale este decelabilă o notă 
de mister, de anxietate, provocată de singurătate şi de imposibilitatea comunicării. Astfel, 
câte una dintre frumoasele sale fiice apare stând cu spatele la aparat şi privind pe fereastră 
dar cu chipul reflectat în oglinda de lângă ea; alta, a contre jour, sprijinătă de rama oglinzii 
ce-i reflectă profilul; alta, îngenuncheată şi cu capul lipit de fereastra închisă a balconului, 
într-un gest de mare dar stăpânită durere; alta, în culmea disperării, cu mâinile împreunate 
deasupra capului şi sprijinită de perete, într-o pozitie foarte incomodă dar revelatoare pentru 
starea sa sufletească; alta, în reverie, cu privirea ridicată spre cer sau, cu ochii în pământ şi 
o mână dusă la inimă, într-un delicat gest de exprimare a curăteniei sufleteşti şi a credintei. 
Abordează, cu acelaşi succes, şi compozitiile cu două personje dar, în toate situatiile, acestea 
sunt divergente, evitându-şi privirea şi încercând să se desprindă unul de celălalt din cauza 
neconcordantei de gândire şi menire. Aceeaşi necomunicabilitate este sugerată şi prin plasarea 
domnişoarelor Hawarden de-o parte şi de alta a geamului ferestrei, cercetându-se enigmtic de 
rece şi distant; ori stând pe terasă, cu spatele la obiectiv, tinându-se de talie, dar una cu capul 
întors, aruncând o căutătură neliniştită, peste umăr, spre aparat, iar cealaltă privind-o curiosă 
şi întrebătoare. Nu a apelat prea des la costume pentru travestirea modelelor: de obicei acestea 

448 Virginia Dodier, Clementina. Lady Hmvardrm. Srudiesfrom Life 1857-1864, V & A Publications, London, 
1999, p. 19 
449 Ibidem, p.24-25 
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apăreau îmbărcate în fastuoasele lor crinoline la modă iar, dacă se dorea evocarea altei epoci, 
erau adaptate metraje de voal ori de textură vărgată, necroite ci doar prinse cu agrafe, ce 
deveneau nişte inspirate şi atemporale straie din vechime. Nici interiorul nu era modificat 
în conformitate cu anumite stiluri revolute ci erau folosiţi pereţii goi, uneori acoperiţi de o 
draperie neutră sau chiar cu tapetul cu stele ce-l avea una dintre camere. 

Lady Hawarden nu s-a adaptat la dimensiunile standard şi, cu atât mai mult, la 
populara carte de vizită. Dimpotrivă, fotografiile sale erau de obicei mari, de dimensiuni 
neconventionale: 10 x 15,9 cm, 19 x 14,6 cm, 23,4 x 18,2 cm, 24 x 28 cm, etc.450 

În 1863 şi 1864 îşi trimite lucrările la expoziţia Societăţii Fotografice din Londra 
- fiind prima femeie acceptată ca membru şi, la fel, prima laureată; compoziţiile sale sunt 
foarte apreciat şi autoarei îi este conferită, în ambele cazuri, medalia de argint, pe care, însă, 
nu o primeşte pentru că nu fusese încă bătută.~ 51 Lewis Carroll este entuziasmat de creaţiile 
nobilei doamne - fapt ce-l mentionează în jurnalul său - şi-i achiziţionează cinci fotografi i. 452 

Din păcate, în ianuarie 1865, Lady Hawarden moare, prematur, de pneumonie fără a-şi fi 
putut continua opera începută atât de promitător. 

Cealaltă doamnă care s-a afirmat în lumea fotografiei artistice drept o creeatoare ce 
sfida orice conventii-aşa cum le sfida şi în viaţa de zi cu zi -a fost Julia Margaret Cameron 
( 1815-1879). Biografia ei este, contrar celei a Clementinei Hawarden, bine cunoscută, bogată, 
tumultuoasă şi interesantă. Se rrăscuse în India, la Calcutta, dintr-o mamă franţuzoaică (care 
avea şi ceva sânge indian) şi un tată englez. La 3 ani a fost adusă în Europa, crescută de 
bunica frantuzoiacă şi apoi educată în Anglia. La 19 ani revine la Caluctta unde îl cunoaşte 
pe Charles Hay Cameron, avocat şi plantator bogat, cu care se mărită, în 1838, deşi era cu 
20 de ani mai vârstnic decât ea.451 Vor avea împreună 6 copii dar, în generozitatea sa, Juli 
va adopta şi o mică cerşetoare, Mary Ryan care-i va deveni fată în casă şi, adesea, model. 
În anul 1848 se stabilesc în Anglia. Ţineau casă deschisă unde se adunau personalităţi ale 
literaturii, artei şi ştiinţei vremii : romancierul William Makepeace Thackeray, poeţii Alfred 
Tennyson (viitorul lord Tennyson) şi Sir Henry Taylor, istoricul Thomas Carlyle, savantul 
Sir John Herschel, pictorii William Holman Hunt şi George Frederick Watts. Dar, în 1860, se 
mută în Insula Wight, la Freshwater, unde cumpăraseră două căsuţe între care ridică un turn 
spre a le lărgi - noua locuinţă este botezată Dim boia, după numele uneia dintre plantaţiile de 
cafea pe care le aveau în Ceylon. De această casă sunt legate începuturile carierei fotografice 
a Juliei : în 1863, spre a nu se plictisi în absenţa soţului şi fiului lor cel mare, plecaţi să-şi 
inspecteze domeniile din Ceylon, fiica şi ginerele îi dăruiesc mamei un aparat fotografic de 
mari dimensiuni (23 x 28 cm) şi toate ustensile necesare pentru a se didica noii tehnici. 454 

Acesta este începutul unei mari pasiuni : depozitul de cărbuni al locuinţei este transformat în 
laborator pentru preparerea materialului fotosensibil şi pentru developare iar coteţul depăsări 

450 Ibidem, p. 116-117 
451 Ibidem, p. 86-89, I 07 
452 Ibidem, p. 92 
453 Helmul Gernsheim, Julia Margare/ Cameron, Her life and Pholographic Work, Gordon Fraser, London, 
1975, p. 17; Colin Ford, Julia Margare/ Cameron, /9/h Cenlury Photographer o/Geniu.s, National Portrait 
Gallery,London, 2003, p. 17 
454 Helmut Gernsheim, Julia Margarel Cameron. op. cil., p.27 
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devine studioul unde îşi aducea modelele - „casa de sticlă" cum a fost poreclită atunci. 455 În 
1864 reuşeşte să scoată o fotografie bună- portretul unei fetiţe din vecini, Annie Wilhelmina 
Philpot - pespatele căreia, Julia scrisese, plină de fatuitate, „Annie, my first success".456 În 
jurnalul său, intitulat Analele casei mele de sticlă, autoarea relata câtă bucurie i-a produs 
această reuşită: „Eram entuziasmată la culme. Alergam prin toată casa să caut cadouri pentru 
fetiţă. Aveam impresia că ea făcuse, în întregime, poza. Am copiat-o, tonat-o, fixat-o şi 

înrămat-o şi, în aceeaşi zi, i-am oferit-o tatălui ei."457 În acelaşi an a oferit prietenilor câteva 
elegante albume, legate în piele şi scrise cu litere de aur, spre a-şi face cunoscută fotografiile. 
În mod obişnuit, imaginile pe care le făcea erau de mari dimensiuni la fel ca şi camera pe care 
o folosea dar, copiile destinate preitenilor sau reclamei erau cărţi de vizită, aşa cum s-au putut 
vedea şi în marea expoziţie Julia Margaret Cameron, 19th Century Photographer ofGenius, 
organizată în intervalul 27 iunie-14 septembrie 2003 la Muzeul Naţional al Fotografiei, 
Filmului şi Televiziunii de la Bredford, Marea Britanie. 

Avea mare respect pentru ceea ce făcea şi încerca să le insufle şi altora acest repsectde 
aceea,peprima pagină acestor albume, scria cu propria mână, urmtăroul avertisment: 
„Pentru fotografii sunt fatale ceştile de ceai sau de cafea, lumânările şi lămpile ca şi degetele 
copiilor."458 

Genul ei preferat era portretul iar creaţiile lui David Wilkie Wynfield au avut o mar 
einfluenţă asupra ei, fapt ce 1-a recunoscut totdeauna.459 A imortalizat foarte multe chipuri 
de personalităţi ale vremii - care-i erau şi prieteni apropiaţi - dar şi tipuri interesante de 
oameni obişnuiţi, anonimi, întâlniţi pe aleile insulei care atrăgea mulţi turişti. Era atât de 
preocupată de calităţile spirituale ale compoziţiilor sale încât ingora total claritatea. De obicei 
focaliza doar pe faţa modelului şi lăsa restul flu, pentru că ea considera neimportante detaliile 
vestimentare. Prefera să facă portrete gros-plan.460 A fost adesea criticată de fotografii 
profesionişti pentru neglijarea tehnicii (cracluri sau zgârieturi pe clişeu, pete şi amprente 
pe marginea copiei461

) şi neclarităţile din prim plan. Existau mai multe motive ale acestor 
deficienţe : autoarea nu folosea suportul de fixare a capului modelului care era indispensabil 
într-un studio profesionist dar care ei ii displăcea; întrebuinţa camere de mari dimensiuni 
- în 1866 şi-a achiziţionat un aprat mult mai voluminos, de 30 x 40 cm, cu o lentilă mai 
mare, ce necesita o expunere de 3-7 minute - fapt ce făcea imposibilă poziţia nemişcată a 
modelelor într-un interval atât de lung.462 Ea îşi recunoştea scăderile dar afirm că intenţia 
ei era tocmai aceea, de a lăsa neclare anumite zone ale fotografiei, aşa cum ii mărturisea 
lui Sir John Herschel într-o epistolă : „Sper [ca imaginea] să fei mai presus de o simplă 
fotografie convenţională, topografică - redare a trăsăturilor şi a formei ca şi când ai face o 
hartă, fără acea rotunjime şi plinătarte a forţei. („.) Ce este focalizarea - şi cine are dreptul să 

455 Ibidem. p. 28 
456 Ibidem; Colin Ford, op. cit., p. 39-40 
457 Helmut Gemsheim, Julia Margaret Cameron, op. cit., p. 28 
458 Ibidem 
459 Hei mut Gemsheim, Alison Gemsheim, op. cit., p. 237; Quentin Bajac, op. cit„ p. 21; Colin Ford, op. cit .. p. 
36 
460 Helmut Gemsheim, Julia Margaret Cameron. op. cit., p. 29 
461 Ibidem, p. 73 
462 Ibidem, p. 71; Quentin Bajac, op.cit„ p. 17 
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spună care focalizare este cea îndreptăţită? Aspiraţiile mele sunt să înnobilez fotografia şi să-i 
asigur caracterul şi utilitatea Marii Arte combinând realul şi idealul fără a sacrifica nimic din 
adevăr, cu tot devotamentul pentru Poezie şi Frumuseţe."463 În altă parte îşi explica opţiunea 
pentru acest tip de imagine care contrazicea idealul de fotografie al contemporanilor: „Când 
focalizez şi ajung la ceva care este frumos pentru ochiul meu mă opresc acolo în loc să 
răsucesc mai departe obiectivul pentru o focalizare mai precisă pentru care insistă toţi ceilalţi 
fotografi ."464 Lewis Carroll, care o vizitase Freshwater şi-i văzuse creaţiile, nu avea o părere 
prea bună despre ele : „Fotografiile ei sunt în mod deliberat nefocalizate - unele sunt foarte 
picturale - altele pur şi simplu hidose - totuşi ea vorbeşte despre ele ca şi când ar fi triumfuri 
artistice. "465 

Dispunând de suficient timp liber, lucra enorm pentru un neprofesionist ce nu era 
obligat să-şi câştige existenţa făcând fotografie: în intervalul ianuarie 1864-aprilie 1866 
a executat impresionantul număr de 500 de imagini.466 Era atât de pasionată de această 
muncă încât ignora chiar şi gospodăria şi orele de masă, mai ales că cele trei slujnice pe 
care le avea erau folosite fie ca modele pentru compoziţiile alegorice ori religioase, fie ca 
asistente la developare şi copiere.467 Doamna Cameron era mereu în căutare de modele cu 
trăsături interesante şi expresive. Adesea acosta turiştii ori, stând în faţa ferestrei şi observând 
persoanele ce treceau prin faţa casei sale, punea pe câte una dintre cameriste să dea fuga afară 
şi să-l invite pe posesorul interesantului şi picturalului chip să se aşeze în faţa obiectivului 
imperativei sale stăpâne.468 Datorită acestei nestăpânite pasiuni se întâmpla, uneori, să aibă 
şi neplăceri. Când marele revoluţionar Giuseppe Garibaldi a făcut o vizită în Isle of Wight, 
în 1864, la invitaţie lui Tennyson, Julia a aflat de prezenţa marelui bărbat şi, fără a se asigura 
în prealabil de acceptul acestuia, 1-a abordat fără protocolul de rigoare. Garibaldi nu ştia 

englezeşte şi, văzând-o destul de prost îmbrăcată, cu rochea pătată de soluţii şi mâinile arse 
de nitrat de argint, a luat-o drept cerşetoare şi a gonit-o - mai ales că, pentru a-1 con jura să-i 
pozeze, fotografa căzuse în genunchi în faţa lui. Orice intervenţii ulterioare ale lui Tennyson 
nu l-au putut convinge pe vajnicul patriot italian să-i pozeze.469 În 1868 a avut mai mult 
succes cu poetul american Henry Wadsworth Longfellow şi cu naturalistul Charles Darwin, 
care i-au pozat cu plăcere. 

Julia Margaret Cameron a avut o deosebită propensiune pentru bărbaţii cu bărbi mari, 
albe sau cărunte, pe care-i cadra monumental. Capul ocupa aproape întregul cadru (Henry 
Taylor, G. F Watts, Thomas Carlyle, Sir John Simeon, soţul ei Charles l!ay Cameron). Chiar 
dacă nu avea barbă, lui Sir John Herschel i-a pus în valoare părul alb - pe care i-l spălase 
şi pieptănase chiar ea spre a forma o aureolă în jurul feţei în mijlocul căreia sclipesc ochii 
foarte albaştri ai venerabilului savant. Nu introducea mâinile modelului în compoziţie pentru 
că, fiind toţi intelectuali, ei lucrau cu capul, aşa că toată atenţia se concentra pe frunte şi 

fata spiritualizată. Nu avea nevoie de un decor bogat sau de o regizare a spaţiului, ca alţi 

463 Beaumont Newhall, op. cit„ p. 78 
464 Helmut Gemsheim, Julia Margaret Cameron. op. cit„ p. 70 
465 Ibidem, p. 29 
466 Ibidem, p. 36,76 
467 Ibidem, p. 29 
468 Ibidem, p. 31 
469 Ibidem, p.33 
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contemporani care făceau tablouri vivante : ei îi erau necesare un scaun pe care-i aşeza 
modelul şi o draperie neagră pentru fundal; bărbaţilor le aşeza o beretă pe cap şi o pelerină 
de catifea pe umeri, care-i învăluia şi le ascundea vestimentaţia stereotipă a momentului.470 O 
influenţă covârşitoare asupra felului de a compune 1-a avut pictorul şi sfătuitorul ei - care i-a 
fost constant model-George Frederick Watts. De asemenea, pictorii prerafaeliţi au inspirat-o 
şi a încercat să le mimeze subiectele şi modul de paginare -pe una dintre lucrările sale în care 
se identifica acestora, chiar scrisese „indiscutabil prerafaelit"471 iar o altă poză o etichetează 
drept Un studiu prerafae/it.412 

Istoricul Helmut Gernsheim distinge patru faze în creaţia Juliei Margaret Cameron: 
între 1864 -1866 face portrete şi subiecte religioase inspirate de pictorii Renaşterii italiene sau 
după maeştrii prerafaeliţi; între 1867-1870 continuă să facă portrete şi abordează compoziţiile 
alegorice (Visul, Ecoul, Circe, Dolores, Psyche, Sărutul Păcii); după 1870 nu va mai face 
portrete iar între 1874-1875 va ilustra poemele lui Tennyson; între 1876-1878, când se află în 
Ceylon, execută compoziţii cu indigeni.473 

Artista a participat la mai multe expoziţii : în anii 1864-1868, 1870 şi 1873 îşi prezintă 
lucrările la expoziţia Societăţii Fotografice din Londra, în 1865 la cea din Edimburgh, tot în 
1865 şi apoi în 1866, la Berlin iar în 1872 la Viena; este prezentă cu fotografii şi la expoziţiile 
internaţionale de la Dublin ( 1865), Paris ( 1867) şi Londra ( 1872).474 

Cameristele sale, Mary Hi li ier şi Mary Ryan îi vor fi modelele feminine favorite, mai 
ales în scenele biblice, unde interpretau pe Maica Domnului sau îngerii (Sfânta Familie, 
Sărutul Păcii, Îngerul la Mormânt, la Madonna Riposata, Întoarcerea după 3 zile). Pe 
unele, autoarea specifica încercarea de a semăna cu opera vreunui pictor cunoscut : După 
maniera lui Perugino, Studiu după maniera lui Francia. 475 De altfel, Julia era puternic 
influenţată depictura Renaşterii italiene, pe care o putea vedea în colecţiile prietenilor dar şi 
în reproducerile de bună calitate pe care le difuza Societatea A rundei, fondată de criticul de 
artă John Ruskin, la care se înscrisese şi ea.476 Un chip mai necioplit, cu trăsături puternice, 
angulare, este intitulat lago, studiu după un italian. Contrar fotografi lor profesionişti 

contemporani care arar făceau portrete în profil - şi aceasta doar la solicitarea expresă a 
modelului - Julia excelează în aşa ceva, mai ales în cazul tinerelor sale cameriste, dar şi 
al altor persoane din elită care aveau o deosebită fineţe a liniei nasului şi buzelor (lady 
Clara Vere de Vere, Nepoata mea Julia Jackson, Mary Ann Hillier, Grădina cu fete boboci 
de trandafir, Alethea, Elaine, Maud, Dialogul, Tristeţe,Chiamă-mă, te urmez, te urmez, lasă
măsă mor, O sibilă). A făcut şi portrete de copii, fie în haine obişnuite dar aranjaţi spre a simul 
o activitate anume (la cules de mure, Zile la Freshwater, Două fetiţe cu pălării, Cap de copil 
„ Mica albină",lionel Tennyson cu arc şi săgeată, Ernest şi Maggie) sau nuzi, în compoziţii 
alegorice pline de duioşie (Cupidon cu creionul luminos, Amor lenevind, Endymion tânăr, 
Tânărul Astyanax, Paul şi Virginia, Cherubin şi serafim, Îngerul Naşterii). Unele dintre aceste 

470 Ibidem, p. 74 
4 71 Beaumont Newhall, op. cil , p. 81 
472 Colin Ford, op. cil .. p. 69 
473 Helmut Gemshcim, 111/ia Margarel Cameron. op. cil., p. 61 
474 Ibidem 
475 Colin Ford, op. cil., p. 70, 124, 125; Quentin Bajac, op.cit .. p. 14 
476 Ibidem, p. 70 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDll ŞI ARTICOLE 157 

interpretări ale îngerilor capătă nedorite accente umoristice prin plasarea unor aripioare de 
lebădă în spinarea micilor fiinţe nevinovate care nu totdeuna intrau cu prea multă convingere 
în rol (Aştept, Îngerul Naşterii). 

Domnii cu bărbi mari şi colilii îi slujeau artistei pentru înterpretarea personajelor 
biblice ori istorice: Henry Taylor îl întrupa fie pe Regele David, fie pe părintele Laurenţiu din 
„Romeo şi Julieta", fie pe Prospero din „Furtuna" lui Shakespeare, fie pe Regele Ahasuerus 
în compoziţia Regele Ahasuerus şi Regina Esther; soţul ei îl făcea pe Regele Lear sau pe 
vrăjitorul Mer/in; pictorul G.F.Watts apărea în chip de violonist inspirat în Şoapta muzei. 

Alfred Tennyson îi sugerează prietenei sale, în 1874, să-i ilustreze volumul de poeme 
inspirat de legendele Regelui Arthur, intitulat The ldylls of the King (Idilele regelui). Pentru 
că ducea lipsă de modele potrivite pentru a fi îmbrăcate în costumele de epocă, închiriate, 
făcea apel tot la vilegiaturişti. A fost foarte greu să găsească tipul potrivit pentru Sir Lancelot. 
Vrăjitorul Merlin era întrupat de soţul ei care avea plete şi barbă complet albe. Julia era 
foarte exigentă şi făcea mai multe varinte ale aceleiaşi compoziţii până ce i se părea că a 
reuşit să obţină efectul scontat. Spre pildă, pentru Despărţirea lui Sir Lancelot de regina 
Guinevere a făcut 42 de negative.477 Dar artista e nemulţumită de xilogravarea la mici 
dimensiuni a fotografiilor sale tipărite în volum. De aceea, face eforturi deosebite pentru 
a fi publicată,pe proprie cheltuială, o ediţie de lux în care să fie adunate chiar fotografiile 
originale. Înaintea Crăciunului anului 1874 este dat la lumină un volum in folio cu 12 
fotografii de mari dimensiuni, care o satisfac pe deplin. Este mai mult o publicaţie destinată 
să-i valorifice compoziţiile căci poemele nu sunt tipărite integral ci dora fragmentele lacare 
fac referire directă fotografiile sale; aceste fragmentefuseseră scrise chiar de mâna artistei şi 
litografiate.478 Chiar dacă nu înregistrează un mare succes de piaţă, Julia perseverează şi, în 
anul următor, în luna mai, scoate al doilea volum, tot cu 12 fotografii şi cu texte de mână, 
din care însă, doar trei ilustrează Idilele regelui, celelalte referindu-se la alte poeme ale lui 
Tennyson (Maud, Prinţesa, Regina lunii mai). m Selecţia imaginilor a fost foarte riguroasă: 
din cele 180 de negative pe care le executase în vederea acestui proiect au fost alese doar 12 
imagini, după cum s-a specificat mai sus. Fusese inserat şi portretul autorului în chip de Dirty 
Monk, aşa cum Tennyson însuşi botezase lucrarea atunci când o văzuse. 480 

În anul 1875, familia Cameron pleacă în Ceylon. Vor reveni în Anglia, în 1878, doar 
pentru o lună de vacanţă. În acea ţară îndepărtată va continua să facă fotografii, dar nu cu 
aceeaşi ritmicitate ca în Europa şi se va rezuma exclusiv la tipuri de băştinaşi. 

Cu toate scăderile pe care i le găseau contemporanii, poate invidioşi pentru tenacitatea 
femeii-fotograf, portretele şi compoziţiile tematice create de Preoteasa Soarelui481 - aşa cum 
îi plăcea să se intituleze Julia Margaret Cameron - au o deosebită imediateţe şi prospeţime, 
care lipseşte multora dintre producţiile similare din epocă. Chipurile memorabile de cărturari 
şi artişti imortalizate de ea nu pot fi uitate şi, încă astăzi, au un puternic impact asupra 
privitorului contemporan ce este tentat să intre în dialog cu ele datorită notei de vivacitate ce 

477 Quentin Bajac, op.cit., p. 17; Helmul Gernsheim, J11/ia Margarel Cameron, op. cil„ p. 74 
478 Colin Ford, op. cil„ p. 72 
479 Ibidem 
480 Helmut Gernsheim, J11/ia Margare/ Cameron. op. cit„ p. 42-48 
4H I Ibidem, p. 35 
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rezidă tocmai în neclaritatea trăsăturilor. Cu Julia Margaret Cameron se încheie prima epocă 
a fotografiei artistice. Interesul pentru asemenea imagini va fi resuscitat abia la cumpăna 
dintre veacuri cu operele fotografilor picturali Alfred Stieglitz ( 1864-1946), Edward Steichen 
(1879-1973), Heinrich KUhn (1866-1944) şi Leonard Misonne ( 1870-1943). 

Tabloul vivant nu a dispărut, însă, ca gen fotografic. Uneori erau imortalizaţi actori 
vestiţi în rolurile ce-i făcuseră celebri, singuri în mijolcu decorurilor, sau împreună cu toată 
trupă, în momentul cel mai dramatic al piesei. Alteori erau aranjate întergi scene de luptă, aşa 
cum a fost cazul cu Bătălia de la Agincourt ce se desfăşoară în actul II al piesei „Henric V" 
de Shakespeare şi care a fost fotografiată de Charles Calvert, în 1872, „la miezul nopţii", pe 
scena lui Prince's Theatre din Manchester, unde fusese înscenat acel spectacol.482 Asemenea 
fotografii se comercializau celor interesaţi să-şi adauge la colecţie o suită de „star-uri" ale 
scenei din vremea lor. Unul dintre fotografi parizieni la modă în deceniiile şapte-opt ale 
veacului al XIX-iea, Ch. Reutlinger - ce-şi avea studioul pe Boulevard Montmartre 21 şi o 
sucursală pe Rue Richelieu 112- a avut exclusivitatea portretelor celebrei cântăreţe de operă 
Adelinei Patti ( 1843-1919), atât cele în toalete de zi cu zi cât şi cele în costumul rolurilor ce le 
interpreta. Pentru cele din urmă îşi organiza spaţiul interior astfel încât să semene cu decorul 
respectivei opere, precum Margareta în rugăciune din „Faust" de Charles Gounod. În timpul 
turneelor unor mari actori sau cântăreti, fotografii de primă mână ai oraşelor în care poposeau 
aceştia, se grăbeau să-i invite să-şi facă portretul în studioul lor. Când aceeaşi Adelina Patti 
ajunge la Constantinopol, Abudllah Freres o imortalizează purtându-şi fabuloasele bijuterii 
precum şi, aninat de gât, înaltul ordin Osman ia, în grad de comandor, cu care fusese distinsă 
de sultan. Ernest van Dyck (1861-1923), inegalabilul tenor belgian, interpret al rolurilor 
wagneriene, pozează la Viena, la Adele, în costumul lui Lohengrin iar Hermann Winkelmann 
în acela al lui Tannhăuser la W. Hoffert din Berlin. Fotograful Curţii regale bavareze Hans 
Brand execută şi difuzează, între 1882 şi 1886, un set de imagini cabinet cu personajele 
operelor „Parsifal" şi „Tristan şi Isolda" de Richard Wagner ce purtau legenda Costiim
Portraits der Bayreuther-Festspiele. În cazul din urmă, se vede că fotograful miza exclusiv 
pe faptul că aspectul impunător al costumelor de scenă - care confereau individualitate şi 
veridicitate modelelor - cât şi fizionomiile cuoscute şi îndrăgite ale interpreţilor, sunt mai 
importante decât restul decorului, aşa că panoul din fundal era destul de neglijent pictat, fără 
acea grijă de a da sugestia realităţii ce se întâlnea la majoritatea confraţilor din alte părţi. 

Existau suficiente cereri pentru asemenea producţii pentru ca ele să merite investiţia şi 
comercializarea în formatul carte de vizită ori, mai târziu, din deceniul al optulea al secolului, 
în formatul cabinet. Alte subiecte căutate erau acele care descriau ocupaţii, înscenate, ca o 
fantezie, de copii şi tineri. Dintr-o suită destul de mare (dacă luăm în considerare numerele 
sub care sunt înregistrate aceste imagini şi care a ajuns la 1660) fac parte trei fotografii ce 
le avem în posesie şi care reprezintă, în compuneri foarte amănunţite, Pescarul, Olarul şi 
Ţăranul. Decorul este reconstituit cu extrem de mare atenţie, ca într-o dioramă: chiar dacă în 
fundal se vede foarte bine că este un panou pictat cu un peisaj, în prim plan, valurile pe care 
pluteşte barca pescarilor, sunt modelate în relief, probabil din papier mache iar deasupra lor 
planează un pescăruş; în scena strângerii fânului de ţărani, sunt aduse chiar stoguri de fân şi 

482 S.F.Spira, Calvert and Shakespeare, „History of Photography" Volume 13, No.4/ Ocotber-December 1989, 
p.291-292 
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o căruţă adevărată, în care este cocoţat un copil ce aranjează paiele; doar atelierul olarului era 
ceva mai uşor de evocat pentru că era un interior unde nu erau necesare picturile iluzioniste 
ci doar obiectele necesare într-un asemenea spaţiu (câteva rafturi cu oale, bănci, mese, 
bulgări de lut şi roata olarului). Fusese necesar un atelier destul de mare pentru a dispune de 
suficient spaţiu spre a aduce toate acestea fără a cădea în ridicolul unei înscenări facile. Este 
de presupus că fotografiile au fost executate într-un studio german dar erau destinate unei 
difuzări mai largi, europene, pentru că, deşi pe faţă legenda este doar în germană, pe spate 
aceasta este şi în franceză şi în engleză, tăcându-se specificaţia, tot în germană, că este luată 
„După natură" (Nach der Natur). 

Erau şi cazuri când modelul impunea fotografului poza în care se dorea imortalizat şi, 
dacă era suficient de imaginativ, putea să ia o atitudine mult mai interesantă şi elocventă decât 
ar fi avut într-o aranjare standard propusă de maestru. Astfel, compozitorul francez Elias 
Levy, zis Halevy (1799-1862) îi purta magistrului său, Luigi Cherubini aşa un respect încât 
şi-a compus poza alături de marele portret în ulei al acestuia, datorat penelului lui Ingres483 

: tabloul, aflat la acea dată (circa 1860), în posesia familiei autorului operei „Medea", a fost 
transportat la studioul fotografului Robert Bingham de pe Rue de la Richefoucauld 58, 
împreună cu un mare şi greu şevalet, pentru ca Halevy, profilat pe o bogată tapiserie din 
fundal, să se reazeme de el, cu capul sprijinit în mână, imitând puţin inspirata alură în care 
era reprezentat profesorul său pe pânză. 

În pofida dispreţului mărturisit faţă de fotografiile standardizate în dimensiuni reduse 
- „pozişoarele improvizate cu o remarcabilă viteză" -, Nadar nu putea să nu recunoască, 
pe bună dreptate, că acestea nu erau total lipsite „de un anume gust şi farmec", aşa cum s-a 
precizat mai sus, într-un citat. Este greu de înţeles această atitudine faţă de cărţile de vizită, pe 
care le considera meschine la fel ca şi portretul stas înscris în limitele sale, cu toate că acestea 
erau executate şi în studioul său şi aduceau un venit deloc neglijabil atunci când maestrul îşi 
îndreptase atenţia spre alte câmpuri de explorare, aeriene sau subpământene iar afacerile şi 
activitatea lucrativă erau dirijate de soţia sa. 

Între cei ce practicau această dimensiune se aflau şi artişti adevăraţi, care confereau 
calităţi plastice fotografiei, remarcate şi lăudate de însuşi rezervatul Nadar : „La momentul 
potrivit a apărut Le Gray şi, odată cu el, fraţii Bisson, Adrien Toumachon ( ... ); apoi, la scurtă 
vreme, scuptorul Adam Salomon, Numa Blanc, pictorii Alophe, Berne-Bellecourt, L. De 
Lucy, caricaturiştii Bertall, Carjat, etc. ( ... ) Nu aş ezita chiar să afirm că, de atunci încoace, 
nu s-a mai văzut nimic care să întreacă acele capete de expresie ale mimului Debureau-fiul, 
expuse de Adrien Tournachon (şi el un evadat din pictură), sau minunatul portret frontal, 
de 30 x 40 cm, al lui Frederick Lemaître, expus de Carjat, amplu ca un Van Dyck, bogat ca 
un Holbein; ( ... ) Carjat, din desenator industrial se făcuse portretist - ochiul care a trecut 
prin aceste experienţe ştie să vadă. Nimeni nu a uitat calitatea observaţiei şi a lucrăturii 
numeroaselor caricaturi magistral creionate de acest mare Carjat, care era orator şi poet pe 
deasupra."484 Marie-Alexandre Alophe ( 1812-1883), care îşi începuse activitatea ca litograf 
şi, în timpul Războiului Crimeii, a editat o suită de stampe cu portretele generalilor comandanţi 

4113 Gary Tinterow, Philip Conisbee (editori), Porlraits by Ingres. lmages o/an Epoch, The Metropolitan 
Muscum ot"Art, New York, 1999, p.384 
4114 Nadar, op.cit„ p.145, 155 
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ai armatelor aliate - colecţie difuzată sub titlul Les Hommes du Jour 485
- a fost, mai târziu, un 

prolific fotograf, succedându-i lui Le Gray pe Bulevardul Capucinilor nr. 35. În atelierul său 
şi-a luat colonelul Alexandru Cuza un portret ce, la suirea sa pe tronul Principatelor Unite, a 
fost publicat în „L' Illustration" din martie 1859 şi, ulterior a fost litografiat, la Viena, de Carl 
Lanzedelli şi, la Bucureşti, de Dimitrie Pappasoglu împreună cu Carl Danielis.486 

Compoziţiile axate pe amplificarea spaţiului de o oglindă în care se reflectă chipul 
personajului ce stă cu spatele întors spre obiectiv nu au fost folosite exclusiv de Clementina 
Lady Hawarden ci au fost abordate şi de alţii, chiar dacă nu cu acelaşi talent şi imaginaţie ca 
ea. O moldoveancă, Eliza Suţu, vizitând studioul fotografului Curţii habsburgice, la Viena, 
Ludwig Angerer ( 1827-1879), este imortalizată aranjându-şi pălăria într-o mare oglindă cu 
ramă bogată. O domnişoară Matilda Wood apare într-o imgine carte de vizită executată de 
Merrick din Brighton aşezată pe un fotoliu şi cu cotul rezemat de o toaletă în a cărei oglindă 
ovală se reflectă profi Iul delicatei tinere. 

Celebra frumuseţe a celui de-al doilea imperiu francez, adulată, invidită şi detestată 
în acelaşi timp, contesa Virginia di Castiglione ( 1837-1899), şi-a creat o iconografie proprie, 
ajutată de inspiratul fotograf Pierre-Louis Pierson ( 1822-1913), coproprietar al studioului 
Mayer & Pierson din Paris. Oglinda era adesea folosită pentru a răspunde propensiunii 
narcisiste a cochetei contese.487 Suita de portrete pe care şi-a făcut-o, de-a lungul vieţii, "divina 
contesă" este un demn exemplu al disponibilităţii fotografilor de a răsunde cererilor celor 
mai extravagante ale unui model ce dispunea de imaginaţie şi de bani pentru a-şi schimba 
vestimentaţia şi, în concordanţă cu aceasta, alura. Contesa oscila între portrete la modă, 
îmbrăcată în toaletele elegante pe care le arbora la baluri şi evenimente mondene, şi variatele 
travestiri care-i făceau atâta plăcere - ca într-o constantă căutare a sinelui - în odaliscă, în 
ţărancă normandă, în spaniolă, în călugăriţă sau femeie pierdută, cu sticla de absint în faţă, 
sau ca personaj livresc ori fantezist (Medea, Beatrix, Virginie, Regina din Etruria, Marchiza 
Mathi/da, Regina de cupă, St. Cecilia, Rache/a). Unele dintre aceste imagini erau ulterior 
pictate cu acuarelă sau ulei, după dorinţa beneficiarei. De altfel, fotografia colorată era 
specialitatea atelierului care avea angajaţi pictori special pentru această finalitate, precum 
nazareanul milnchenez Aquilin Schad.488 Poziţii întinse, lascive, privirile languroase ori 
provocatoare şi, mai ales, fotografiile picioarelor - pe care le considera foarte frumoase 
- au fost unele dintre cele mai îndrăzneţe cadre pe care le-a comandat excentrica aristocrată, 
sfidând preceptele de pudoarea şi canoanele de poziţionare a modelelor cu sânge albastru din 
epocă.489 

Într-un interval de aproape 40 de ani de colaborare, Pierson i-a făcut contesei Castiglione 

485 A<lrian-Silvan lonescu, Cruce şi semilună. Ră=boiul ruso-turc din 1853-1854 în chipuri şi imagini, Editura 
Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 200 I, p. 19-20 
486 Idem. Fotografia -sursă pentru por/relele unor personalităţi politice din secolul al XIX-iea multiplicate 
prin gravare sau litografiere, „Revista de Istorie Socială" 1/1996, p. 78-79 
487 Pierre Apraxine, Xavier Demange, ., la Divine Com/esse ". Pholographs ofthe Counless de Casliglione, 
Yale University Press, New Haven and London in associalion wilh The Metropolitan Museum of Art, New York, 
2000,p.3I, 102, 113, 134, 143-147 
488 Ibidem, p. 25, 41,43 
489 Ibidem, p. 35-38 
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peste 400 de portrete490
, în atitudinile şi în costumele cele mai diverse şi neaşteptate. O selecţie 

de fotografii, colorate sau nu, ale contesei au fost prezentate, cu succes, de Pierson la Expoziţia 
Uuniversală de la Paris din 1867.491 

Fotografia şi-a găsit foarte curând şi alte aplicaţii menite a satisface amorul propriu al 
publicului : fotosculptura şi fotopictura. Prin intermediul celei dintâi puteau fi luate imagini 
la 360° ale chipului unui solicitant după care, meşteri specializaţi puteau modela ori ciopli 
un portret în rondbosse, absolut asemănător cu modelul. Însuşi scriitorul Theophile Gautier, 
prieten şi model al lui Nadar, comenta şi făcea reclamă acestui nou procedeu.492 Erau date 
detalii amănunţite despre modul cum funcţiona aparatura şi unde trebuia să se aşeze modelul, 
pe un soclu în mijlocul unei săli circulare, sub o cupolă vitrată, spre a fi imortalizat simultan 
de 44 de obiective.493 Fotosculptura prinsese atât de mult încât, pe Bulevardul Capucinilor, se 
ridicase un impozant edificiu al Societăţii Generale de Fotosculptură a Franţei.494 Clădirea era 
menţionată şi de Nadar în amintirile sale.495 

Fotopictura era propusă ca un substitut pentru numărul de şedinţe de poză : mărindu
se pe pânză fotografiile, un pictor putea colora în tihnă lucrarea fără a-i mai fi necesară 

prezenţa modelului.496 Fotopictura nu a prins la public în aceeaşi măsură ca fotosculptura. 
Totuşi, peste mai bine de un secol, aceasta se va regăsi într-un curent al artei secolului XX, 
numit fotorealism sau hiperrealism unde aparatul fotografic oferea modele plasticienilor ce le 
transpuneau pe pânză şi le dădeau o viaţă nouă în lumea artelor vizuale. 

Fotografia părea destinată tuturor şi se deschideau perspective neaşteptate pentru 
amatori. Începând din 1863 şi continuând în anul următor, periodicul ilustrat „Le Magasin 
Pittoresque" publică, în paisprezece numere, lecţii foarte detailate destinte celor interesaţi 
de fotografie. 497 Încă din prima apariţie era subliniat faptul că fotografia se adresează unor 
largi categorii de oameni ce erau încurajaţi să nu fie impresionaţi de costurile ridicate ale 
materialelor ci să se bucure de rezultatele recompensante: „Fotografia este, pentru omul liber, 
o distracţie interesantă; pentru călător, un mijloc de a-şi păstra amintirile cu multă veridicitate; 
pentru adolescent, o ocazie de a-şi exersa cunoştinţele de fizică şi chimie pe care le-a acumlllt 
în timpul studiilor. Chiar şi femeile, pot sfida unele dintre obligaţiile lor pentru plăcerea de 
a face, cu ajutorul unei raze de soare, portretele fidele ale familiei. Instalaţiile costisitoare 
şi complicate ale atelierelor publice de fotografie nu trebuie să neliniştească pe amatori. Se 
poate fotografia, cu uşurinţă, cu mult mai puţine cheltuieli. Poate că ar trebui să indicăm, 
dintru început, mijloacele cele mai simple şi cele mai puţin costisitoare pentru a se dedica 
acestui gen de divertisment util. ( ... ) Dar ni s-a părut că, în fond, e mai avantajos a da, încă 

490 Ibidem, p. 28 
491 Ibidem, p. 44 
492 Theophile Gautier, Photosculpture, „Le Monde lllustre" No.40 I/ 17 Decembre 1864, p.396-398 
493 A. Hermant, la Photosculpture, „Le Monde lllustrf' No.403/31 Decembre 1864, p. 426, 428 
494 Leo de Bernard, la Photosculpture, „Le Monde lllustre" No. 506/22 Decembre 1866, p. 410-411 
495 Nadar, op.cit„ p. 146: „Aproape simultan, doua mari ateliere - unul fiind al lui Le Gray- luara fiin)ă, 
lăsând loc între ele pentru un atelier ckfotosculptură, cel al domnului de Mamhyac." (subl. n.) 
496 la Photo-peinture, „Le Monde lllustre" No. 438/2 Septembre 1865, p.159No.439/9 Seplembre 1865, p. 175 
497 la photographie, „Le Magasin Pittoresque" No.6/1863, p.43-46; No.10/1863, p.78-80; No.17/1863, 
p.135-136; No.23/1863, p. 191-192; No.29/1863, p.230-231; No.30/1863, p.234-236; No.43/1863, p. 343-344; 
No.49/1863, p. 388-391; No.12/1864, p. 92-94; No.14/1864, p.107-108; No.19/151-152; No.28/1864, p. 218-219; 
No.55/1864, p.275-276; No.64/1864, p.365-366 
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de la început, o idee mai generală şi, reprezentând un aranjament de oarecare importanţă, să 
oferim în primul rând un model aproape complet, ce nu poate fi imitat, dacă se doreşte, decât 
în părţile sale esenţiale."498 

Şi în ţinuturile germane exista un mare interes pentru fotografie şi, un manual pentru 
deprinderea acesteia, se bucura de mare succes : Handbuch der praktischen Photographie de 
L.G.Kleiffel, ilustrat cu gravuri care ofereau preţioase sugestii de aşezare a aparatului şi de 
orientare a luminii pe model. Volumul costa 2,5 taleri şi i se făcea reclamă în presă.499 

În 1864, inginerul francez Dubroni produce un aparat portativ, de mici dimensiuni, 
destinat amatorilor şi călătorilor ce-şi puteau prepara plăcile cu colodiu umed chiar în 
interiorul camerei prin introducerea colodiului cu ajutorul unei pipete. 500 Descrierea sa era atât 
de clară şi de atrăgătoare încât era greu să-i rezişti şi să nu te apuci de fotografie : „Procedeele 
destinate propagării fotografiei se îmbogăţesc în fiecare zi cu o nouă cucerire. S-a inventat 
un aparat fliră laborator, simplu, portativ şi foarte ingenios care se prezintă dotat cu toate 
accesoriile şi este concentrat într-o trusă încântătoare. Acesta se numeşte Aparatul Dubroni 
sau Fotografia de buzunar. Cu ajutorul acestui mic aparat, care permite operarea sigură şi fără 
ajutorul vreunei substanţe toxice, orice persoană chiar care nu cunoaşte principiile fotografiei, 
poate obţine în câteva zile imagini excelelnte (portrete şi peisaje), ca acelea ale celor mai 
buni fotografi, într-un salon ori în aer liber, cu condiţia să fie îndemânatic şi meticulos. 40 
franci un aparat complet."101 În anul 1876, un fotograf in Bordeaux, Tarpereau, patentează 
un laborator portativ, foarte util pentru fotografii peisagişti : „( ... ) Este un fel de cutie mică, 
foarte îngustă, uşoară şi care poate conţine tot ceea ce este necesar pentru a fotografia la ţară 
sau chiar într-un salon."102 Caseta putea fi purtată pe umeri, ca un rucsac, lăsând mâinile libere 
pentru a duce aparatul fotografic şi trepeidul aferent. Când eraupreparate clişeele cu colodiu 
umed sau când acestea erau developate, castea era aţeuată pe un trepied propriu, capacul era 
ridicat şi, cu ajutorul unei draperii ce-l acoperea pe fotograf, acesta putea lucra, fără grijă, la 
întuneric. 

Astfel, noutăţile tehnice începeau să faciliteze accesul la fotografie al amatorilor. 
Adoptarea pe scară largă a acesteia de către public se va produce atunci când va apărea clişeul 
uscat şi, mai ales, filmul de celuloid. 

4. Clişeul uscat 

Au existat mai multe tentative de a obţine un clişeu uscat care să păstreze proprietăţile 
clarităţii şi rapidităţii celui umed dar să nu aibă inconvenientele acestuia. În mijlocul 
deceniului al şaselea, mai mulţi cercetători au început, simultan, să caute noi metode în acest 
sens Marc Antoine Gaudin publică o comunicare, în 1854, în care propune două mijloace: 
498 la photographie, „Le Magasin Pittoresque" No.6/1863, p.43-44 
499 „Ober Land unde Meer" No.30/23 Mai 1860, p. 472 
500 Appareil Dubroni, „L'lllustration" No. 1155/15 Avril 1865, p. 239; No. 1159/13 Mai 1865, p.303; 
No.1176/9 Septembre 1865, p. 175; No.1186/18 Novembre 1865, p. 335; Helmut Gemsheim, Alison Gemsheim, 
op. cit., p. 197 
501 Photographie de poche. Appareil Dubroni. Appareil sans laboratoire, „L'Illustration" No.1152125 Mers 
1865, p.191 
502 „L'Illustration" No.1763/9 Decembrc 1876, p. 384 
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spălarea excesului de nitrat de argint de pe placa, uscarea ei şi, după expunere, îmbăierea ei 
într-o soluţie de argint înaintea developării sau acoperirea plăcii sensibilizate cu o substanţă 
higroscopică ori introducerea acestei substanţe în baia de nitrat de argint, ceea ce permitea 
uscarea ulterioară a plăcii. 503 În 1856, Henry Pollock sugerează folosirea glicerinei iar James 
Dillwyn Llewelyn un sirop din oţet şi miere, numit oxyme/. 504 Dar procedeele lor au rămas 
în stadiul de experiment fără difuzare pe piaţă. Cel care a produs un clişeu ce şi-a găsit 
întrebuinţarea a fost chimistul francez J.M. Taupenot. În 1855 el şi-a publicat metoda prin 
care clişeul cu colodiu era acoperit cu o peliculă de albumină iodată şi apoi îmbăiat din nou 
în nitrat de argint; lăsat să se usuce acesta putea fi păstrat câteva săptămâni înaintea expunerii. 
Singurul inconvenient era lungimea timpului de expunerea care depăşea de şase ori pe aceea 
a colodiului umed.505 Câţiva fotografi au optat, totuşi, pentru această metodă ce le facilita 
ieşirea în peisaj. În 1856, dr. Richard Hill Norris din Birmingham patentează o metodă prin 
care, peste colodiu întindea gelatină şi apoi usca placa ce putea fi păstrtă şase luni. Plăcile au 
fost produse industrial şi puse în circulaţie de firma ce şi-a fondat-o în oraşul său, The Patent 
Dry Collodion Plate Co.506 lnvsetiţia fiind profitabilă, inventatorul şi-a continuat cercetările 
şi, în 1860, a scos nişte plăci mult mai sensibile şi care puteau fi păstrate un an întreg. Dar 
şi metoda sa a fost depăşită la un moment dat şi, în 1864, doi fotografi din Liverpool, W.B. 
Bolton şi B.J. Sayce au lansat nişte plăci acoperite cu o emulsie de colodiu în care era 
amestecată bromură de argint în loc de iodură de argint. Ele continuau să fie mai lente decât 
colodiul umed dar şi-au găsit amatori şi au fost produse şi comercializate de Liverpool Dry 
Plate & Photographic Printing Company începând cu anul 1867.507 

Dar, cel mai eficient procedeu pentru obţinerea plăcilor uscate a fost cel care folosea 
gelatina ca principal component al stratului de preparaţie. A.Poitevin ( 1819-1882), Alexis 
Gaudin şi Thomas Sutton au utilizat-o şi şi-au comunicat combinaţiile chimice în 1850 şi 
1861. Medicul londonez Richard Leach Maddox (1816-1902), el însuşi pasionat fotograf 
amator care, însă, având o sănătate şubredă şi observând că folosirea eterului în dizolvarea 
colodiului îi face rău, a recurs la folosirea gelatinei. El a amestecat acid nitric, bromură de 
cadmiu şi nitrat de argint într-o soluţie caldă de gelatină şi a obţinut o emu lise de bromură de 
argint cu calităţi fotosensibile. Nu şi-a dus mai departe investigaţiile dar oferit calea pe care 
au urmat-o alţii după ce şi-a dat publicităţii rezultatele, în 1871. Pentru această contribuţie, 
dr.Maddox a fost distins cu două medalii (1885, 1901) şi cu un premiu de 400f. (1892).508 

Metoda a fost perfecţionată şi produsă pe scară largă de fotograful John Burgess din Londra, 
în 1873. În acelaşi an, Richard Kennett (1817-1896) a promovat un nou procedeu, mult mai 
eficient: o peliculă de gelatină sensibilizată ce se vindea în pachete iar cei interesaţi o aplicau 
personal pe plăcile de sticlă după ce o muiau şi o dizolvau în apă. Din 1876 Kennett introdus 
şi plăcile gata sensibilizate ce erau fabricate de Liverpool Dry Plate Company. Joseph 
Wilson Swan (1828-1914) şi Charles Bennett descopăr, independent unul de altul, în 1878 

503 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit., p. 257 
504 Ibidem 
505 Ibidem, p.258 
506 Ibidem, p. 259 
507 Ibidem, p. 260; Brian Coe, op.cit., p.38 
508 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit„ p. 262-263; Brian Coe, op.cit„ p.38-39 
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că sensibilitatea peliculei putea fi mărită prin încălzire, fapt ce scurta timpul de expunere.509 

Swan va fi, de altfel, şi inventatorul unei maşini automate de acoperire a clişeelor de sticlă 
cu emulsia de gelatină ( 1879) unnat, anul următor, de B.J. Edwards, care impune o maşină 
pefecţionată ce putea produce 1200 de clişee pe oră. 510 

Chiar dacă, la început, fotografii profesionişti au fost rezervaţi în a adopta clişeul 
uscat din cauza lenotrii sale, odată cu perfecţionările de ultimă oră, acesta a pătruns în 
majoritatea studiourilor începând cu anii 90 ai veacului al XIX-iea. În acelaşi timp, a deschis 
calea fotografilor amatori care, odată cu apariţia camerelor portabile, s-au înmulţit simţitor. 
Producţia clişeelor uscate a fost pentru o vreme exclusiv apanajul fabricanţilor britanici 
şi produs de export spre restul lumii pentru ca doar mai târziu să apară şi întreprinderi în 
celelalte ţări ale Europei şi în America. 

Cam în acelaşi timp s-a modificat şi compoziţia stratului de preparaţie al hârtiei de 
copiat : în 1873, Peter Mawdsley lansează hârtia cu geltină şi bromură de argint, atât pentru 
negative cât şi pentru pozitive; ea era produsă de aceeaşi întreprindere, The Liverpool Dry 
Plate & Photographic Printing Company, unde Mawdsley era director. 

Patent pentru această hârtie va solicita, însă, Joseph Wilson Swan în 1879 dat fiind că 
acesta nu fusese reclamat de confratele său. 511 Swan va fi unul dintre importanţii producători 
de hîrtie, alături de firma Morgan & Kidd care avea şi imprimerie unde, în 1887, puteau fi 
scoase 1000 de copii în 24 de ore după un singur clişeu. 512 Până la finele secolului, hârtia 
cu gelatină o va înlocui pe cea cu albumină ce fusese întrebuinţată în perioada „domniei" 
fotografiei carte de vizită. 

5. Clişeul pe film 

Pentru a înlocui suportul casabil al clişeului umed sau uscat s-au întreprins căutări asidue 
aproape în acelaşi timp cu apariţia amândurora. Pentru că, la suprafaţa suportului se forma o 
peliculă msensibilă, aceasta putea fi dezlipită spre a beneficia de flexibilitatea ei fără a a risca 
spargerea sa, accident adesea produs în timpul manipulării. Alexander Parkes (1813-1890) 
patenta, în 1856, clişeul flexibil format din mai multe straturi de colodiu netratat pe care se aplica 
stratul sensibil. Metoda sa nu a fost adoptată pe scară extinsă dar a sugerat un traiect de cercetare 
pentru alţi inventatori. Tot Parkes inventă în 1861, celuloidul ce, într-o primă fază va primi chiar 
numele său, Parkesin" iar mai târziu, va fi folosit pentru clişee. 

Leon Warneke (1837-1900) îşi prezintă, în I ~75, clişeul pe hârtie acoperită cu un strat 
sensibil de colodiu sau gelatină, pe care putea face 100 de imagini succesive. După expunere, 
stratul de preparaţie se desprindea de pe hărtie şi era lipit pe un clişeu de sticlă, pentru mai multă 
siguranţă a păstrării sale.514 În 1883, Georges Balagny, propune o peliculă pe hârtie transparentă, 
pudrată cu talc peste care se aplicau straturi de colodiu şi de emulsie de gelatină. Aceasta era produsă 

509 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cil., p. 264-265; Brian Coe, op.cit., p.39 
51 O Hei mut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cil., p. 266 
511 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cit., p. 284-285 
512 Ibidem, p.285 
513 Ibidem, p. 291, 293 
514 Ibidem, p. 292; Brian Coe, op.cil., p. 51 
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de fabrica din Lyon a fraţilor Lumiere ce, nu peste mult timp aveau să lanseze cinematograful. 
George Eastman ( 1854-1932) folosea, în 1888, pentru unul dintre primele modele de aparate 
Kodak, un rolfilm cu suport de hărtie pe care erau aplicate un strat de gelatină solubilă, unul de 
colodiu şi, utlimul, de emulsie de gelatină sensibilă. După expunere, fotogramele erau decupate 
şi developate după metoda obiţnuită. Când erau cufundate în apă fierbinte, gelatina se dizolva 
şi hârtia se desprindea cu uşurinţă iar clişeul era transferat pe o placă de sticlă, pentru copiere şi 
stocare. Procedeul fiind ceva mai complicat pentru practicanţii fotografiei, filmele încep să fie 
produse chiar de firma Kodak şi comercializate pe scară largă, până în 1891. 

Curând, celuloidul va înlocui definitiv suportul de hârtie. În 1873, acest material flexibil 
şi transparent va fi patentat în Statele Unite şi Marea Britanie sub numele cunoscut de celuloid şi 
produs pe scară industrial de firma Celluloid Manufacturing Company din Newark, statul New 
Jersey. Un fotograf englez stabilit la Philadelphia, John Carbutt, va lansa în 1888, primele filme 
<le celuloid acoperite cu emulsie fotosensibilă.rn Curând, firma Eastman Kodak va lansa, cu 
mult succes, pe piaţă rolfilmul din nitroceluloză, cunoscut drept „filmul american".m Împreună 
cu aparatele Kodak, acestea vor democratiza fotografia la care putea avea acces, practic, oricine, 
fără a poseda cunoştinţe de chimie sau optică, aşa cum era cazul, până atunci, cu fotografii 
profesionişti. Prin reclama - genilă din punct de vedere comercial - „You push the button, we do 
the rest" (Dumneavoastră apăsaţi pe buton, noi facem restul), firma Eastman Kodak a monopolizat 
pia!a pentru ultimii ani ai secolului al XIX-iea şi primul sfert al următorului. Nu se mai cereau 
calităţi deosebite pentru a fotografia şi amatorii s-au lansat, cu pasiune, în mânuirea aparatului. 

SUMMARY 

!NTRODUCT!ON TO THE 19TH CENTURY PHOTOGRAPHY 
!TS TECHN!QUE AND ART !NVENTORS AND MASTERS 

This paper deals with the beginning of photography, its inventors and the main techniques 
used in I 9th century. Niepce, Daguerre and Talbot, fathered photography. Jts spread worldwide 
was due to proffesional portrait photographers such as Alexander S. Wolcott & John Johnson in 
New York, Jean Baptiste lsenring in St.Gallen and Louis-Auguste Bisson in Paris, all of them 
using the daguerreotype, Robert Adamson from Edinburgh who used the calotype, Disderi, Carjat, 
Reutlinger in Paris who, in mid J 850s, used the wet collodion process. Beside these proffesional 
photographers were others who mastered works of art of enduring value and interes! : Nadar 
who took likenesses to every important French artist, actor, writer or mus ici an of his time; Oscar 
Gustav Rejlander and Henry Peach Robinson who mounted impressive tableaux vivants; Julia 
Margaret Cameron and Lady Clementina Hawarden who were atracted by religious or idyllic 
cornpositions; Gustave Le Gray, Henry le Secq and Charles Marville who depicted magnificent 
landscapes, seascapes or cityscapes (especially historic monuments). With the technique's 
improvement in late 1880s, photography moved from proffesionals to amateurs and became 
a good for everybody. 

'i 15 Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim, op. cir .. p. 294-295 
516 Ibidem, p.295-296; Brian Coe, op.cit .. p. 51 
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Joseph Nicephore Niepce, bust modelat de flul său. 
lsidore Niepcc, 

"L'lllustration" No.1885/12 Avril 1879 

Louis Jacques Mande Daguerre. I itografie în 
volumul Historique el description des procedes du 
Dagucrreotype ci du Diorama. 

Samuel F.B.Morse, promotor al 
dagherotipiei în Statele Unite. 

Statuia lui Nicephorc Niepce realizată de sculptorul 
Eugene Guillaume şi inaugurată pe 21 iunie 1885 

la Châlon-sur-Saiinc. 
„L'lllustration" No.2209/27 Juin 1885 

„L'lllustration" No.1522/27 Avril 1872~-~---~~~~-
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lllSTOIUQUE 

llll llAGUERREOTYPE ET OU DIORAMA, 

Pagina de titlu a volumului 1-listorique et descrip-
111111 des procedes du Daguerreotype et du Diorama 

punând stampila Colegiului Sf.Sava 

I >1111111 din familia Oteteleşanu, dagherotip degradat 
din cauza lipsei geamului protector, 

coleqia autorului 

Doamnă din familia Oteteleşanu, dagherotip. 
colecţia autorului 

Portret de feti\ă, dagherotip, 
colecţia autorului 
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Comisul Măgârdici Buiucliu, 1858, dagherotip, 
Biblioteca Academici Române 

Tală şi fii, dagherotip, Biblioteca Academici Române 

Maria şi Iacob Buiucliu, 1851, dagherotip. 
Hibliotcca Academici Române 

Hermiona Asachi, dagherotip, Biblioteca 
Academici Române 
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Portret de temeie. arnbritip, colec\ia autorului Caseta Uniunii. colectia autorului 

Caseta Uniunii. colecţia autorului Stereoscop, ,.L'Jllustration'· No.501/2 Octobre 1852 
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Interiorul unui laborator unde se developau 
clişeele cu colodiu umed 

Noul salon al lui Disderi în ziua inaugurării, „Le 
Monde lllustre" No.157114 Avril 1860 

20. Camera de aşteptare a studioului lui Disdcri, 
,.Le Mane.le llluslre" No.157/14 Avril 1860 

Studioul lui Gustave Le Gray, Boulevard des Capu
cines no.35, „L'lllustralion'" No.685/12 Avril 1856 

Nadar. „Le Monde !Ilustre" 
No. 2765/26 Mars 191 O 
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Balonul ,,Le Geant" la Bruxelles, „L'lllustration" No.1129/ 1 S Octobre 1864 

Le r~ve du grant.I Nadar 6tanl d'aller mcttrc son fo
meux pa1·aphe sur la lune, tHu1s s'1nr1uieter do l'clfr.t 
que ţa peut pr<>duire dans Ies ruuvres des paysagh1les. 

Visul marelui Nadar era de a-şi pune faimoasa parată pe lună tără a 
se sinchisi de efectul cc l-ar putea produce în operele peisagiştilor. 

caricatură de Cham, „L'ttlustration" No. 108919 Janvier 1864 
Contesa Castigl ione, fotografie de Pierson 
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SCHIMBAREA NUMELOR DE STRĂZI 
ÎN BUCUREŞTI 

173 

Horia Stoica 

Introducere 
Tema denumirilor de străzi din Bucureşti continuă să prezinte un interes* considerabil 

conform celor mai recente cercetări din domeniu;numele străzilor putînd spune foarte multe 
despre dezvoltarea istorică şi evoluţia unui oraş,constituind aşa cum cercetarea a recunoscut 
o adevărată "oglindă" a dezvoltării unui oraş. 

Numele străzilor pot fi de asemenea examinate prin prisma manifestărilor politice. 
Toate tipurile de regimuri politice din lume încearcă să organizeze spaţiul urban, mai ales pe 
cel al capitalelor, în ideea de a comunica anumite mesaje politice sau de a exprima anumite 
valori politice* 

Acest lucru are loc, de obicei, prin aranjarea unei varietăţi de simboluri printre care 
statuile şi monumentele commemorative reprezintă cel mai bun exemplu.Astfel, statuile se 
înscriu în spaţiul urban într-un mod aparte încărcîndul cu o anume valoare politică*. 

Numele străzilor reprezintă un alt mod prin care valori politice pot fi exprimate în 
spaţiul urban.Multe nume de străzi precum Strada Florilor nu reprezintă nici o rezonanţă 
politică.In mod similar,un nume de stradă precum Şoseaua Nordului reprezintă simpla 
direcţionare a arterei.Cu toate acestea există mtllte străzi, în toate oraşele lumii, al căror nume 
prezintă valoare comemorativă - denumite după evenimente importante sau personalităţi din 
istoria naţională a ţării respective.De exemplu, nume de străzi precum Calea Victoriei, Calea 
Plevnei, Calea Griviţei amintesc de un eveniment cheie din istoria României - Războiul 

de Independenţă, ele contribuind la menţinerea acestui eveniment în memoria colectivă. 
Istoria reprezintă un element de bază în menţinerea identităţii naţionale , fapt pentru care, 
comemorarea acesteia, prin intermediul denumirilor de străzi contribuie la crearea unui 
sentiment comun de identitate naţională.Comemorarea constituie astfel o activitate politică 
- decizia de cine să fie sau nu comemorat fiind una politică, având ca punct de plecare 
versiunea oficială sau versiunea aprobată a istoriei naţionale, numele comemorative ale 
străzilor reprezentând modul în care această istorie este intituţionalizată*. 

Dacă spaţiul urban al unei ~apitale poate fi privit ca manifestare a puterii politice, acesta 
urmează eventuale schimbări de regim politic, ceea ce ar putea avea ca rezultat modificarea 
spaţiului public oficial.Pentru Bucureşti au existat, în sec.XX, două astfel de ocazii ce au 
avut loc într-un mod "energic": după 1947 şi după 1989.Vom examina aici procesul de 
redenumire a străzilor oraşului Bucureşti în anul 1948, primul an de orînduire comunistă.Se 
va acorda atenţie deosebită modului în care prin redenumirea străzilor, anumite evenimente, 
personalităţi sau instituţii sunt commemorate sau trecute sub tăcere şi cum locul lor este luat 
de alte evenimente sau personalităţi. Scoţându-se în evidenţă schimbarea numelor străzilor 
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făcută prioritar de noul regim politic,în 1948,ne putem face o idee asupra agendei politice şi 
priorităţilor acestui regim. 

Schimbarea denumirilor străzilor din 1948 
După formarea guvernului Petru Groza, din 6 martie 1945, PCR a început uşor să-şi 

facă simţită prezenţa în viaţa politică,economică şi socială din România.Pe la sfârşitul anului 
1947 era prezent în toată ţara,singurul obstacol de înlăturat fiind monarhia, respectiv Regele 
Mihai. 

Deşi comuniştii reuşiseră să acapareze aproape toată puterea politică, noul regim nu-şi 
exprimase încă orientarea în peisajul urban al Capitalei. Rămăseseră încă multe elemente şi 
simboluri importante pentru peisajul bucureştean care puteau fi asociate cu regimul politic 
anterior.De exemplu, existau încă statui ale unor figure politice trecute, necomuniste, precum 
Carol I, Ferdinand, I.C.Brătianu, Pache Protopopescu - îndepărtate în 1948 şi 1949*. 

Acelaşi lucru se întâmplase şi cu numele străzilor capitalei care au rămas aproape 
neschimbate de dinainte de război, deşi un număr de străzi fuseseră redenumite după numele 
unor lideri ai Axei. În februarie 1944 primarul Ion Răşcanu a decis ca toate denumirile de 
străzi schimbate, începând cu cele din 1942, să fie revocate şi numele străzilor să revină la 
denumirea anterioară*. O singură arteră a fost redenumită pe baza unui argument ideologic: 
Şoseaua Jianu a devenit Bulevardul Generalissimul Stalin- în octombrie 1946*. 

Redenumirea străzilor Bucureştiului nu a luat amploare pînă la abdicarea Regelui 
Mihai şi proclamarea Republicii Populare Române la 30 decembrie 1947. Prima schimbare 
de nume anunţată a fost aceea a Pieţii Palatului care a devenit Piaţa Republicii*. Această 
piaţă a avut de-a lungul timpului o semnificaţie aparte în istoria oraşului. Un spaţiu public 
larg, situat chiar în "inima" oraşului, ce a constituit dintotdeauna locul de întâlnire şi de 
desfăşurare a mitingurilor sau a demonstraţiilor. În plus, locul de amplasare a fostului palat 
regal a simbolizat centrul puterii regale în ţară. Ca atare, a reprezentat un loc cu puternice 
simboluri în asociere cu regimurile politice trecute,astfel încât pentru autorităţile comuniste 
redenumirea acestei pieţe a constituit un mod de a proclama prezenţa unei noi forme de 
organizare politică- şi anume republica-cu o nouă agendă. Aşa cum această piaţă a constituit 
primul element stradal redenumit în 1948 tot aşa ea a fost prima căreia i s-a schimbat numele 
după 1989 când a fost denumită Piaţa Revoluţiei*. 

Autorităţile comuniste au trecut repede la consolidarea noului regim iar un important 
eveniment ca semnarea tratatului de prietenie,colaborare şi asistenţă mutuală cu Uniunea 
Sovietică, de la începutul lunii februarie 1948, a cimentat locul României în cadrul blocului 
sovietic*. Primul val major de schimbări de denumiri de străzi a avut loc în urma acestui 
eveniment - la mijlocul lui februrie 1948 fiind redenumite 39 de străzi. Acest prim val de 
schimbări de denumiri a avut ca bază de pornire înlocuirea numelor cu rezonanţă monarhistă 
- 28 de străzi şi bulevarde ce deţineau numele foştilor membri ai familiei regale române 
(Regii Carol I, Ferdinand I, Mihai, Reginele Elisabeta şi Maria, prinţii Mircea şi Nicolae, 
prinţesele Maria şi Ileana) primind nume noi. În paralel, a avut loc un proces de întărire a 
noului statut al ţării,acela de republică prin redenumirea fostului Bulevard Carol în Bulevardul 
Republicii. 

Noile nume alocate acestor străzi prezintă interes, ele reflectând idelogia şi priorităţile 
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noului stat comunist. O serie de nume noi (ca de exemplu 6 Martie, 23 August, 30 Decembrie) 
au valenţe evident comemorative fiind date de evenimente cheie din devenirea comunismului 
în România. Deşi comunismul în sine nu a avut rădăcini adânci aici - PCR fiind fondat în 
1921 -,istoriografia comunistă a reuşit să întocmească o nouă versiune a istoriei în care se 
scotea în evidenţă rolul important al PCR în dezvoltarea istorică a ţării. În acelaşi context, 
o serie de evenimente şi personalităţi marcante ale vechiului regim au devenit indezirabile, 
fapt pentru care era necesară o nouă istorie, cu evenimente şi personalităţi noi de celebrat. 
Regimul comunist a trecut astfel la celebrarea evenimentelor cheie din istoria comunistă a 
României, dintre care notabilă este data de 23 August, eveniment ce a devenit aproape mit al 
"fondării" României comuniste. Acest proces pare să fie caracteristic statelor nou formate sau 
statelor tinere, fiind rezultat dintr-o puternică necesitate de celebrare (situaţii similare au avut 
loc în Franţa post-revoluţionară şi America după războiul de independenţă). Dintr-o scurtă 
privire în presa vremii - în paginile Scânteii şi Vieţii Capitalei - se poate observa că în anii 
imediat următori accentul s-a pus pe redenumirea unor străzi cu numele unor persoane care 
au avut un rol semnificativ în mişcarea comunistă română precum V.Mironiuc, Donca Sima 
sau jurnalişti socialişti ca Al.Beldiman sau Constantin Miile. 

Alte redenumiri de străzi au avut ca scop promovarea poziţiei României intre statele 
blocului comunist ca ţară aliată Uniunii Sovietice, lucru realizat prin schimbarea denumirii 
arterelor majore ale capitalei cu nume după numele unor conducători ai statelor socialiste 
învecinate.Astfel Bulevardul Ferdinand I a fost schimbat în Bulevardul Gherghi Dimitrov 
- conducătorul bulgar care vizitase România în ianuarie 1948 - iar Bulevardul şi Piaţa Maria 
redenumite după conducătorul iugoslav Tito•, pentru o scurtă perioadă - dată fiind poziţia 
antisovietică a acestuia, pentru a fi schimbat din nou în Bulevardul şi Piaţa George Coşbuc. 

Cu toate că s-a încercat decelebrarea unor secvenţe aparţinând istoriei regimului 
precedent, prin schimbările efectuate, noile nume nu au avut întotdeauna o conotaţie 

ideologică. Un număr de străzi anterior denumite după numele unor membri ai familiei regale 
au primit nume de flori, strada Regele Mihai devenind Strada Gladiolelor, Aleea Regina 
Elisabeta - Strada Lalelelor iar Strada Stânjeneilor. În luna mai 1948 au apărut denumiri fără 
caracter ideologic, inofensiv ca Strada Principele Mircea a devenit Strada Iedului, Nicovalei 
sau Merişorului. 

Un al doilea val de schimbări de denumiri de străzi a fost anunţat în Scânteia din 11 
iunie 1948* fapt deloc întâmplător cu data naţionalizării fabrici lor din România-schimbarea 
vechii ordini fiind marcată atât simbolic cât şi material.Aceste schimbări de nume au avut 
trei motivaţii : prima aceea de a completa redenumirile anterioare ale arterelor majore din 
direcţia Vest-Est prin apariţia celor pe direcţia Nord-Sud; a doua, de a elimina denumiri de 
străzi atribuite după numele unor figuri politico-istorice, neagreate de regimul communist, iar 
11 treia de celebra centenarul Revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească. Pentru autorităţile 
comuniste acest eveniment era plin de semnificaţii, fiind considerat un stadiu major în 
emanciparea clasei muncitoare şi a ţărănimii, Nicolae Bălcescu,unul dintre conducătorii 
revoluţiei, prezentându-se ca un simbol de necontestat al spiritului revoluţionar•. Aşa se face 
cA Bulevardul Lascăr Catargiu a devenit Bulevardul Ana lpătescu, Bulevardul I.C.Brătianu 
- Bulevardul Nicolae Bălcescu iar Bulevardul Constantin Brâncoveanu-Bulevardul 1848, 
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întreaga arteră fiind legată astfel de anul revoluţioner 1848. Unii revoluţionari de la 1848 
(Magheru şi Bălcescu) fuseseră şi anterior trecuţi în nomenclatorul stradal prin străzi mai 
mici din oraş (care la rândul lor au trebuit să fie redenumite) iar acum prin "promovarea" 
numelor respective la nivelul unor bulevarde majore reprezenta o indicaţie clară a procesului 
de rescriere a istoriei de către autorităţile comuniste. 

Deşi motivaţia din spatele redenumirii multor străzi efectuată la începutul anului 1948 
a fost aceea de a dezavua fostul regim şi istoria acestuia, multe dintre străzile redenumite pe 
parcursul aceluiaşi an nu au avut caracter comemorativ prin natura lor şi nici nu purtau nume 
de rezonanţă pentru fostul regim. Cel puţin 85 de schimbări au aparţinut unor străzi care 
se identificau numai după numele arealului sau a unei litere (ex.Rahovei sau Strada A) sau 
care nu purtau nici un nume. Redenumirea acestui tip de străzi a fost considerată de către 
autorităţile comuniste o "realizare" comparată, mai ales, cu practicile fostului regim. 

Noile nume alocate acestor străzi au variat foarte mult ca formă, deşi a existat o 
tendinţă clară de grupare a numelor aparţinând aceluiaşi tip în anumite areale.De exemplu în 
zona Jianu, 11 străzi au fost redenumite, în luna iulie, cu nume de scriitori - dintre care 7 ruşi, 
3 francezi şi un italian -, parcelarea Jianu, Str.U a devenit Strada Tolstoi. La fel 13 străzi din 
cartierul Floreasca au fost redenumite după numele unor compozitori europeni renumiţi. Ca 
de ex.Str. J din parcul SNIC a devenit Strada Bach, altele primind nume de artişti,muzicieni 
sau dansuri populare•. 

În alte părţi ale oraşului, grupe de străzi anterior identificate doar prin litere le
au fost atribuite nume cu caracter mai clar ideologic. În cartierul Rahova 11, străzile au 
primit nume ale unor soldaţi căzuţi în războiul antihitlerist•. În cartierul Vatra Luminoasă 
17 străzi au primit nume de activişti de partid, de cei care căzuseră pentru cauză - Leonte 
Filipescu, - intelectuali socialişti• - str.Dr.Russell, - poeţi socialişti - str.Ion Păun Pincio. În 
zona Fabrica de Chibrituri 6 străzi au primit nume de activişti• care au căzut la 24 februarie 
1945. Multe dintre aceste nume aparţineau unor figuri puţin cunoscute în afara cercurilor 
PCR, iar comemorarea lor prin atribuirea numelor unor străzi a constituit o încercare de a-i 
face cunoscuţi. Astfel de atribuiri de nume arată o dată în plus importanţa acordată de noul 
regim propriei istorii ca parte a procesului de instituţionalizare a unei noi istorii naţionale, cu 
caracter narativ pentru publicul bucureştean. 

Deşi regimul comunist dăduse dovadă de obedienţă totală faţă de Uniunea Sovietică, 
la redenumirile atribuite în 1948 au existat puţine schimbări de denumiri de străzi care să 
susţină manifestarea acestui fapt-mai ales dacă se face comparaţie cu valul de redenumiri de 
la începutul anilor' 50 când s-au folosit foarte multe nume ale unor personalităţi sovietice din 
viaţa culturală şi politică. Mai mult decât atât, au fost păstrate 3 denumiri de străzi cu numele 
unor regiuni sau oraşe care făcuseră parte din România Mare, iar acum intrau în componenţa 
Uniunii Sovietice. 

La sfârşitul anului 1948 au avut loc două schimbări importante în ceea ce priveşte 
redenumirile de străzi şi care au avut loc în contextul săptămânii prieteniei româno-sovietice. 
Ca urmare a morţii .Jui A. Jdanov s-a atribuit acest nume unui bulevard din nordul oraşului 
- Bd.Mareşal Prezan - în luna noiembrie, în timpul unei ceremonii solemne la care au 
participat figuri marcante ale PMR •. În aceeaşi săptămână Bd.Generalissim Stalin a fost 
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extins spre nord atribuindu-se această denumire unei secţiuni nordice a Bulevardului Jianu, 
în anii următori fiind ridicată şi o statuie în piaţa acestui bulevard. 

Concluzii: 
Peste tot în capitalele lumii peisajul urban este modelat sau aranjat în feluri anume 

pentru a exprima puterea politică. Una dintre modalităţile prin care se face acest lucru este 
denumirea străzilor după un un eveniment sau o persoană importantă din istoria naţională. 
Procesul a devenit atât de obişnuit, încât de multe ori trece aproape neobservat. Apare evident 
atunci când are loc o trecere bruscă de schimbare politică precum cele de la 1948 şi 1989 din 
România şi când începe remodelarea peisajului urban în ideea unei exprimări mai bune a noii 
ideologii sau valorilor noii ordini politice. Schimbarea numelor străzilor - uneori trecută cu 
vederea - este o componentă importantă a unei astfel de schimbări politice. 

În 1947 PCR a preluat controlul asupra României şi guvernul Petru Groza a început 
un proces de transformare a societăţii. Acest fapt a fost exprimat atât prin schimbări materiale 
···naţionalizarea industriei - cât şi prin schimbări simbolice precum redenumirea unor străzi. 
La sfărşitul anului 1948 peste 160 de străzi din Bucureşti au fost redenumite - comparativ 
<.:u 122 în anul 1990. Cazul Bucureştiului la nivelul anului 1948 este un caz clasic al unui 
proces larg răspândit peste tot în lume - dorinţa de a se asigura un peisaj public de capitală în 
rnncordanţă cu valorile politice ale regimului aflat la putere. 

Procesul de redenumire a străzilor oraşului Bucureşti nu a încetat odată cu anul 
1948.Dimpotrivă! Cu toate că procesul a scăzut în amploare în anii 1949 şi 1950, odată cu 
raionizarea oraşului în 1950 au avut loc runde dramatice de schimbări de nume de străzi în 
nucureşti. Schimbarea relaţiilor dintre România şi Uniunea Sovietică este şi ea redată de 
procesul de schimbare a numelor străzilor pe parcursul anilor '50 şi '60. Alocarea numelor 
de străzi poate fi citită ca o indicaţie a unor evenimente politice mai largi. Deşi schimbarea 
numelor străzilor din Bucureşti a generat un interes considerabil, s-a efectuat mai puţină 
<.:crcetare la nivelul importanţei acesteia pentru anii '50 şi 60, continuînd să existe un potenţial 
substanţial privind această temă. 
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SUMMARY 

The matter of street denomination has permanently been an issue of considerable 
interest, from the historians' point of view, as it refers not only to the development of one 
place or another, but also to its politica! context, as each politica! regime tries to organize 
the communitarian space in order to better control, communicate or express certain politica! 
values. The interesting aspect of the streets denomination consists in their expressing the 
politica! priorities and ideologies of the ruling forces, and, in this respect, Bucharest is no 
exception. Naming streets after historical events or names of personalities represents a 
frequent mean of modelling the urban space of the community, according to the dominant 
politica! ideas. 
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COTROCENII ÎN SECOLUL AL XVII-LEA 

Cu O DIGRESIUNE: DUDA DIN COTROCENI.SEMNIFICAŢIA SOCIALĂ A NUMELUI 

Oliver Velescu 

Muzeul Naţional Cotroceni a editat "Istoria Cotrocenilor în documente'', cartea 
apărută la editura Sigma, Bucureşti 2001, 448 pagini cu 35 fotografii de epocă şi un plan din 
I 833. Coordonatori fiind Carmen Păsculescu-Florian şi Marina Constantin.Cuvânt înainte, 
academicianul Virgil Cândea . 

Volumul de documente reprezintă o importantă contribuţie la fundamentarea 
documentară a istoriei Ţării Româneşti şi a reşedinţei sale domneşti Bucureştii. Sunt 
publicate 206 documente cuprinzând ştiri din anii 1614 - 1994. Cea mai mare parte din 
ele sunt inedite. Câteva din ele, din secolul al XVII-iea au mai fost publicate în culegeri 
mai vechi de documente. Aceasta nu ştirbeşte cu nimic valoarea cărţii, fiind chiar necesar, 
înţelegând intenţia editorilor de a cuprinde într-un volum viaţa Cotrocenilor sub diferitele 
ipostaze care s-au succedat de a lungul a patru secole : sat moşnenesc, domeniu feudal, 
mănăstire, reşedinţă domnească, regală, palat al pionierilor, reşedinţă prezidenţială, muzeu, 
bază militară şi cartier de locuinţe în peroada interbelică. 

Primul document publicat în volum este cel din 27 noiembrie 1614 reprodus din 
colecţia "Documente privind istoria României seria Ţara Românească''. Surprinde însă lipsa 
documentelor din 20 februarie 1622 şi 20 august 1625 prezente în acea veche culegere . 

Cele trei documente sunt importante pentru că narează fapte importante petrecute în 
aria satului "Cotrăceni" în secolul al XVI-iea, iar valoarea lor este sporită pentru că ilustrează 
cum satul moşnenesc devine o aşezare de "vecini" reflectând în amănunt cum s-a petrecut 
procesul social de aservire, chiar în coasta Bucureştiului. 

Prin actul din 27 februarie 1614 Radu Mihnea voevod re-întăreşte stăpânirea asupra 
moşiei şi satului Cotroceni lui Stoica vătaful5 17 şi rudelor sale Preda şi Iştfan 518 . Documentul 

517 VĂTAF. Originea acestei funcţii trebuie căutată în trecutul îndepărtat al aşezărilor româneşti. Pentru 
atribuţiile sale organizatorice şi juridice în vechile forme de organizare ale obştei săteşti trimitem la Romulus 
Vulcănescu Etnologie juridică, Bucureşti, editura Academiei, sub voce la indice. Şi Traian Herseni, Forme 
străvechi de cultură poporană, Cluj-Napoca, editura Dacia 1970, pag. 160 şi următoarele. 
Pentru „vătaful" atestat în documentul din 1614 suni de tăcut următoarele precizări. Funcfia apare pentru prima 
dală în documentele din Ţara Românească în 1467. Nu era rang boieresc dar vătaful avea atribufii cu caracter 
adminstrativ şi judecătoresc. Uneori îndeplinea şi funcţii militare. În secolele următoare vătafii apar în documente 
ca sefi ai unor categorii de slujitori de la Curte. CI'. Ovidiu Sachelarie şi Nicolae Stoicescu, Instituţii feudale din 
ţările române. Dicţionar. Bucureşti editura Academiei 1988, pag.495. 
518 În documetul publicat este scris IŞEFAN probabil o greşeală a lui Stancu! scriitorul din Târgovişte a actului 
sau a celor care l-au transcris. ln epoca de care ne ocupăm în Bucureşti era bine cunoscută "crucea lui lştfan" 
punct de relerinţă, siuală la poalele dealului pe care se afla mănăstirea Radu-Vodă, unde fusese "Palanga lui Sinan 
Paşa". CI'. Oliver Velescu, Slobo=ia de la Radu-Vodă. Contribuţii la istoria oraşului Bucureşti în secolele XV/
XVII în "Historia Urbana", I. I, nr.2 1993, pag.184 .. 
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este interesant nu numai pentru cele petrecute în 1614, asupra cărora vom stărui în cele ce 
urmează, dar mai ales pentru episodul întâmplat în timpul domniei lui Mihai Viteazul. 

Din următoarele două acte, cele în 1622 şi 1625 se pot cunoaşte şi numele celorlalţi 
protagonişti ai evenimentelor petrecute în Cotroceni . Primul la care se face menţiune în 
document este Oprea care a stăpânit satul "din mofji strămoşi", actul din 1625 făcând referire 
la "zilele lui Mihnea voevod"-Turcitul ( 1577-1583, 1585- 1591 ). Fiica lui Oprea, jupâniţa 
Dumitra este soţia lui Stoica, vătaful sus amintit, devenit apoi "al doilea pitar" (1622), în acte 
vorbindu-se de "boierul domniei mele Stoica, al doilea pitar " . Confruntarea ştirilor din 
documentele citate duce la constatarea că în secolul al XVI-iea erau două familii stăpânitoare 
în satul Cotroceni. Neamul lui Oprea şi cel al lui Stoica. Acest Stoica se căsătoreşte cu 
jupâniţa Dumitra, fiica lui Oprea şi iată-i acţionând întâi separat şi apoi în comun întru 
apărarea stăpânirilor lor. 

Mai aflăm din documentul din 1625 şi numele "vecinilor" locuitori ai satului "incâ de 
mult", din zilele lui Mihnea Turcitul. Aceştia erau: Stoica Curău cu fiii şi nepotul Stoica (alţii 
decât pitarul Stoica), Caloian şi Crăciun, cu fiii lui Stan, Oprea, Zaharia, Vişan, toţi cu fiii lor, 
Mitrea cu fiii lui, Manea cu fiii, şi Stanciu Ceagora. Erau aşadar şase neamuri, cu câte un cap 
de familie şi în medie trei fii. Moşneni erau în 1625 Oprea, Grecul, şi Duda. 

Documentele pe care le comentăm mai sesizează şi fenomenul bine cunoscut în istoria 
socială medievală, acela de infiltrare boerească în satele libere, moşneneşti, a cărui rezultat 
a fost destrămarea vechiului sat devălmaş. 519 Astfel în pământul lui Grecu moşneagul aveau 
părţi călugării de la Sărindar, iar în pământul lui Duda "avea patru părţi, dobândite prin 
cumpărătură vistierul Dudescu. 

Din lectura celor trei documente se poate deduce că satul Cotroceni reprezenta o 
structură socială bine organizată şi bine delimitată- "din hotarul Lupeştilor până în hotarul 
Detcoilor, la apa Dâmboviţei" Înlăuntrul acestui hotar erau zone economice specializate, 
câmp, pădure vii şi apă (izvoare şi Dâmboviţa) cu vaduri de moară. Se desprinde aşadar 
imaginea unui sat prosper care presupune un trai îndestulător al locuitorilor săi, ţărani liberi 
care au trăit până la sfârşitul secolului al XVI-iea după jurisdicţia tradiţională a satului 
românesc. Legile inerente ale dezvoltării istorice nu au ocolit C-0trocenii. Procesul lent de 
aservire început la sfârşitul secolului al XVI-iea s-a precipitat şi a schimbat soarta acestei 
aşezări la fel ca a altor sate româneşti. 

Citim în documentul din 1614 că "ocina Cotroceni/or, toată din câmp şi pădure ... este 
vehe şi dreaptă ocinăşi de moştenire < a lui Stoica vătaf şi a rudelor sale > din zilele altor 
domnii bătrâne" din secolul al XVI. Dar "când a fost în zilele răposatului Mihai voievod 
iar Domnia lui, Mihai voievod însuşi a cotropit mai sus zisa ocină de a luat -o pe seamă 
domnească". Într-o altă lectură mai veche dar mai liberă520 se poate citi: Mihai Viteazul "au 
împresurat siliştea cu sat cu tot, cu multe năpăstii de biruri, care au fost în spinarea lor, de au 
luat moşia lor, fără voia lor, cu sila." 
519 Fenomenul este bine cunoscut şi comentat sub diferitele sale aspecte .Cf. H.H. Stahl Con1rib1i=(ii la studiul 
satelor devălmaşe româneşti, Bucureşti editura Academiei, 1958, voi. I, pag. 96. Faptul este atestat şi în Transil
vania inca din secolul al XIII. Astfel dintr-un aci din 1203 aflăm că "biserica din Arad are părţi comne (sortes) rn 
oamenii" dintr-un sat. Pentru aceiaşi temă a se vedea şi P.P. Panaitescu ,Obştea ţărănească în Ţara Românească 
şi Moldav Orând11ireafe11dală Bucureşti edit. Academiei, 1964, pag. 56 şi 111. 
520 G.M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor, Lupeştilor (Sf. Eletterie) şi Grozăveştilor, Bucureşti, 1902, pag„ 10. 
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Ideile cuprinse în frazele de mai sus sunt o reflectare autentică a politicii economice 
iniţiate şi puse în aplicare de Mihai Viteazul, în condiţiile crizei financiare care a atins apogeul 
chiar în timpul domniei sale .521 

Aparent, lucrurile s-au rezolvat atunci în 1614, dar următoarele acte din 1622 şi 1625 
ne dezvăluie că lucrurile nu au fost chiar aşa de simple. 

Reluăm textul din 1614 şi adâncim comentariul . 
Aşa dar " ... Mihai Voevod ,însuşi A COTROPIT această mai sus zisă ocină de a luat-o 

pe seamă domnească. Şi de atunci şi până acum a/ost ocină domnească 
"Cotropirea" atribuită lui Mihai Viteazul are cu totul alt înţeles decât cel pe care 

am fi înclinaţi a-i atribui cu semnificaţia lui modernă. Nu a fost vorba de o acţiune în 
forţă - domnitorul vine cu oştenii săi, face ravagii în sat şi îi aserveşte pe ţărani - imagine 
închipuită în spiritul luptei de clasă dintr-o epocă desuetă a istoriografiei.m Cotropirea, în 
limba secolelor XVI şi XVII este o noţiune juridică prin care este înţeleasă cumpărarea 
satelor libere şi includerea lor în domenii feudale. Cotropirea a contribuit la destrămarea 
obştii ţărăneşti. În documentul din 1622 ea este explicată astfel: "această ocină din Cotroceni 
a fost ... cumpărată de răposatul Mihai voevod de la toţi moşnenii satului ... "enumeraţi mai 
sus. 

Stoica vătaful, apoi pitar, împreună cu fraţii săi au plătit 24.000 de aspri în numerar 
lui Radu Mihnea "pentru răscumpărarea vechilor ocine" de la Cotroceni. Aflăm din 
documentul din 1622 că Stoica a dorit să-şi asocieze la răscumpărarea tuturor ocinelor şi pe 
ceilalţi moşneni. In acest scop a intreprins o anchetă între localnici. "A întrebat şi pe oamenii 
lui Grecu, câţi s-au aflat la el şi a întrebat şi pe călugării de la Sărindar şi pe oamenii lui 
Duda şi pe Dumitru vistier <Dudescu> pentrucă a avut a patra parte din partea lui Duda". 
Toţi au refuzat să-şi răscumpere părţile şi nu au dat nici un ban "căci au spus că nu le trebuie 
răscumpărarea". 

"Mila domnească" din 1614 nu a fost deloc dezinteresată. Cotrocenii nu au fost 
înapoiaţi sub forma unei simple repuneri în drepturi. Radu-Mihnea le acordă lui Stoica şi 
fraţilor săi dreptul de răscumpărare contra sumei de 24000 aspri (Stoica 12000 şi 12000 
Preda şi Iştfan) "ca să le fie ocina Cotroceni/or. toată, de moştenire, de ohabă lor, fiilor. 
nepoţilor şi strănepoţii/or lor" 

Din analiza atentă a pasajelor sus citate din documentul din 1622 avem imaginea 
destrămării trepte a proprietăţii devălmaşe în satul Cotroceni prin procedurile juridice 
specifice epocii. 

Blestememele care însoţesc textul documentului din 1614 doresc să întărească această 
răscumpărare şi se adresează viitorilor domni care ar mai îndrăzni să ia acest pământ. 

Documentul face referire la pământurile strămoşeşti investite cu imunitate, adică 
ocinele moşneneşti. Avem aici în Cotroceni un tablou al diferitelor forme prin care 
aceste pământuri şi implicit stăpânii lor îşi schimbă starea socială. 

521 N. Iorga, Cercetări istorice cu privire la viata agrară. Bucureşti, 1908, capitolul VII, Criza financiară din 
veacul al XVI-iea şi "vânnzarea" pământurilor româneşti. 
522 Ocina este pământul investit cu imunitate prin natura sa strămoşească. Se putea vinde, dărui, zălogi 
împreună cu vecinii, robii, vitele.În documente se întâlneşte des expresia "le-a fost dreaptă ocină şi dedină şi 
moşie. Dedină est sinonim cu ocină. Cf. O. Sachelarie şi N. Stioicescu op. cit. sub voce 
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În ordinea în care apar în document reţinem pe următorii: "oamenii lui Grecul"unul 
din moşnenii satului. Grecul avea o ocină, adică stăpânea un pământ - moşie, etimologic 
vorbind din moşi-strămoşi. El se consultă cu "oamenii" săi şi refuză răscumpărarea. Cine 
erau aceşti oameni ? 

Cele mai multe documente amintesc prezenţa "oamenilor buni şi bătrâni" care 
decid în probleme legate de statutul pământului (moşteniri, hotărnicii martori, vânzări 
şi altele, ei constituind un fel de "senat" al obştii. Dar există şi formula des folosită "a 
întrebat pe toţi oamenii lui de ocină şi de sânge (1582) m. Se poate presupune că formula 
"Oamenii ... " este o formă contrasă a expresiei "oameni bătrâni ... " Aceşti oameni pot fi liberi 
sau într-o formă de aservire nu pe deplin conturată şi care îşi pot exercita încă dreptul de 
preemţiune . ( P.P. Panaitescu, op.cit. pag 142.). 

Stoica a mai întrebat şi pe "călugării de la Sărindar" ( evident, este vorba de 
mănăstirea Sărindar din Bucureşti). Expresia este o ilustrare clară a infiltrării stăpânitorilor 
feudali în structura obştii sus amintite. Refuzul celor de la Sărindar îşi găseşte explicaţia în 
faptul că mănăstirea "intrusă" în obştea satului nu avea nici un interes în răscumpărare, de 
vreme ce stăpânea deja acest pământ în calitatea ei "boierească" cu toate beneficiile care 
decurg din acest statut social şi economic. 524 

Următorii chestionaţi de către Stoica au fost "oamenii lui Duda şi Dumitru vistierul 
Dudescul, care avea a patra parte in părţile lui Duda". Şi aceştia la rândul lor au refuzat 
să participe la răscumpărare. La judecata din 20 februarie 1622, unde Dumitru Dudescu a 
cerut răscumpărarea părţii lui Duda, cererea i-a fost respinsă pentru că pământul, părţile 
pe care le deţinea , "le-a avut de cumpărătură" motivându-se că nu poate răscumpăra de 
două ori acelaşi pământ, care fusese răscumpărat în 1614 de către Stoica pitarul. Aşadar, 
Dumitru vistierul a "rămas de judecată <şi> amestec să nu mai aibă în pământurile de la 
Cotroceni". 

Umătorul document , cel din 22 august 1625 reiterează cele petrecute la Cotroceni 
între a doua jumătate a secolului XVI-iea până la data emiterii lui şi reaminteşte cele 11 
familii de ţărani aserviţi dar şi pe moşnenii Oprea, Grecul şi Duda. Aceştia sunt cei care au 
vândut lui Mihai Viteazul "părţile lor de ocină.cu vecinii." 

Iniţiatorul şi conducătorul acestei acţiuni de răscumpărare a fost vătaful Stoica, 
boierit între anii 1614 şi 1622. Este potrivit a aminti aici că acest Stoica a fost un devotat 
slujitor al lui Alexandru Coconul, participând activ la înăbuşirea răzvrătirii călăraşilor de la 
Gherghiţa şi a complotului boierilor de peste Olt . Boierii care nu s-au supus Domnului au 
fost ucişi, în locul lor fiind ridicaţi la rangul de boier mai mulţi slujitori între care şi Stoica 
vătaful. El s-a căsătorit tot în această perioadă cu jupâniţa Dumitra, fiica lui Oprea moşneanul 
tot din Cotroceni. Intre vecinii din Cotroceni are loc o schimbare de atitudine. Ei cheamă 
în judecată în 1625 pe jupâniţa Dumitra în faţa Divanului susţinând că de răscumpărarea 
din 1614 trebuiau să se bucure şi ei, dorind să-şi redobândească statutul de ţărani liberi. 

523 P.P .. Panaitescu, op.cit. pag.144 mai citează expresiile din cazuri similare, cum ar fi "dinaintea tuturor 
megieşilor din sus şi din jos" ( 1577) sau "am vândut cu ştirea tuturor fratilor, care îmi sunt frati pe moşie, în 
sat". 
524 Pe larg, despre aceastll structurii socială la H.H. Stahl, op. cit. voi III, pag. 77, capitolul ·'Senioriafeudală 
mănăstirească, creaţie a domniei". 
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Jupâniţa Dumitra susţinea însă contrariul, anume că numiţii ţărani erau vecini încă din timpul 
lui Mihnea Turcitul, iar răscumpărarea tăcută în 1614 nu-i privea pe ei. În 1614 fusese 
răscumpărat dreptul de stăpânire asupra ocinelor (pământurilor), ţăranii continuând a avea 
statutul pământului, acela de aserviţi, de vecini, pentrucă aşa i-a apucat şi legătura lui Mihai 
voievod în satul Cotroceni. 

Hotărârea Divanului a fost categorică: "Şi au rămas aceşti mai sus spuşi vecini toţi 

de lege şi de judecată dinaintea Domniei Mele <Alexandru Coconul> ca să fie vecini ei 
jupâniţei Dumitra şi fiilor ei". 

Hotărârea încheie o eră în istoria satului Cotroceni. Ea a provocat însă nemulţumiri şi 
proteste. Ţăranii sunt scoşi din sala Divanului "cu mare urgie şi multă bătaie", aşa cum s-a 
consemnat în actul redactat de Dragomir, logofăt în cetatea de scaun Bucureşti, într-o zi de 
vineri 22 august 1625. A fost un eveniment istoric sau un fapt divers, un incident la Curtea 
Domnească? 

Dar istoria îşi continuă desfăşurarea în satul Cotroceni. Neamul proaspăt boieritului 
vătaf Stoica continuă să fie pomenit în acte până în 1680. În documentul des citat din 1614, 
alături de Stoica sunt amintiţi şi fraţii săi Preda şi Iştfan. În 1622 lştfan dispare, dar alături 
de Preda apare un nou frate "G/1ioca cu.fii săi, câţi le va da Dumnezeu". Ghioca era ofiţer, 

căpitan 525 • El apare cu acest grad în 1660, an în care se precizează că "satul Cotrăceni 
„fost-au a lui Ghioca căpitanul. " 

Este o perioadă tulbure în istoria Ţării Româneşti. Ecoul răzvrătirii din 1665 a 
corpurilor slujitoreşti - seimeni, dorobanţi - din Bucureşti şi din alte oraşe nu se stinsese 
încă. Intre corpurile de oştire participante la răzmeriţă sunt şi călăraşii. Recrutaţi dintre 
ţăranii liberi ei aveau un statut privilegiat pentru că starea lor socială era condiţionată de 
obligaţia de participare la război pe socoteala lor, ceea ce presupune între altele întreţinerea 
cailor. Ţăranii călăraşi sun atestaţi în Cotroceni formând o unitate comandată de un căpitan . 
Ei sunt amintiţi în documentele din 6 iunie 1636, 5 mai 1638, 25 februarie 1639 iar în satul 
vecin, Lupeşti, la 12 iunie şi 2 octombrie 1650526

• 

Ghioca căpitanul nu este pomenit printre participanţi la răscoafa, cel puţin Paul 
Cemovodeanu nu-l menţionează în studiul său, dar faptele sale ulterioare ne îndreptăţesc 
să afirmăm că Ghioca a fost persoană activă, participant la viaţa publică, politică a Ţării 
Româneşti. 

După înfrângerea suferită în bătălia de la Şoplea (17 iunie 1655), Constantin Şerban 
vodă a pornit o puternică represiune care a durat doi ani. "Unde şi să oblicea siimen sau 
dărăban{- scrie Miron Costin - îndată ii înţepa. Plin <era> câmpul şi pre lângă Bucureşti 
şi pre lângă alte oraşe de trupurile lor înţepate şi cum se ducea cineva la Divan, ori fără 
Divan şi striga: Doamne şi acesta a/ost siiman pe loc îl înţepa„." 

Ghioca căpitanul, judecând după faptele sale relatate în documentul din 1660, n-a 
fost de partea seimenilor, ci dimpotrivă, 1-a slujit pe Constantin-Şerban vodă chiar şi după ce 

525 Un Ghioca cumpliri! vecini ln satul Pl!huleşti (Prahova ln 1637 ( cf P.P Panaitescu op. cit. pag. 265). 
Un "jupân Ghioca, vei şetrar" este amintit Jn 25 mai 1654 ca martor la vânzarea unei case "de lângl! biserica 
Tabacilor din Bucureşti" cf. G. Potra, Documente „.1594- 1821, Bucureşti edt. Acadmiei 1961, pag. 104„ 
526 Paul I. Cernovodeanu, Răscoala seimeni/or din Bucureşti la I 655, Bucureşti, edit. Muzeul de Istorie a 
oraşului Bucureşti, 1961, pag.36. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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acesta a pierdut scaunul Ţării Româneşti. 
S-a întâmplat în aprilie 1660, când, după relatarea lui Simon Reniger527

, Constantin
Şerban intră în Muntenia şi înaintează asupra Bucureştiului cu intenţia clară de a-1 izgoni pe 
Grigore Ghica. Era, potrivit expresiei lui Nicolae Iorga "o ultimă zvâcnire a norocului său" 
(Istoria Românilor voi.VI, pag. 234.) La 1 mai 1660, Constantin Vodă intră în Bucureşti, în 
timp ce în noaptea precedentă Ghorghe Ghica reuşeşte să se refugieze la Giurgiu. Urmărit 
de oamenii lui Constantin - Şerban şi ajunşi din urmă "pre în vărsatul zorilor" Ghica se 
refugiază în cetate iar oamenii rămaşi lui credincioşi " care cum putură, scăpară, unii în 
cetate, alţii în şăici, < pe Dunăre> alţii în prund, mulţi sau înecat, pre mulţi i-a prins afară 
şi ce aflară luară cu jaful tot şi s-au învârtejit înapoi la Bucureşti". Miron Costin, din care 
am citat rândurile de mai sus mai scrie că la întoarcerea lui Constantin - Şerban vodă "ţara 

venise la dlinsul , toatd" iar la sosirea sa în Bucureşti, la 1 mai 1660 "s-au adunat toţi 
dorobanţii şi seimenii lângă dlinsul şi venird din roşii şi din toat cetele de se inchinard 
lui". Dar, scrie cronica cu referire la cele întâmplate cu cinci ani înainte "că se apucară iar 
de hoţiile lor obişnuite, stricând şijăcuind bucăţile boierilor şi tot ce găsiră şi făcură şi alte 
nebunii multe ... " 

Prin "jăcuirea bucatelor boierilor" trebuie înţeleasă cumplita foamete provocată de 
vitregia naturii, secetă cu recolte foarte proaste şi al cărei apogeu a fost atins în anii 1660 şi 
1661528 când în întreaga ţară domnea prăpădul şi moartea, iar documentele confirmă că se 
mânca coajă de copaci. În contextul politic sus amintit Ghioca din Cotroceni a participat 
foarte probabil la adunarea din Bucureşti din 1 mai 1660 exprimându-şi alături de ceilalţi 
"roşii" fidelitatea faţă de Constantin - Şerban Vodă. 

El va întreprinde o acţiune , probabil pe cont propriu, pentru a veni în ajutorul lui 
Constantin Şerban despre care domn se spune,"că a venit hoţeşte" de peste munte din ţara 
Ungurească. Şerban Canracuzino, al doilea logofăt, rămas credincios lui Gheorghe Ghica 
trebuia să aducă întăriri domnului cel izgonit din scaun şi aflat la Giurgiu. E vorba de nişte 
cai necesari pentru oştenii domneşti care, suferiseră înfrângerea amintită. Acţiunea se spune 
în document că era în interesul "împărăţiei şi domniei mele"( a lui Ghica vodă). Ghioca face 
o incursiune în calea hergheliei şi pleacă cu 12 cai buni, aşa cum se afirmă în actul din I O 
iunie 1660529• 

Dar faptele iau o altă întorsătură. Gheorghe Ghica se întoarce la domnie cu sprijinul 
turcilor, în ziua de 21 mai, de ziua sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Constantin 
Şerban se retrage în Transilvania, după o încercare nereuşită de rezistenţă în pasul Rucăr
Bran. Afinnatia că "probabil" Ghioca 1-a urmat în exil pe fostul domn nu poate fi dovedită 
527 Hurmuzaki, voi. III, pag. 37-43 
528 Gh. Georgescu, Foametea din 1660 în Ţara Românească în "Revista Istorica Romina" XVI, 1946, fasc. 
IV, pag.358. Pentru grozaviile foametei a se vedea exemplele citate de P. eernovodeanu şi P. Binder, Cavalerii 
Apocalipsului.Calamităţi naturale din trecutul României (până la 1800). Bucureşti, edit. Silex 1993, pag. 87. 
529 Calul era iubit şi adorat . lntrcgul sistem li:udal se baza pc capacitatea de a dispune de cai de call\rie, calul 
fiind şi principala forţa de tractiunc rapida. Basmele, baladele, întregul folclor preaslaveşte calul şi lcgatura dintre 
cal şi calaret. Furtul cailor era în evul mediu o fapta considerata ca lndraznca1a. Pedeapsa, daca hotii erau prinşi, 
era moartea prin sp4nzuratoarc sau taişul sabiei. ere. Chitimia, Fauna în basmul românesc. Caliul în "Studii şi 
Ccrcetari de Istorie Literara şi Folclor" t.V, nr. 3-4-1956, pag.523; Aristide N. Popescu, De la Pegas la El Zorab, 
Bucureşti, edit Albatros 1978 pag. 246-294. Şi Richard Lewinsohn,0 istorie a animalelor. Rolul lor in de::vollarea 
civili=aţiei umane. Bucureşti, editura Meridiane, 1988, pag.169 şi 343 .. 
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documentar.( G.M. Ionescu, op.cit. pag. I O). 
Lui Ghioca i se intentează un proces dar nu pentru jaf ci pentru hiclenie.A fost, se 

poate spune un proces politic, pentru trădare şi după obiceiul vremii, i se confiscă moşia. O 
confirmă şi actul din 1 O iunie 1660 , pentrucă "Ghioca căpitanu/ n-a vrut să se ţie de domnia 
mea şi unde a fost steagul împărăţiei ca toţi boierii ţării -şi- pentru hiclenia ce au făcut 
domniei mele şi ţării dat-am domnia mea şi am miluit cu acest sat Cotriicenl .. ca să fie lui 
<Şerban Cantacuzino> moşia şi feciorilor şi nepoţilor şi strănepoţilor ohbnici, în veci". 

Pentru 12 cai pierduţi în conflictul pentru domnie, Şerban Cantacuzino primşte drept 
despăgubire moşia Cotroceni a lui Ghioca căpitanul ! Intr-adevăr hiclenia era un act grav 
în mentaltatea epocii, dar nu credem că Ghioca, în perspectiva istoriei, poate fi considerat 
trădător aşa cum îl caracterizează Nicolae lorga. 530 El trebuie văzut ca participant la luptele 
politice ale vremii, care nu de puţine ori aveau un caracter violent. Ca partizan al uneia din 
"partide" dar care a pierdut, el suferă consecinţele atitudinii sale, cade în disgraţie, îşi pierde 
moşia, iar urmaşii săi vor muri săraci. Moartea sa s-a întâmplat între anii 1660 şi 1679, an 
când este pomenit în documente ca răposat. 

Conflictul dintre Băleni şi Cantacuzini generează comploturi, crime şi mulţi boieri 
ucişi în cazne în beciurie mănăstirilor. 

Suntem în timpul domniei lui Radu-Leon Vodă (februarie 1665 - martie 1669. Prima 
parte a domniei părea a fi de bun augur, întru împăcare între partidele boiereşti. Se recunoaşte 
ca "nedreaptă" asasinarea stolnicului Cantacuzino în 1663, iar pentru încheierea lucrărilor 
la biserica mitropolitană din Bucureşti şi pictarea ei este numit ispravnic "jupânul Şerban 

Cantacuzino,531 care ocupa în Divan funcţia de mare spătar, aşa cum o confirmă pisania 
mitropoliei, redescoperită în 1958. 

Orientarea politică a lui Radu Leon Vodă se schimbă însă în ultimii săi doi ani de domnie. 
Reconfirmat în scaun, Vodă acceptă o majorare a birului. Situaţia din ţară se înrăutăţeşte, biruri 
impuse boierilor şi mănăstirilor şi executarea lor silită- potrivit Letopiseţului Cantacuzinesc 
- toate acestea sunt datorate influenţei crescânde asupra Domnului a doi boieri de origine 
greacă, clucerul Nicola Sofialăul şi paharnicul Balasache. 

Cu talentul literar - unanim acceptat - Stoica Ludescu, controversatul autor al 
Letopiseţului, condamnă cu cuvinte aspre pe domn : "O, ticăloase Radule, cum începuşi a 
urma obiceiurile păgâneşti şi nu-ţi aduseşi aminte de cea mare şi groaznică judecată a lui 
Dumnezeu! Că nu-i ajunse cu aceasta, ci făcea sfat de taină cu So.fia/ăui şi cu Balasache, 
cum, ajungănd până în iarnă să prade pe boieri şi să puie în ţară nişte sămi nemilostive că 
nu le ajungea cătui mânca şi jăhuia grecii" 

Se zvonise în Bucureşti că într-un sfat de taină, cu participarea lui Balasache şi 

Sofialăul s-ar·fi hotărât de a ucide pe boieri repetându-se cele întâmplate în 1594 şi 1655. 
In semn de protest- era într-o zi de miercuri 3 decembrie 1668 - boierii s-au adunat la 

Mitropolie. Aici, în sunetul clopotelor şi binecuvântarea mitropolitului Teodosie Veştemeanul 
au venit la adunare şi toţi slujitorii domneşti care au aflat scopul acestei convocări. Şi atunci 
- scrie cronica - "fură toţi într-un gând şi strigară că de acum nu vor mai lăsa ei să piară 

530 N. Iorga, Istoria Românilor, 1938, voi.VI, pag. 248. 
531 Oliver Velescu. Pisania mitropolie din Bucureşti în culegerea "Sesiunea ştiintificA a Directiei 
Monumentelor Istorice 1963, pag.133-136. 
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neamul boieresc" In continuare au cerut să iasă grecii din ţară afară, că nu-i pot sătura cu 
bani"Radu Leon vine şi el în cele din urmă la adunarea de la Mitropolie în baza principiului 
că nu se putea trece peste "voia ţării" şi acceptă Aşezământul propus spre adoptare 

Iniţiativa acestei adunări se pare că a aparţinut lui Şerban Cantacuzino, care 
a convocat apoi o Adunare Generală pe moşia lui de la Cotroceni. Cităm din cronica 
cantacuzinească: "Atuncea toţi boierii, cu mare cu mic, toate gloatele slujitorilor ieşit-au de 
la Mitropolie de au mers cu toţii la sat, la Cotroceni" socotind "că de acum înainte nu vor 
mai putea trăi cu grecii" Se desprinde concluzia că asistăm la disoluţia puterii domneşti, 
luându-se alte hotărîri decât cele statornicite de Divan. Pentru asigurarea unei adeziuni mai 
largi "ţara" este chemată de către organizatori la Cotroceni unde se iau noi hotărîri 

Aşa dar, "la Cotroceni aufiicut sfat mare" la care - scrie Iorga - au participat şi toate 
căpeteniile din ţară. Sintagma "sfat mare" nu poate fi trecută cu vederea. Suntem în faţa unei 
Adunări a Stărilor? Convocată în cazul de faţă nu de forul suprem al statului - Domnul ci de 
iniţiatorii mişcării de nesupunere faţă de Domnie. Credem că sfatul de la Cotroceni a fost 
ceea ce în dreptul feudal se chema "Marea Adunare a Ţării" care era menită să dezbată 
problemele generale şi mai ales cele grave ale ţării.531 

Tema centrală a dezbaterilor de la Mitropolie şi de la Cotroceni a fost aceea a "grecilor 
cei răi" şi izgonirea lor din ţară. Subiectul este mai vechi şi a fost dezbătut şi în 1631 sub 
Leon Vodă. Acum, în 1668 se redactază un nou aşezământ dar care, remarcă istoricul C.C. 
Giurescum, este în bună parte repetarea cuvânt cu cuvânt a celui din 23 iulie 1631. Cităm 
textul după C.C.Giurescu:" Fiind strânsă toată ţara, boieri mari şi mici şi roşii şi mazilii 
şi toţi slujitorii <şi> văzând tot atâta sărăcie şi pustiirea ţării <au aflat> de unde cad acele 
nevoi pre ţară. Aflatu-s-au şi s-au adeverit cum toate nevoile şi sărăcia se încep de la grecii 
străini, care amestecă domniile şi vând ţara fără milă şi o precupesc pre capete asuprite 
şi dacă vin aici în ţară, ei nu socotesc să umble după obiceiul ţării, ci strică toate lucrurile 
bune şi adaugă legi rele şi asuprite„. şi încă alte înstrăinări au arătat spre oamenii ţării 
nesocotind pre nici un om de ţară, înstrăinând oamenii despre Domnia Mea cu pisme şi 
cu năpăstii şi asuprind săracii fără milă„." Ca exemple pentru asuprirea "săracilor" sunt 
arătaţi "un Necula Sofia/ăui ce a/ost clucer şi Balasache ce a/ost paharnic". 

Pentru înlăturarea acestor rele Domnul cu tot sfatul ţării depune legământ şi mare 
jurământ in Sfânta Mitropolie cea mare din scaunul, Domniei Mele din Bucureşti pentru 
înlăturarea tuturor obiceiurilor noi şi rele ele urmând a fi călcate şi puse jos "iar acei greci 
străini să fie scoşi din ţară afară ca nişte oameni răi şi neprieteni ai ţării". 

Se mai hotăreşte ca "mănăstirile neînchinate să aibe numai egumeni români şi să.fie 
conduse după obiceiul şi tocmeala lor şi să nu mai poate fi închinate". 

Se mai face o referire la actul similar a lui Leon Vodă din 23 iulie 1631 cu privire la 
militari (roşii) ca ei să fie în pace de dijmă şi de goştină şi de vinăriciu şi să dea bir Domniei 
într-un an de două ori de un cal căte <un> ughi 534 la sf. Dimitrie şi la Sf, Gheorghe. 
532 P.P. Panaitescu, Marea Adunare a ŢfJrii, instituţie a orânduirii feudale în ţfJrile române ln "Studii. Revista 
de Istorie" X 1957, nr. 3, pag. 153. Autorul precizează ca "la noi spre deosebire de alte ţări europene Adunarea nu 
era permanenta şi regulată ci avea un caracter extraordinar, fiind convocata pentru cazuri excepţionale". 
533 C.C. Giurescu, Istoria Romanilor, Bucureşti, edit. Fundaţiilor Regale, 1944, voi. 111,pag. I I 9 .. 
534 Ughi-ul este moneta de aur numita şi florin. Având o valoare constanta a circulat ln Ţara Românească 
intre secolele XV-XIX. in paralel cu talerul (leul) de argint ln 1658 valora 1,73 lei. A servit la plata "gloabelor şi a 
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Aşezământul din care s-a citat pe larg impresionează prin textul său. El poate fi 
asemănat cu un manifest din perioadele istorice mai târzii. Stilul său declarativ face ca acest 
document să aibă har, pentru că din el se degajă o anumită disperare faţă de situaţia în care 
a ajuns ţara - "sărăcirea şi pustiirea ţării" a căror cauză "încep de la grecii străini" care 
"nesocotesc obiceiul ţării şi strică toate obiceiurile ţării". 

Dar dincolo de virtuţile sale literare, "Aşezământul" se doreşte a fi un program 
politic, care a primit şi binecuvântarea arhierească, numai că în contextul politic al vremii 
erau puţine speranţe de a fi respectat. Acesta a şi fost motivul pentru care s-a convocat sfatul 
ce mare de la Cotroceni. Se pare că aici dezbaterile au fost aprinse şi s-a ajuns la concluzia 
că trebuie schimbată domnia. Cităm din aceiaşi cronică: Ci să gătiră toată boierimea ţării 
şi cu slujitorii din toate cetele, pân 'la 200 de oameni. Şi purcesără de acolo de se duseră 
la împărăţia ... făcând la împărăţie multă jalbă pentru grecii Ţarigradului, cum ei au spart 
raiaua Ţării Româneşti. Atunci înţelegând împărăţia, poruncit-au cu mare mânie de au scos 
pe toţi grecii din ţară cu mare ruşine şi au mazilit pre Radul-Vodă ", ceea ce se va întâmpla 
în martie 1669. 

Subliniem că este pentru prima dată când Cotroceniul este locul de desfăşurare 
a unei activităţi politice naţionale, care depăşeşte interesele locale. Aici s-a aprobat în 
1668 o nouă doctrină politică pentru Ţara Românească cu deziderate care şi-au găsit 
finalizarea abia în 1829. Nicolae Iorga consideră că atunci la Mitropolie şi la Cotroceni s-a 
înfăptuit "un mare act de reformă naţională" al cărui mesaj- adăugllm -răzbate până În 
zilele noastre. 

Să urmărim în continuare soarta neamului lui Ghioca, vechii stăpâni ai Cotrocenilor 
şi averii sale. Reamintim că în zilele lui Grigore Ghica lui Ghioca i se confiscă moşia "iar 
acel sat Cotroceni" i s-a dat lui Şerban Canracuzino ohanic, în veci. În act se menţionează că 
dania cuprinde "tot satul, cu hotarul şi cu tot venitul din câmp şi din pădure şi din apă ... şi 
cu rumânii câţi se vor afla în aces sat şi cu viile, cu morile şi cu grădinile". 

La prima vedere s-ar părea că în 1660 s-au încheiat socotelile, toate, în favoarea lui 
Şerban Cantacuzino, dar faptele nu stau chiar aşa. 

Două documente, unul din 18 noiembrie 1671 şi altul din 10 iulie 1680 amintesc 
pe feciorii lui Ghioca căpitanul. Aceştia sunt Ghiorma, Dumitraşcu căpitanul, Mihul sau 
Mihalaşcu şi nepoţii Ianache logofătul şi jupâneasa Maria. 

Citit cu atenţie, actul din 18 noiembrie 1671535 şi corelat cu cel din 1660, el ne relevă 
următoarele: Punerea în posesie a lui Şerban Cantacuzino nu s-a făcut de îndată prin izgonirea 
lui Ghioca de pe pământurile sale. Reiese din acte că au avut loc tratative, urmând a se achita 
o despăgubire în bani pentru "jafurile ce au făcut tatăl nostru în zilele lui Grigorie Vodă». 

Şerban Cantacuzino a cerut o sumă mai mare, dar a primit numai 200 de ughi motiv 
pentru care s-a judecat cu urmaşii lui Ghioca. "Ne având cu ce plăti" justifică datornicii 
întărzierea plăţii. Reiese din actul 1671 că a avut loc o întâlnire cu Serban Cantacuzino la 
care i s-a oferit "moşia Cotroceni toată, noi făcând preţul mai mare şi ne-am tocmit cu 
Dumnealui". Până la urmă s-a ajuns la o înţelegere. ln afara celor 200 de ughi, Şerban mai 
plăteşte 360 de galbeni, fapt recunoscut de urmaşii lui Ghioca: şi am luat toţi banii deplin în 

<lnrilor" 
535 Actul a fost publicat de G.M. Ionescu, op.cit. pag.14 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



188 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

mâinile noastre". Aşa dar departe de confiscare, Cantacuzinul a plătit 560 de galbeni pentru 
moşia Cotroceni. Din actul din 10 iulie 1680 se mai ştie că viitorul domn a mai cumpărat de 
la Ianache logofăt de Cotroceni, nepotul lui Ghioca toată partea lui cât a avut în Cotroceni, cu 
livezile, viile şi cu morile ce au fost ale lui. De asemenea, au mai fost cumpărate un alt rând 
de mori "cele de jos care sunt înjugate cu morile mănăstirii Sf. Sava din Bucureşti" pentru 
suma de 433 de ughi. De la jupâneasa Maria sora lui Ianache logofătul, a cumpărat "toată 
partea ei de moşie câtă a avut în Cotroceni", pământ dobândit ca zestre de la fratele ei, pentru 
suma de 66 de ughi. 

Bine înţeles urmaşii lui Ghioca "au vândut aceştia toţi, ei dă a lor bună voie şi fără dă 
nici o silă de căiră Domnia Mea, nici cât amfost ... în boierie nici acum în domnie" ( ! ) . 

Deci, total 966 ughi a plătit Cantacuzino pentru a intra în stăpânirea Cotroceniului, 
după ce suferise o pagubă înjur de 25 de taleri de argint536 prin pierderea a 12 cai. Dar ... fapt 
onorabil, Cantacuzino despăgubeşte pe urmaşii celuia care i-a luat caii, deşi nu era obligat să 
o facă pentru că Ghioca fusese pedepsit pentru hiclenie . 

Toate aceste socoteli cuprinse în actul din I O iulie 1680 aveau menirea ca dania către 
noua mănăstire să fie clară şi fără rămăşite privind eventuale revendicări din partea vechilor 
stăpânitori ai pământurilor . 

"După aceasta dăruindu Dumnezeu pre Domnia Mea cu domnia Ţării Rpmâneşti şi cu 
ajutorul sfinţiei sale <Daniel episcopul> zidind Domnia Mea şi înălţând sfânta monastire pe 
această moşie a Domniei Mele Cotrocenii, Domnia Mea am dat şi am adaos sfintei monastiri 
acest sat Cotroceni cu tot hotarul şi cu viile, cu livezile şi cu morile şi cu tot venitul. 

In anii următori Şerban Cantacuzino uneşte Cotroceniului "sforile de moşie" 

învecinate, Lupeşti şi Grozăveşti. 
Moşia Cotroceni a avut în 1852 la data hotărnicirii 1558 hectare şi I 02 ari, circumscrise 

într-un perimetru total de 18.186 metri. 
În 1680 s-a încheiat o etapă din istoria Cotroceniului, a satului cu acelaşi nume. Istoria 

va continua însă cu trecutul mănăstirii cu aspectele ei sociale şi a dezvoltării sale arhitecturale 
care vor contribui la dezvoltarea în timp, a noilor sale funcţiuni dar şi la menţinerea în 
actualitate a acestui preţios sit al Bucureştiului. 

Digresiune: 

Duda din Cotroceni. Semnificaţia socială a numelui 
Numele DUDA nu are legătură - cum s-ar crede - cu pomul ale cărei fructe sunt 

dudele, iar frunzele servesc ca hrană viermilor de mătase. Această plantă este relativ nouă în 
vegetaţia românească - din secolul al XVI-iea - fiind întrodusă în cultură în secolele XVIII 
şi XIX sub numele de frăgar, când apar şi primele manuale pentru cultura frăgarilor şi a 
viermilor de mătase şi toarcerii borangicului. . 

Atenţia ne-a fost atrasă de un pasaj din lucrarea citată a sociologului H.H.Stahl cu 
privire la satele devălmaşe româneşti. In partea consacrată "străinilor pătrunşi în obşte 

536 Intr-un act din I 624 un cal este preţuit la 25 lei Cf. P.P.Panaitescu, op.cit. pag.198 . In Aşezllmântul citat din 
1668 birul anual pentru un cal era de 1 ughi, adică 1, 73 lei la valoarea din anul 1658. 
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c11 membri cu drepturi depline" ( voi.II, pag.245-246) sunt puse în discuţie drepturile şi 
îndatoririle femeilor în obşte, contribuţia lor la accesul străinilor de comunitatea locală, de 
sat. 

Opinia proastă cu care sunt percepuţi străinii a fost sintetizată într-o zicere a unei 
bătrâne din Poiana-Mărului (Braşov) culeasă de E. Bamea, după cum urmează: "Veneticu-i 
l'('netic şi nu-i bine văzut, că nu de bun a plecat. De ce a venit? la el în sat n-o putut sta?" 
Sau: "Omu străin tot străin rămâne, ori ce ar face "517Mai adăugăm şi următoarele observaţii: 
În\clesul vechi al cuvântului nemernic definea pe străinul venit din altă parte care a nimerit 
în sat la fel ca şi mârşavul care era străinul ce putea fi primejios pentru obşte.538 

Tn funcţie de condiţia socială - băjeniţi, fugiţi de iobăgie sau de sărăcie - "străinii" 

i~i găseau de lucru ca slugi în gospodăriile localnicilor şi nu de puţine ori în gospodăriile 
vnduvelor (Amintim zicala: "lucrurile stau în părăsire ca la o casă de văduvă). Cu aceasta, 
se ajunge la obiceiul ca străinii să fie acceptaţi în obşte prin căsătorie, (P.P Panaitescu, pag. 
M ). Se recunoaşte astfel o categorie de locuitori definiţi ca "bărbat ginerit" sau "însurăţit" 
sau" ginerit pe curte". 539 

În cazul când străinul lua în căsătorie o fată dintr-o familie fruntaşă, atunci el era 
rnnsiderat în obşte ca "dubios", "răzbătător", îndrăzneţ" pentru că putea ajunge stăpân. 
Poreclele date de sat- forme ale antroponomasticei populare-adevărate denumiri peiorative, 
de batjocură erau: "ăl venit după femei", "lipitoarea" sau "aciuiţi pe lângă muieri". Dar de 
cele mai multe ori, slugi fiind luau în căsătorie femei-văduve sărace, mame necăsătorite sau, 
mai rău îşi luau ca nevastă una din dudele satului, adică - scrie H.H.Stahl (voi.II pag.245-
246)- "slutele şi proastele". 

Aşa dar între numele DUDA din documentul din 1622 şi porecla DUDELE semnalat 
de Stahl poate exista vreo relaţie? Credem că această relaţie există. Romulus Vulcănescu 
propune a "se cugeta juridic la numele populare, de a le încadra în forme de llrept cutumiar, 
f1e11tru că numele reflectă o funcţie juridică cutumiară" şi în fine "epitetele feminine date 
descendenţilor masculini devin apelative din perspectiva civilizaţiei tradiţionale săteşti" 

(R.Vulcănescu, pag. I 08-109 şi 173). 
Dar "relaţia dintre numele de persoană şi situaţia socială", după cum afirmă 

lt Vulcănescu, nu clarifică esenţa lucrurilor. Discuţia trebuie continuată din punct de vedere 
structural. "Dudele" reflectă o semnificaţie existenţială, mai precis, spaţială, care stă la 
originea apelativului, fie el şi poreclă. Definirea numelui ne trimite la un anumit spaţiu 
cu caracteristici specifice care în mediul rural se raportau la o anumită particularitate a 
terenului. 

Prin DUDĂU - explică dicţionarele - se înţelege un loc viran, necultivat, buruienos. 
Cuvântul are echivalenţe şi în alte limbi. Astfel BROUSATLLES în franceză înseamnă 

mărăciniş, iar BRUYERE pământ cu resturi vegtale, bălării, BROUSSE (provensal), întindere 
acoperită cu mărăcini groase şi dese. În italiană MACCHIA, este tradus cu dudău, dar are 
şi înţeles de ruşine, necinste. În germana medievală GESTRUPP înseamnă tufiş spinos iar 
DICKTCHT este desiş, hăţiş. În engleză BRUSHWOOD, la origine cu înţeles de hăţiş, desiş, 

q1 Ernest Bernea, Cadre ale gândirii populare. Bucureşti, edit. Cartea Românească, 1985, pag.42. 
SJ8 P.P. Panaitescu, op.cit. pag. 184, capitolul SituaJia străinilor. 
S39 Romulus Vulcănescu, op. cit. pag. t 13. 
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dar şi arborete. Dicţionarul Oxford spune că vine din francezul brosse de unde, în amble 
limbi, perie, a peria. În ungară DUD VA este buruiană iar DUD VAS, buruienos. 

În limba română avem pe DUDĂOS, plantă înaltă cu tulpină groasă cum ar fi lujerul 
de ceapă verde (DUDULOI) iar prin extensie băţ gros, ca şi germanul sus amintit Gestrup 
explicat prin Dicke Stangel . 

De la Dudău se trag multe din porecle. Ştefan Paşca540 explică pe dudău "un om prost, 
idiot, de unde derivă "Dudan, Dudălău". Mai sunt de amintit Dudu/ean şi pe Duduruz adică 
bărbat înalt şi svelt, voinic dar şi pe Dudană ", femeie înaltă voinică .541 

Nu lipsite de interes sunt toponimicele: DUD (în 1169, vi Ila Dud Arad) şi satele DUDA 
(jud. Harghita şi Vaslui)., DUDAŞU (Mehedinţi), DUDU, cătun în Chiajna - Bucureşti şi 

localitate în jud. Teleonnan. Amintim şi pe DUDUIENI (Alba), DUDUITUL şi DUDUIŢI, 
ultimele două semnalate de logu Iordan (Nume de locuri în R.P.R), dar cu sensul lor vechi cu 
rezonanţă socială A ALUNGA, "a certa cu asprime". 542 Ceea ce presupune că în vechime avea 
înţelesul "de a goni prin bătaie". 

Dar se poate crea un sistem de referinţă între locul viran Dudău unde se umblă fără 
rost şi femeia urâtă sau cu defecte fizice zisă Dudă, dar care poate fi şi o femeie înaltă voinică 
o dudană, sau eventual cu o femeie neastâmpărată o dudură sau cu bărbatul, om voinic, 
înalt, svelt ca un băţ un dudău dau duduruz ? 

Sunt necesare câteva jaloane teoretice. Un sistem de referinţe - scria Heidegger - se 
întemeiază pe o prealabilă înţelegere a semnificapabilităţii, "ceea ce ne trimite la relevarea 
unui spaţiu543 • Judecata trebuie pornită de la spaţiul definit ca Dudău .. "ln satul arhaic gândul şi 
fapta omului, - scrie E.Barnea- realităţile, sunt concrete şi vii, ele sunt străbătute de un spirit 
care creează afinităţi şi repulsii ... cu o pluralitate de sensuri ce dau viaţă şi valoare lucrurilor 
" dar - adăugăm - şi locurilor. Spaţiul are o pluralitate de fonne şi semne, observarea lor 
se întâlneşte cu imaginaţia, iar de aici prin reguli asociative se ajunge la nume şi porecle. 
Potrivit legilor fonetice DUDA poate da pe DUDĂU "U"-1 fiind un sufix augumentativ ce 
poate fi înţeles prin raportarea lui la toponomia locală a unei aşezări arhaice. 

Într-o comunitate rurală orizontul material al oamenilor este totdeauna subordonat 
pământului , iar lexicul noţional exprimă această stare de fapt. "Fiecare cuvânt - scrie 
Noica - are biografia lui ... Sunt cuvinte în care s-au îngropat înţelesuri de care nu se mai 
ştie. Un toponimic devine un cuprins, un orizont, u11 receptacolus44

• In conversaţia curentă, în 
funcţie de particularitatea lor fizică sau morală, oamenii sunt asociaţi cu animalele (epitete) 
sau cu locul lor, topografic, de şedere în sat, poziţia lor socială . Nu scapă nici aspectul fizic 
cu eventalele sale deficienţe. 

Denumirea conţine într-însa un mesaj. Epitetul se adaugă numelui, devenind 

540 Ştetha Paşca, Nume de persoane şi animale 1936 
541 Desigur, evolutia semantică a cuvintelor suscitate nu poate fi neglijată, ele au dat mult mai târziu, cu un 
alt înţeles pe DUDUCA, fată sau femeie tânără de la oraş sau din înalta societate, cu diminutivul DUDUCUŢA cu 
în\eles de fată frumoasă. 
542 Nu putem fi de acord cu explicaţia lui Iorgu Iordan potrivit căruia "Dudui\ii" îşi are originea în verbul 
onomatopeic „ a dudui". Fr.Dame în lncercare de terminologie poporană română Bucureşci, Stabilimentul grafic 
I. V. Socec 1898 pag. 39-40 a explicat cuvântul prin expresia A PUNE PE DUDĂ adică "a pune pe fugă". 
543 Martin Heidegger. Fiinţă şi timp Bucureşti edit. Jurmalul Literar, 1994 pag.114 şi 123. 
544 Constantin Noica .Cuvânt împreună despre rostirea românească. Bucureşti, edit Humanitas 1996, pag.240. 
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predominant pentru caracterizarea unui individ şi a unnaşilor acestuia. Asistăm la 
transfonnarea unui substantiv comun într-unul propriu, nume de persoană apoi de neam. 

Acum să încercăm să relaţionăm termenii derivaţi din Dudău. 
DUDĂU sau DUDĂRIE este locul viran, în vechiul său înţeles de pământ necultivat54s 

plin de arbuşti care mai poartă şi numele de ŢELINĂ. Locul obţinut prin DESŢELENIRE se 
numeşte CURĂ TURĂ. (de unde "curăţenie") A desţeleni este o muncă grea care presupune 
un efort fizic deosebit. Omul străin dornic de a câştiga dreptul de a se aşeza într-o obşte şi-l 
poate obţine luându-şi obligaţia de a face o "curătură", ştiind că folosinţa ei dădea acestuia 
dreptul de a rămâne în obşte. 546 P.P. Panaitescu (op. cit) pag.243) aminteşte de o categorie 
socială care poartă numele de "lăturaşi", care apare sporadic în secolul al XVII-iea /1643) şi 
devine comun în secolul al XVIII-iea. Intr-un act moldovean se specifică: "oameni care să ne 
fie argaţi sau oameni din laturi" 

Judecând în retrospectiva istorică: un străin, bărbat voinic intră în Dudău şi-l preface 
în pământ arabil. Operaţiunea este desigur de durată, timp în care obştea ii cunoaşte ca fiind 
din DUDĂU, de unde se naşte raportul intre ocupaţie, locul unde şi-o exercită şi individ. 
/\ face o curătură într-un sat arhaic era un eveniment care nu putea fi trecut cu vederea. Ne 
putem închipui fragmente de conversaţie cu această temă :"ăl din Dudău", "Dudăul acela" 
sau "Măi Dudăule" ! şi altele asemănătoare. Aşa dar ocupaţia poate fi determinantă pentru 
individualizarea celui care se ocupă de curătură dar şi pentru urmaşii săi "ai lui Dudău". 

Pentru DUDANĂ, femeia voinică, echivalentul lui DUDAN se poate bănui că locuia 
singură sau alături de soţul ei lucrând la desţelnire a primit acelaş cognomen. Femininul 
DUDĂ , de unde pluralul semnalat de H.H. Stahl DUDELE SATULUI, pot fi într-adevăr 
unele dintre ele femeile singure care stau în marginea satului "în Dudău''. Dar apelativul sus 
numit nu poate fi atribuit doar acestor femei care stau în marginea satului. Fete "însemnate" 
de vreo infinnitate sau boală (variola) puteau să existe în orice familie, după cum puteau fi 
şi femei urâte. 547 Adevărul este că acestea se măritau mai greu unele rămânâd necăsătorite 
sau, la figurat, părăsite, de unde se poate bănui că porecla de DUDĂ poate fi şi o aluzie 
la nedesţelenire (!). Reamintim că urmare a căsătoriei cu un străin, acesta pătrundea cu 
drepturi depline în comunitatea închisă a obştei ţărăneşti. 

Cu privire la femeile care locuiau în marginea satului lângă dudău se poate dezvolta 
într-un alt context, percepţia pe care o are satul despre ele. Locul este sălbatic din care poate 
ieşi oricând "şarpele din Dudău" din bine cunoscutul cântec oltenesc. Amintim şi comentariul 
pe care ii face Constantin Noica pe marginea expresiei "cel ce stă pe răzoare", adică diavolul 
"izgonit şi rămas să stea undeva prin ţara nimănui, adică pe la hotar" (Noica op.cit. pag.202) 

545 J. Huizinga, comentând semnilica\iile poeziei pastorale din secolul al XVI-iea citează după Chastellain 
următoarele versuri: "J'ay un roi de Cecil/e I Va devenir berger.„ I logeons sur la bruyere I Aupres de leur trou
rieaux " ( Pentru "bruyerc", traducătorul foloseşte termenul de "buruieniş") cf. Amurgul evului mediu Bucureşti, 
edit. Meridiane 1993, pag. 214. 
546 P.P.Panaitescu, op. cit. pag.126 Aici sunt citate exemple din documente privitoare la munca grea pentru 
realizarea unei curături. A se vedea şi H.H. Stahl, op.cil. voi.li, pag 178-184 unde se discută transformarea în 
ocină a stăpânirilor locureşti. Pentru defrişarea pădurii, idem voi. li, pag 179. 
547 "Nu există nici o interdictie sanc\ionată de colectivitate privind raportul matrimonial între un tecior renu
mit ca urât din punct de vedere fizic sau o fată frumoasă şi invers" cf. Petre Ursache , Prolegomene la o estetică a 
folclorului Bucureşti, edit. Cartea Românească. 1980, pag. 208. 
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În acelasi context sunt de reamintit considerentele pe care le face istoricul Jean Delumeau 
privind "femeia misterioasă şi ameninţătoare" şi despre diavolizarea femeii în evul mediu. 548 

Poate ar trebui mentionat în contextul acestei digresiuni şi pe vistiernicul Dumitru 
Dudescu care voia să răscumpere în 1622 partea lui Duda pe care de fapt o răscumpărase 
în 1614. Similtudinea de nume DUDA- DUDESCU familie de mari boieri care stăpâneau 
moşia DUD EŞTI , viitorul cartier al Bucureştiului ar putea crea impresia unei legături între 
cei doi protagonişti, dar de fapt este numai o coincidenţă . Marele boier Dudescu, atestat în 
1590 este o personalitate puternică a primei jumătăţi a secolului al XVII-iea. Oare la origini 
boierii Dudeşti n-au avut un strămoş Duda? 

O ultimă precizare. Denumirile amintite din familia de cuvinte DUDĂU au fost 
comentate din perspectiva civilizaţiei tradiţionale săteşti, ele supravieţuind până în 
zilele noastre dar pierzându-şi sensul. Numele creştine primite prin taina sfăntului Botez, 
respectate şi însuşite de întreaga comunitate sunt cele care vor ajuta la identificarea civilă a 
membrilor comunităţii săteşti însoţinând pe om de la naştere la moarte.Dar aceasta este o altă 
chestiune. 

Credem că în cele expuse a fost lămurită originea şi sensul apelativului Duda şi 
implicaţiile sale sociale. 

SUMMARY 

The Cotroceni National Museum has recently published the "History of Cotroceni in 
Documents". Starting from this, the author comprises the history of the Cotroceni village, 
in the Western part of Bucharest. The 16'h century documents reveal the phenomenon of 
enslaving ofthe free peasants ofthe area, and also how seme ofthe leaders ofthe community 
rised to the ranks of"boyar". The study presents various moments and aspects in the history 
of the place. 

548 Jean Delumeau, Frica în Occident. Secolele XIV - XVIII. O cetate asediată. Bucureşti. edit. Meridiane, 
1986. voi. li, pag 209 şi 228. 
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HODOPANI LEAT 7128 
OTOPENI ANUL 1620 

193 

Ioan T.Vescan 

Doua sunt documentele medievale romanesti, cele mai vechi cunoscute pana azi, care 
atesta de jure existenta satului Otopeni. 

Cel dintai este un hrisov dat la Bucuresti la 14 februarie 7095 (1587) de Mihnea 
Turcitul Voedod, care intareste Manastirii Sfanta Troita ·din Bucuresti jumatate din satul 
Izlazul, jumatate din satul Hodopeni, mori si Atigani (sic) toate daruite de Dobramir ban, 
jupanita Vilaia si fiul lor Mihai postelnic. 

Originalul, scris pe support de pergament in limba slavona, poarta semnatura 
voievodului "Io mihnea voevod din mila lui Dumnezeu domn", are pecete atamata, cazuta si 
se afla la Biblioteca Academiei Romane cota CXXXIV/75. 

Tradus in limba romana se gaseste in "Documente privind Istoria Romanici Veacul 
XVI TARA ROMANEASCA voi. V ( 1581-1590) Doc. 31 O pg. 297-299 Editura Academiei 
R.P.R 1952". 

Urmatorul, <lupa 33 de ani, este o scrisoare din 20 Mai 7128 (1620), a Mariei mare 
baneasa, catre calugarii aceleiasi Manastiri Sfanta Troita intarind-o din nou jumatate din 
satul Hodopeni cu rumani daruiti de jupanita Vilaia, atragand atentia ca "Si am vazut noi si 
hrisovul Mihnei voevod de mila si inca cu blastem" si poruncind rumanilor sa asculte, "de 
parintii de la Sfanta Troita de toate, de ce o va da invataturi". 

Originalul, scris pe suport de hartie groasa, in limba romana de asta data, poarta 
semnatura banesei, are pecete aplicata si se afla la Arhivele Statului din Bucuresti, Manastirea 
Radu Voda (sfanta Troita) - cota III/6. Scrisoarea, transliterate, se gaseste in "Documente 
privind Istoria Romaniei Veacul XVII B TARA ROMANEASCA Voi. III (1616-1620) Doc. 
484 pg. 451-452 Editura Academiei R.P.R. 1951. 

Aceste doua documente, precum si altele, sunt mentionate fragmentar in monografia 
comunei Otopeni, întocmita in anul 1979 de catre regretatul profesor Ioan Petrus ( 1924-
2000), parintele spiritual al localitatii, monografie ramasa inca in manuscris. 

Dar, fiindca la 14 februarie curent, au trecut peste Otopeni" 420 de ani curgatori de 
la hrisovul Mihnei", consider excursul urmator un prim omagiu aniversar adus localitatii, 
iar intru cinstirea memoriei si osirdiei eruditului professor I. Petrus, voiesc sa argumentez 
monografia saraca in reproducerea documentelor, prin prezentarea pentru prima oara a 
textului integral al Scrisorii din 20 Mai 7128 (1620), alaturi de fotocopia acesteia. 

Procedam nitei atipic. Nu prezint deocamdata primul document- hrisovul lui Mihnea 
Voievod Turcitul din considerente subiective - prezentarea lui integrala va face obiectul unei 
comunicari ulterioare; totusi un pasaj mentionat in scrisoare si anume "blestemul Mihnei" 
va fi r~produs in text, astfel incat cele doua documente cuprinse unul in altul într-un fel, se 
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prezinta cititorului acum. 
lata prin urmare textul scrisorii din 20 Mai 7128 . 

"Jupaneata Mariea Velica549 baneasa scris-am aceasta a noastra carte calugarilor de 
la svanta manastire de la Bucuresti unde iaste hramul Sfanta Troita ca sa le fie lor satul 
Hodopanii , insajumatate de sat cu rumanii si cu tot hotarul cat se va alege. Pentru ca aceasta 
jumatate de sat ce iaste mai sus scris fostu-o-au dat mai denainte vreme si au daruit jupaneasa 
Vilae pantru sufletul ei ca sa fie pomena. Si am vazut noi si hrisovul 

Mihnei voevod de mila si inca cu blastem 550 care se va lipsi a luoarea aceastajumatate 
de sat ce iaste mai sus del a Sfanta Troita. 

Deci, într-aceia noi am dat ca sa fie volnici parintii de la Sfanta manastire ca sa fie 
aceastajumatate de sat si cu rumanii. Drept aceia si voi rumanilor de Hodopani sa cautati ca 
sa ascultati de parintii de la Sfanta Troita de toate, de ce o va da invataturi. 

De aceasta va dam in stire . Altfel sa nu fie . Pis (scris) maseta (luna) mai 30 din leat 
7128 < 1620>. 

Mariea baneasa". 

549 Velica- din slav. Veliko; mare, marele 

Descifrarea si transliterarea 
scrisorii , a fost facuta cu deosebita 
amabilitate de catre d.ra Mihaela 
Rafailă, muzeograf la Muzeul de Istorie 
al Municipiului Bucuresti" care ia autorul 
ii multumeste inca o data, 

ln veacurile care au trecut de 
la Mihnea Voevod si Maria baneasa 
nu s-a instrainat defel jumatatea de sat 
Hodopanii - antroponim provenit de 
la un anume Hodopa sau Hodoba dupa 
parerea lui Constantin C,Giurescu 
- ci s-a dezvoltat continuu cu rumanii, 
morile si atiganii ei, ajungand ca in sec. 
XVIII sa capete definitive denumirea 
de Otopeni asa cum este mentionat in 
cartea generalului Bawor "Memorier 

550 Blestemul dat de "Mihnea voevod de mila" la 1587 are urmatorul continui: 
"[nea si blestem am pus : pe cine va alege Domnul Dumnezeu sa fie domn al Tarii Romanesti sau din rodul inimii 
domniei mele sau din neamul nostru sau, dupa pacatele noastre sau din alt neam, daca va cinsti si va inoi si va 
intari acest hrisov al domniei-mele, pe acela Domnul Dumnezeu sa-I cinsteasca si sa-I pazeasca in domnia lui iar in 
veacurile viitoare sufletul lui ; iar daca nu va cinsti si nu va intari acest hrisov al domniei mele (s.m), pe acela Dom
nul Dumnezeu sa nu-l cinsteasca si sa nu-l pazeasca in domnia lui si nici in veacurile viitoare sufletul lui si sa aiba 
parte si cu alti necredinciosi ludei care au strigat asupra Domnului Dumnezeu si mantuitorul nostru Isus Hristos si 
au spus: "ia-l si rastigneste-i" sangele lui asupra lor si asupra copiilor lor, este si va fi in veci, amin". 
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historiques et geographiques sur la Valachie". 
Deci, Monsieur de B*** (Bawor) la 1778, precizeaza: "Otopeni-petit village avec 

un etang et un moulin sur la riviere de Pasera" (Otopeni, un sat mic cu helesteu si o moara 
pc raul Pasarea)". Aceasta precizare indica locul primei vatre a Otopenilor, pe raul Pasarea, 
aproape de obarsia lui. Atunci un rau mult mai viguros decat astazi. In present, pe teritoriul 
Otopeni lor, Pasarea este aproape colmatata si acoperita de Aeroportul International pe o buna 
parte din cursul sau de pe raza comunei. Cu timpul vatra a evoluat spre sud. 

La 1867 existau deja satele Otopenii de Sus si Otopenii de Jos care formau comuna 
Otopeni, precum si Odaia Brancoveanului (Odaile), apartinand atunci comunei Bucoveni, 
toate configurate pe harta austriaca "General Karte des Furstenthumus Walachei". Dupa 
1908, satul Odaile (Odaia Brancoveanului) trece la comuna Otopeni". 

In dictionarul Topografic si statistic al Roman iei editat la Bucuresti în 1872 de Dimitrie 
Frunzescu, este mentionata comuna Otopeni în judetul Ilfov, plasa Dambovita, compusa din 
doua sate: Otopenii de Sus si Otopenii de Jos cu un total de 770 de locuitori în toata comuna. 
Capitala plasei Dambovita era comuna Pantelimon! 

"Satul Odaia Brancoveanului s-a numit si Odaile Brancovenesti (împreuna cu 
Mogosoaia facuse parte din mosia lui Constantin Voda Brancoveanul). 

Dupa 1900 populatia foloseste formele Odaia, Odaile, Odai. Astazi forma oficiala este 
Odaile. Pana în 1950, Otopenii au facut parte din jud. Ilfov, plasile Dambovita, Dambovita
Mostistea, Baneasa si Caciulati. 

Pana in 1908, Comuna Otopeni a fost alcatuita din doua sate: Otopenii de Sus si 
Otopenii de Jos. Din 1908 pana in 1960 a fost compusa din trei sate: Otopenii de Sus - sat 
de resedinta,Otopeniide Jos si Odaile. 

La 24 decembrie 1960, conform legii pentru imbunatatirea impartirii administrative 
a tarii, satul Dimieni apartinand comunei Tunari- Raionul Racari - Regiunea Bucuresti este 
trecut la comuna Otopeni-Bucuresti. 

Deci, incepand de la acea data comuna Otopeni este compusa din patru sate: Otopenii 
de Sus centru, Otopenii de Jos, Odaile si Dimienii. 

In urma noii organizari administrative-teritoriale a tarii din 1968, prin Legea nr. 2/1968 
si HCM nr. 1112/27 Mai 1968, satul Dimieni a fost trecut din nou la comuna Tunari jud. Ilfov. 
ln schimb Consiliul de Ministri a aprobat prin Hot. Nr. 1127 tot din 27 Mai 1968 ca cetatenii 
situati în zona de pe partea stanga a Sos. Bucuresti-Ploiesti intre km 16,500 si km 18 sa treaca 
de la comuna Corbeanca - jud. Ilfov, la comuna suburbana Otopeni-Bucuresti. 

In documentele istorice din epoca contemporana, comuna Otopeni este mentionata 
pentru luptele care au avut loc pe teritoriul ei pentru apararea Bucurestilor, in timpul primului 
razboi mondial precum si în August 1944 intre unitati ale armatei romane si trupele germane 
de ocupatie. 

Otopeni 1979 Ioan Petrus" 

Am citat intre ghilimele, pasaje din Capitolul I "Studiul Orizontului local al comunei 
Otopeni. Scurt Istoric", al monografiei profesorului I.Petrus, asa cum a fost ea radactata 
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initial. Raman de argumentat celelalte documente prezente aici: Hrisovul lui Mihnea Voevod 
Turcitul, cartea generalului Bawor, harta austriaca, precum si altele ce vor iesi la iveala prin 
stradania autorului acestei lucrari - otopenar si el. 

Revenind la scrisoarea Mariei baneasa, se poate afirma ca fata de textul din 
"Documentele privind Istoria Romaniei veacul XVIII Ed. Academiei R.P.P. 1951" si textul 
tradus recent, exista mici diferente de circumstanta. Astfel, "Velica baneasa" este transcris in 
"Documente" prin "marea baneasa", de asemenea lipseste Pis (scris) si maseta (luna). 

Am preferat o citire si transcriere noua avand in vedere oarecare rezerve fata de textul 
citit si transmis in 1951 ! 

Ramane important faptul ca Otopenii, in 420 de ani de existenta, s-au dezvoltat 
continuu, nimeni niciodata n-a fost ispitit "a luarea aceasta jumatate de sat" poate de teama 
blestemului ce inca n-a fost abjurat, iar astazi orasul Otopeni cu o populatie de peste 15.000 
de locuitori, cu importante venituri locale, economic si architectural este fruncea ... 

SUMMARY 

The article deals with the orig ins of an area located in the close vicinity of Bucharest, 
Otopeni, which although its name has known slight variations in time, was first attested by 
documents from the I 6'h century. Having now about 420 years of existence, the Otopeni 
area has become a town with 15.000 inhabitants, and trends to become an extension of the 
Romanian Capital. 
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ROMÂNIA ÎN ANII RĂZBOIULUI 
DE INDEPENDENŢĂ (1877-1878) 

197 

Ionel Zănescu 

Răscoala cu caracter social şi naţional, izbucnită în Bosnia şi Herţegovina, în vara 
anului 1875, s-a extins cu repeziciune în Balcani, creând complicaţii internaţionale şi aducând 
Europa în pragul războiului. Problema orientală revenea din nou în atenţia marilor puteri şi 
vechile animozităţi şi rivalităţi dintre statele europene reîncepeau să se manifeste. Examinarea 
situaţiei existente la acea dată în Europa, precum şi relevarea intereselor marilor puteri în 
Balcani, arătau că în lupta de afirmare ca naţiuni de sine stătătoare, popoarele balcanice au 
avut de luptat nu numai împotriva Imperiului otoman, dar şi a puterilor care aveau interese în 
menţinerea acestui stat sau aspirau la împărţirea lui. 

Imperiul otoman, care ani de-a rândul fusese folosit de către puterile apusene şi 

centrale ca o barieră împotriva expansiunii ruseşti în sud-estul Europei şi spre strâmtori, era 
în declin economic, financiar şi politic. 

Rusia, dimpotrivă, era în plină ascensiune, exercitând o presiune crescândă asupra 
Porţii. Mişcarea cunoscută sub numele de „panslavism", ce a luat naştere în Imperiul rus, s-a 
răspândit şi în rândul popoarelor din sud-estul Europei. Unul din exponenţii acestei mişcări, 
contele Ignatiev, a fost trimis la Constantinopol, în calitate de amhasador al guvernului de la 
St. Petersburg. Timp de 13 ani el a luptat pentru a restabili şi consolida influenţa rusă asupra 
Porţii, erijându-se în protector al popoarelor creştine din Imperiul otoman. 

În România, atenţia oamenilor politici era concentrată în direcţia obţinerii independenţei 
de stat. Deşi în principiu toţi erau de acord că obiectivul esenţial al politicii externe era 
independenţa, oportunitatea şi modalitatea obţinerii acestui mare ideal naţional erau diferite. 
Reamintim că, în fapt, România exista ca o entitate distinctă, bucurându-se de o deplină 
autonomie internă, dependenţa ei faţă de Imperiul otoman fiind destul de limitată. 

În vreme ce radicalii, în opoziţie, militau pentru o politică îndrăzneaţă, văzând în 
mişcările din sud-estul Europei şi în neînţelegerile dintre marile puteri prilejuri pentru 
obţinerea neatârnării statale a României, conservatorii, aflaţi la putere, se pronunţau pentru 
negocieri diplomatice şi atragerea marilor puteri la cauza română. 

Dintre toate statele, România se găsea în poziţia cea mai critică. Atitudinea adoptată 
la începutul conflictului de către guvernul conservator de la Bucureşti al lui Lascăr Catargiu 
era aceea a respectării unei stricte neutralităţi deşi în nota adresată de Vasile Boerescu, 
ministru de externe, lui Iancu Ghica, agentul României la Constantinopol, se preciza că în 
iară exista „o simpatie pentru aceste naţiuni" şi „cele mai strânse legături" cu ele. Însă în 
aceleaşi instrucţiuni se arată în continuare că necesitatea „rezervei desăvârşite a guvernului 
român era dictată de interesele ţării" care cereau să se ducă „o politică naţională separată şi 
i ndcpendentă". 
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Evenimentele din Balcani au silit guvernul român să-şi intensifice act1v1tatea 
diplomatică şi să intre în contact direct cu personalităţile politice de care depindea în parte 
viitorul României. În ţară şi mai ales în capitală persista ideea, de la începutul crizei balcanice, 
că prin intervenţia în chestiunea orientală, România va impune imperiilor vecine respectarea 
neutralităţii sale. Dar neutralitatea n-a fost asigurată de nici o putere garantă iar cele limitrofe 
erau şi mai puţin interesante în apărarea ei. 

În cadrul acţiunii diplomaţiei româneşti prin care se revendica în fapt independenţa 
politică a ţării, la 16/28 iunie 1876, Mihail Kogălniceanu, în calitate de ministru de externe, 
trimitea în numele guvernului un amplu memoriu către guvernele puterilor garante şi către 
Poartă, cuprinzând şapte revendicări esenţiale, între care: recunoaşterea individualităţii 

statului român şi a numelui de România, admiterea reprezentanţilor ei în corpul diplomatic, 
inviolabilitatea teritoriului ei, fixarea graniţei între România şi Imperiul otoman la gurile 
Dunării ş.a. 

Ernest Dubois, Carol I - bust. marmură. 
Franţa, 191 O 

Cursul evenimentelor la începutul anului 
1877 se îndrepta spre o rezolvare pe calea 
armelor a crizei politico-militare din Peninsula 
Balcanică. Eşecul conferinţelor de la Istanbul 
din decembrie 1876 - ianuarie 1877 şi mai ales 
de la Londra din martie 1877 tăcuse iminentă 
declanşarea războiului între imperiile rus şi 

otoman. 
În aceste condiţii diplomaţia română a 

urmărit să evite desfăşurarea conflictului militar 
pe teritoriul României şi, în acelaşi timp, să 
asigure independenţa şi integritatea teritorială 
a statului român. În acest sens s-au purtat 
tratative cu Rusia, pentru stabilirea cadrului 
juridic al trecerii trupelor ţariste prin România, 
într-un conflict cu Poarta, precum şi condiţiile 

unei eventuale cooperări militare româno-ruse 
împotriva Imperiului otoman. 

La 4/16 aprilie 1877, împuternicit de 
guvernul român, ministrul de externe Mihail 
Kogălniceanu a semnat, alături de reprezentantul 
ţarului, baronul Dmitri Fiodorovici Stuart, 
agent diplomatic şi consul general al Rusiei la 

Bucureşti, textul convenţiei româno-ruse. Convenţia specială, încheiată conform articolului 
III, conţinea pe larg, în 26 de articole, obligaţiile ce reveneau celor două părţi semnatare pe 
timpul deplasării trupelor ruse pe teritoriul României. 

Perspectiva izbucnirii inevitabile a războiului ruso-otoman, necesitatea apărării ţării 
contra agresiunilor otomane repetate în lungul Dunării ca şi iminenţa pătrunderii trupelor 
ţariste pe teritoriul statului român pentru a se îndrepta spre Balcani au determinat guvernul 
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român să decidă mobilizarea generală a armatei. Decretul de mobilizare a fost promulgat la 
6/18 aprilie 1877; întreaga operaţie fusese minuţios pregătită de ministerele de război şi al 
afacerilor interne şi executată apoi cu concursul comandamentelor diviziilor teritoriale şi al 
organelor administraţiilor judeţene şi locale. 

Mobilizarea forţelor permanente, teritoriale şi a miliţiilor s-a desfăşurat în ordine, 
operativ, încheidu-se la 25 aprilie/ 4 mai, în aproximativ 20 de zile, ceea ce în condiţiile de 
atunci a reprezentat o adevărată performanţă. 

În total, efectivul armatei române 
mobilizate în primăvara anului 1877 s-a ridicat 
la aproximativ 125.000 de oameni. Dintre 
aceştia armata de campanie număra 58.700 de 
militari, cu peste 1600 de cadre de comandă, 
12.300 cai şi 190 piese de artilerie (tunuri); la 
aceste efective se adăugau cele ale batalioanelor 
de miliţii care numărau 31.000 de oameni, 
contingentul anului 1877 - de aproximativ 
14.000 combatanţi - în curs de pregătire şi care 

Revolver Lefaucheaux, Fran1a. a doua jumătate 
a sec. XIX 

urmau a completa efectivele unităţilor trupelor permanente. 
Războiul din 1877-1878 -sub aspectul forţelor mobilizate şi introduse în operaţii, 

duratei, intensităţii, spaţiului şi modului de desfăşurare a acţiunilor militare, dar mai ales prin 
urmările sale - a constituit unul din cele mai mari conflicte de coaliţie ale celei de-a doua 
jumătăţi a secolului al XIX-iea. 

Armata română, purtătoare a unor vechi tradiţii şi virtuţi ostăşeşti, dovedite exemplar 
în numeroasele războaie de apărare a existenţei multimilenare a poporului nostru, a entităţii 
şi neatârnării ei statale, a demonstrat în întreaga campanie a războiului din 1877-1878, 
deplina concordanţă dintre obiectivul politico-strategic al intrării ţării în război - dobândirea 
independenţei depline de stat - şi forţele şi mijloacele destinate a-1 consfinţi pe câmpul de 
luptă. 

De la declararea războiului de către Rusia şi de la intrarea trupelor ruse pe teritoriul 
României evenimentele se succedau cu o repeziciune surprinzătoare, după cum remarca 
ziarul „Pressa", şi toate spiritele erau neliniştite atât asupra prezentului cât şi al viitorului. 

Turcia nu numai că a protestat împotriva convenţiei dar a trecut şi la acte de ostilitate. 
Sunt pe rând bombardate localităţile Brăila, Reni, Calafat, Bechet şi Olteniţa, iar trupe de 
başibuzuci fac incursiuni în amonte pe Jiu. 

Bombardarea porturilor româneşti de la Dunătre de către artileria turcă şi riposta 
românilor au însufleţit opinia publică bucureşteană care a cerut „cu glas tare ca România să 
declare război Turciei", după cum afirma C.Bacalbaşa în lucrarea sa „Bucureştii de altădată''. 
Bucureştiul era în plină efervescenţă. Evenimentele din ultimele luni arătaseră că România 
nu avea altă alegere pentru a pune capăt vechilor legături cu Poarta decât calea armelor. 

În aceste condiţii, la 9/21 mai 1877 chestiunea independenţei a fost din nou pusă 
înaintea Corpurilor Legiuitoare. Camera a votat cu unanimitate, 79 voturi pentru şi două 

abţineri, actul oficial de independenţă. Hotărârea din această zi a Parlamentului român, 
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rezultat al voinţei naţionale, a pus marile puteri europene în faţa faptului împlinit. Reacţia 
acestora a cunoscut o scară largă de nuanţe, care au mers de la rezervă la ostilitate, ca în cazul 
Marii Britanii şi a Imperiului otoman. 

Se încheia o primă etapă a luptei pentru cucerirea suveranităţii depline a statului 
român; actul săvârşit trebuia consfinţit, întărit şi apărat pe câmpul de bătălie. 

A urmat faza operaţiei de acoperire a frontierelor ţării, după trecerea trupelor ruse spre 
frontul din Balcani şi a avut loc în două etape: prima, între 11 /23 aprilie şi sfârşitul primei 
decade a lunii mai, când dispozitivul armatei române s-a restrâns pe traiectul Dunării de la 
Cetate la Călăraşi, zona fortificată de la Barboşi fiind preluată de trupele ruse; a doua, de la 
sfârşitul primei decade a lunii mai până la încheierea războiului, când acoperirea frontierei 
de sud s-a efectuat de către forţele române între Turnu Severin şi Flămânda, restul fluviului, 
în aval de Islaz, fiind asigurat de trupele ruseşti. 

Diplomaţia ţaristă condusă de prinţul Gorceakov continua însă să se opună oricărei 
colaborări active pe plan militar. Odată stabilit cu întreaga sa suită la Bucureşti, ca urmare a 
strămutării cartierului general al ţarului la Turnu Măgurele, după reuşita trecere a Dunării de 
către trupele ruse, bătrânul cancelar a încercat /" 
să influenţeze cercurile politice din capitala 
României. 

Evoluţia nefavorabilă a operaţiunilor 

desfăşurate în luna iulie 1877 în sudul Dunării 
tindea să schimbe radical soarta campaniei 
antiotomane, existând riscul pierderii iniţiativei 
stategice de către trupele ruse în spaţiul 

balcanic. 
Solicitat să se alăture efortului 

antiotoman, guvernul român, la cererea expresă 
a Înaltului comandament rus, a acceptat intrarea 
armatei ţării în campanie doar în urma perfectării 
înţelegerilor intervenite la nivel politico-statal. 

Trecerea armatei române de la executarea 
acoperirii strategice a frontierei Dunării la 
îndeplinirea altor operaţii în sudul fluviului s-a 

Carol Popp de Szathmari. Bătălia de la Griviţa, 
13 octombrie 1877. Tipăritură, sec. XIX 

realizat, astfel, pe toată durata războiului de independenţă, în strictă conformitate cu deciziile 
şi sub directa conducere naţională exercitată de către Comandamentul suprem român. 

După eşecurile înregistrate la Plevna în zilele de 8/20 şi 9/21 iulie, ţarul Alexandru 
al IT-lea şi marele duce Nicolae, şi-au dat seama că evoluţia ulterioară a războiului ruso-turc 
depindea, în cea mai mare măsură, de sprijinul militar ce urma să-l primească din partea 
României. 

Trecerea Dunării de către primele unităţi române la 16/28 iulie 1877 s-a făcut într-un 
mod solemn. Pe tot parcursul traversării Dunării a răsunat imnul naţional, iar la debarcarea 
pe malul drept, militarii români au fost întâmpinaţi de generalul rus A.D.Stolîpin, însoţit de 
statul major, cu o gardă de onoare,cu muzica şi drapelul unui regiment rus. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 201 

După a doua bătălie de la Plevna ( 18/30 iulie), când trup le ţariste au suferit o nouă 
şi grea înfrângere, au fost trecute la sud de fluviu şi celelalte unităţi ale Diviziei 4 infanterie 
române. Totodată, la nord de Dunăre a început regruparea diviziilor 3 infanterie şi de rezervă. 
Grosul armatei române şi-a concentrat şi organizat dispozitivul de luptă în jurul Plevnei care, 
prin poziţia sa strategică deosebită, constituia un nod al comunicaţiilor între Rusciuk-Şiştov
Nicopol-Lovcea-Târnovo- Sofia-Vidin şi Rahova. 

Căderea Plevnei, litografie, sec. XIX 

Principele Carol, comandantul Armatei de vest, împreună cu şeful său de stat-major şi 
cu alţi ofiţeri, după o temeinică analiză a inamicului, a terenului, a potenţialului de ofensivă 
al trupelor române şi ruse, a elaborat, la 25 august/ 6 septembrie, planul de operaţii al Armatei 
de vest. S-a hotărât ca după o puternică şi îndelungată pregătire de artilerie atacul general 
al forţelor aliate să fie executat simultan pe trei direcţii: dinspre nord-est şi est, din spaţiul 
dintre Verbiţa şi Griviţa spre Plevna, cu Armata de operaţii română, comandată de generalul 
Alexandru Cernat; dinspre sud-est, din spaţiul dintre şoseaua Bulgăreni-Griviţa şi pârâul 
Tuceniţa, cu forţele ruse comnandate de generalul N.P.Krildner; dinspre sud, pe direcţia 
Brestoveţ-Plevna, detaşamentul generalului A.K.lmeretinski. 

Privită în plan mai larg, la nivel strategic, în ansamblul operaţiunilor de pe teatrul de 
acţiuni militare din Balcani, adoptarea acestei soluţii s-a dovedit a fi o măsură justă. 
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La 27 august/8 septembrie, a început atacul pentru a se cuceri redanul dinaintea redutei 
Griviţa; trupele otomane, dându-şi seama că orice rezistenţă este zadarnică au început să se 
retragă în grabă spre „reduta mare" de la „Griviţa nr. I". Acţiunea care a avut ca rezultat 
cucerirea redanului din faţa redutei Griviţa nr. 1 a fost plină de dramatice episoade de eroism. 
Cucerirea redutei a atras admiraţia nu numai a aliaţilor ruşi ci şi a numeroşilor corespondenţi 
de presă străini. Corespondentul ziarului elveţian „Bund" relata entuziasmat: „Niciodată n
aş fi crezut să văd atâta bravură la o trupă care până atunci n-a cunoscut focul [„.]. Armata 
română merită a fi pusă lângă orice altă armată a Europei şi oricine poate fi mândru de soldaţii 
şi ofiţerii ei care au dat probe atât de strălucite de vitejie". 

În ziua de 30 august/I I septembrie a avut loc atacul nu asupra redutei „Griviţa nr. I", ci 
asupra unei redute denumită „Griviţa nr. 2'', despre existenţa căreia nu se ştia. Dorobanţii nu 
s-au oprit; îmbărbătaţi de ofiţeri, s-au avântat peste vale, denumită de atunci „Valea plângerii" 
sau „Valea sângelui". Au căzut atunci numeroşi soldaţi şi ofiţeri printre care: maiorul George 
Şonţu, căpitanul Leon Cracalia, sublocotenentul Chivu Stănescu, căpitanul Nicolae Valter 
Mărăcineanu şi sergentul Alexandru Ghenoiu, toţi din Divizia 3 infanterie. 

În cele din urmă, reduta „Griviţa nr. I" a fost cucerită, iar pe parapetul ei cel mai înalt 
flutura tricolorul românesc. Luptele din 27-31 august/8-12 septembrie 1877 au demonstrat, 
fără putinţă de tăgadă, eroismul ostaşilor români, hotărârea lor fermă de a obţine victoria, 
neprecupeţind nici un efort, nici un sacrificiu. 

Rezistenţa dârză întâmpinată de forţele aliate în cea de-a treia bătălie pentru Plevna 
a arătat soliditatea sistemului defensiv organizat de Osman paşa, faptul că suportul său 
- complexul de fortificaţii - realizat de otomani era greu de cucerit printr-un atac frontal. 
În atare condiţii, consiliul de război româno-rus, din 2/14 septembrie, a hotărât încercuirea 
completă a Plevnei şi Rahovei. 

Luptele pentru cucerirea cetăţii Rahova au început în dimineaţa de 7/19 noiembrie 
1877 şi au fost o victorie exclusivă a armatei române. Prin căderea Rahovei s-a accentuat 
izolarea grupării otomane încercuite la Plevna. 

Ajungând la capătul resurselor, Osman paşa - comandantul Plevnei - a cerut, la 19 
noiembrie/I decembrie, comandamentului armatelor de împresurare să i se permită ieşirea 
spre Sofia sau Vidin, lăsând la Plevna toate armele şi muniţiile. I s-a răspuns că nu i se poate 
admite decât capitularea fără condiţii. 

În zilele următoare, Osman paşa a căutat să-şi pregărească minuţios mijloacele pentru 
a executa cu succes atacul de străpungere a blocadei. Acestă mişcare de ieşire s-a petrecut în 
ziua de 27 noiembrie/9 decembrie, cu care ocazie s-a declanşat una din cele mai înverşunate 
şi sângeroase bătălii cunoscute în istoria modernă. 

A doua zi, un parlamentar otoman a adus ştirea că Osman paşa - care, rănit, se afta 
într-o casă din apropiere - cere să vorbească comandantului trupelor învingătoare. Colonelul 
M.Ch.Cerchez, comandantul Diviziei 2, va fi cel care v-a primi oferta de predare a lui Osman 
paşa, cu care ocazie, cel din urmă i-a spus: „Capitulez cu armata mea, predându-mă în mâinile 
junei şi bravei armate române". Osman paşa a fost îngrijit la un spital din Bucureşti şi a locuit 
timp de trei zile la „Grand Hotel Broffi"; apoi a fost transportat în Rusia la Harkov, unde a 
rămas până în martie 1878, când a fost eliberat din prizonierat. 
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Alac pe podul de pe râul Ogost-Rahova, 9/21 noiembrie 1877. 
Litografie, 1879 

Circa 45.000 de prizonieri otomani, cu toate armele lor, au fost luaţi, o dată cu Plevna, 
de către forţele aliate româno-ruse. În afară de aceasta, în luptele de la 28 noiembrie/I O 
decembrie otomanii au pierdut peste 5.000 de oameni. Pierderile suferite de trupele româno
ruse, în aceeaşi zi, s-au ridicat la circa 2000 de morţi şi răniţi. 

În prima lună a anului 1878, ostilităţile au continuat pe toate câmpurile de luptă. 
Rând pe rând sunt cucerite punctele fortificate de la Smârdan, Vidin, Belogradcik, Nicopole 
şi Lom Palanca. După căderea Adrianopolului şi ameninţarea vădită a strâmtorilor şi a 
Constantinopolului, Turcia cere negocieri de pace. 

Armata română şi-a făcut intrarea triumfală în Bucureşti, capitala României 
independente, în ziua de 8 octombrie 1878 (st.v.). Primirea s-a făcut cu 21 salve de tun, la 
paradă participând circa 50.000 de bucureşteni. 

De o parte şi de alta a Arcului de Triumf, special construit, s-au ridicat tribune. În cele 
din dreapta, privind spre centrul oraşului, au luat loc autorităţile centrale, corpul diplomatic, 
membrii Academiei, militari străini. Printre invitaţi se găsea şi poetul Vasile Alecsandri. În 
tribunele din partea stângă s-au aşezat reprezentanţii judeţelor, ai presei şi mari mulitaţi din 
timpul războiului. 

De-a lungul şoselei Kiseleff şi ai Căii Victoriei, mulţimea a primit armata cu urale şi 
llori, cu lacrimi de bucurie. Defilarea propriu-zisă a avut loc în Piaţa Teatrului Naţional, iar 
Primăria a oferit trupei ce defilase (20.000 soldaţi şi ofiţeri) o masă pe câmpul de la Filaret. 
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Trecerea armatei române în Dobrogea, 14/26 noiembrie 1878. 
Lilograllc, sec. XIX 

Asemenea altor istorice înfăptuiri, independenţa României a fost opera întregului 
popor român, din partea liberă a României şi, deopotrivă, din provinciile româneşti aflate 
încă sub autoritatea imperiilor limitrofe. Poporul a suportat toate greutăţile, materiale şi 

morale ale războiului, el a înţeles să facă sacrificii grele, gesturi care au dat măsura înaltului 
patriotism şi a puteri sale de a dovedi mândria de a fi român. Valoarea donaţiilor în bani şi 
natură provenite din contribuţiile înregistrate a (ost estimată la cifra de 18-20.000.000 lei, 
ceea ce reprezenta mai mult de două treimi din bugetul Ministerului de Război al României 
pe exerciţiul 1877. Efortul statului pentru susţinerea războiului de independenţă îşi are şi 

· o semnificativă expresie cifrică - aproape 500.000.000 lei aur - care, raportată la numărul 
populaţiei şi la gradul de dezvoltare economică a ţării din acea perioadă, subliniază o dată în 
plus marea solicitare a momentului istoric din 1877-1878. 

Expoziţia temporară „România în anii Războiului de independenţă (1877-1878)", 
organizată de Muzeul Municipiului Bucureşti, şi-a propus să elogieze acest moment istoric 
prin folosirea patrimoniului muzeal de care dispune în acest sens. 

Pot fi admirate în expoziţie numeroase piese muzeistice aparţinând unor colecţii: 
pictură, artă decorativă, costume, mobilier, arme albe şi de foc, hărţi şi planuri, sculptură, 
litografii, grafică, fotografii, plachete, medalii şi alte numeroase accesorii. 
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Multe din aceste valori patrimoniale au aparţinut unor personalităţi politice şi culturale: 
Carol I, I.C.Brătianu, Vasile Alecsandri, C.A.Rosetti, regina Elisabeta, Mihail Kogălniceanu, 
Nicolae Kretzulescu. 

Din bogata colecţie de anne albe şi de foc, s-au expus cele mai reprezentative anne 
folosite de annata română, rusă sau otomană în campania militară sau aflate în posesia Gărzii 
civile române. Ele constau în revolvere, carabine, puşti, săbii, baionete, pistoale şi accesorii, 
cu un larg areal de fabricaţie: Rusia, Austro-Ungaria, Franţa, Belgia, S.U.A., Anglia, 
Gennania ş.a. 

Picturile, litografiile şi piesele grafice redau 
personalităţi ale vremii, oraşe-porturi de la Dunăre 
implicate în conflict, imagini ale Capitalei, activităţi de 
Crucea Roşie în război, dar şi foarte numeroase imagini 
de pe câmpul de luptă din Balcani. Multe din ele 
poartă semnătura unor pictori şi graficieni consacraţi: 
N.Grigorescu, Sava Henţia, Carol Popp de Szathmari, 
Oscar Obedeanu, Tardeusz Adjekiewicz, E.Stoenescu, 
D.Pappasoglu. 

Sculptura este şi ea bine reprezentată în 
expoziţie. Pe lângă unele busturi şi statui, sunt expuse 
pentru prima oară piese unicat: măştile mortuare ale lui 
M.Kogălniceanu şi Carol I, mâna mortuară regeluiCarol 
I şi cea a reginei Elisabeta, lucrate în bronz sau ipsos. 

Costumele de epocă sunt evocatoare: fracul de 
diplomat ce a aparţinut dr. Nicolae Kretzulescu, roba 
de magistrat a lui C.A.Rosetti, precum şi o tunică de 
sublocotenent din garda civică. 

Medalistica vine să întregească cei I 30 de ani 
de la războiul de independenţă. Numeroase ordine, 
medalii şi plachete marchează unele evenimente 
petrecute atunci, sau le comemorează pe altele. Dintre 
ele se detaşează ordinele „Steaua României" şi „Virtutea 
Militară", medaliile dedicate unor personalităţi 

Ordinul „Steaua României," 
în grad de ofiţer, militar-de război, 

md. 1877 

precum Carol I, l.C.Brătianu, C.A.Rosetti şi Mihail Kogălniceanu sau plachetele specifice 
evenimentului în sine. 

Organizatorii acestei expoziţii au căutat, pe cât posibil, să fie cuprinse în expunere 
obiecte care sugerează cele mai importante evenimente şi fapte care au marcat istoria noastră 
naţională din deceniul opt al secolului al XIX-iea. 

SUMMARY 

The riot initiated in Bosnia and Herzegovina, during the summer of I 875, had a social 
and national character, and rapidly spread throughout the Balkans, generating intemational 
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complications and bringing Europe on the threshold of war. The Oriental problem was again 
conceming the great states of Europe among which old animosities and rivalries were again 
manifest. Examining the existing situation up to that date and the interests the European 
forces had in the Balkan area, we can see that the peoples in this region had not only to 
fight for their assertion as independent nations, but also to con front these European interests 
aiming either at maintaining the Ottoman Empire or at dissolving or even sharing it. 

The attention of the Romanian politicians was concerned with obtaining the state 
independence, in order to enjoy complete internai autonomy, the Roman ian dependence upon 
the Ottoman Empire having been, at any rate, limited. 

Romania, of all states, had a criticai position. The initial attitude adopted by the 
conservative govemment led by Lascar Catargiu was that of strict neutrality. The evolution 
of the events in the Balkans forced the govemment to intensify the diplomatic activity and 
directly contact the politica! personalities the future of Romania depended upon. There was 
an idea that, while participating in the Oriental problems, the empires would respect the 
Romanian neutrality, but its neutrality was not granted by anybody, and the surrounding 
powerful states were less interested in maintaining it. 

The events in 1877 showed a shift towards an armed solution and the failure of the 
peace conferences at Istambul (December 1876/January 1877) and London (March 1877) 
made the burst ofa war between the Turkish and Rusdsian empires iminent. 

The inevitabile perspective of a war between the neighbouring empires, the need of 
protection against the repeated Ottoman aggressions along the Danube and the iminence 
of the protrusion of Russian troops on the Romanian teritory determined the Romanian 
authorities to call the people to arms. The total number of mobillized persons was of about 
125.000, so, from the point of view of the mobilized forces, as compared to the duration 
and intensity of the fights, of the space and the way the events took place, and above all, 
considering its consequences, one can assert that the 1877 war was one ofthe most important 
coalition conflicts during the second half of the l 9th century. 

By its temporary exhibition, the Municipal Museum of Bucharest aimed at 
commemorating this event, using the items în its patrimony. 

Numerous patrimony objects were exhibited, comprising paintings, sculptures, 
deocrative art items, costumes, furniture, weapons, maps, plans, lithographies, medals, 
numerous accessories refering to the most important sequences, events, deeds having marked 
our national history during the eighth decade of the I 9th century. 
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STRAJA TĂRII 
' 

Ionel Zănescu 

În ascensiunea sa, către obţinerea puterii absolute în România, Carol al II-iea, a 
luat măsuri pentru înfiinţarea unor instituţii şi organizaţii subordonate direct monarhiei. În 
acest sens, nici tineretul român nu a fost omis din planurile regelui, având loc o adevărată 
înregimentare forţată a tinerilor cu vârste între 7-21 de ani. 

În România au existat numeroase organizaţii de tineret, precum Micii Dorobanţi şi 
Cercetaşii României, cei din unnă aducându-şi un aport deosebit în timpul primului război 
mondial. Organizaţi în centurii şi cohorte, ei fonnau Marea Legiune a Cercetaşilor, având 
în frunte pe comandantul lor, profesor Ghe. D. Mugur. Această organizaţie, care cuprindea 
tineri între 11-18 ani, va prefigura Straja Ţării, aceasta din unnă fiind fonnată din băieţi şi 
fete cu vârste între 7 şi 21 de ani. 

Organizarea şi statutul legal al Străjii Ţării au fost prevăzute printr-o lege specială 
datând din 1934, lege modificată în 1936 şi 1939. 

Sediul „Straja ŢArii" din Predeal 
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În 1935, câteva organizaţii şi asociaţii de tineret, care existau la acea dată, au fost 
absorbite de noua mişcare, organizată pe baze noi. Dacă la începutul anului 1935, ea număra 
85.580 de băieţi şi fete, în 1939, totalul tinerilor cuprinşi se ridica la cifra de 3.053.641. 

Această mişcare de tineret din România, nu poate fi identificată cu nici o altă organizaţie 
din alte ţări, deoarece îşi avea trăsăturile ei specifice. Deşi se aseamănă cu unele dintre ele, 
diferă de acestea în mod esenţial. Ea este o mişcare naţională, spirituală şi sportivă, fără tenta 
militară pe care o avea organizaţia Cecetaşii României. 

Mişcarea este controlată de către stat şi este obligatorie, fiecare tânăr fiind încurajat 
să-şi dezvolte energiile şi talentul în conformitate cu propriile preferinţe şi cu propriul 
temperament. 

Noua organizaţie, sub deviza „ Minunată 

tinereţe - speranţa de azi, împlinirea de mâine", îşi 

avea o disciplină şi o ierarhie proprie, relaţiile dintre 
membrii caracterizându-se prin camaraderie. Ideologia 
şi doctrina erau centralizate, în schimb instruirea şi 

munca practică rămânea la latitudinea comandanţilor, 
ierarhizaţi şi ei la rândul lor. 

Trecând în revistă scopurile şi mijloacele, 
putem arăta că unităţile de străjeri cuprindeau fete între 
7-21 de ani şi băieţi între 7 şi 18 ani. Tinerii cu vârste 
între 18-21 de ani prestau serviciul pre-militar, fiind 
antrenaţi o zi pe săptămână şi fiind convocaţi în tabere 
de vară timp de o lună, în fiecare an, sau implicaţi în 
activităţi de servicii publice sau sociale. 

La baza educaţiei tinerei generaţii stăteau 

patru principii de bază: educarea conştiinţei naţionale, 
.....___.=-- .,__.· educarea conştiinţei morale, educaţia civică şi socială, 

Solemnitatea arborării drapelului şi respectiv, educaţia fizică. Pornind de la motto-ul 
mişcării, „ Credinţă şi muncă pentru rege şi ţară", 

Carol al II-iea afirma despre aceasta, următoarele: „ Mişcarea noastră nu e o şcoală - este 
o credinţă şi un imbold." Chiar statutul organizaţiei prevedea pentru „santinelele ţării" 
unele principii călăuzitoare: integritatea frontierelor, bunăstarea materială, progresul social, 
păstrarea tradiţiilor şi folclorului - cu realizări practice reprezentate prin meşteşuguri şi artă 
populară - respectul faţă de credinţa religioasă, norme de moralitate şi a unei vieţi de familie 
armonioase. 

Sporturile, vacanţele, viaţa în aer liber, taberele de vară, excursiile, întrunirile, 
exerciţiile în grup, dansurile, meşteşugurile populare sunt prezente în programul fiecărei 
unităţi de străjeri. Desigur, multe puncte de interes au fost inspirate din mişcări similare, mai 
ales din organizaţiile de cercetaşi şi din asociaţiile sportive. 

Carol al II-iea, fondator al organizaţiei şi conducătorul suprem al Străjii Ţării, 

. prin demersurile sale, va susţine menţinerea unei legături puternice cu cercetaşii, cât şi cu 
organizaţiile de tineret şi sportive. 
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Înainte de a fi fuzionat în 
cadrul Străjii Ţării, existau în 
România unnătoarele organizaţii 
de tineret: cercetaşii, femeile
ghid, diverse federaţii sportive, 
organizaţii ţărăneşti, Şoimii 

în Transilvania, şi Arcaşii în 
Bucovina. 

Paradă a străjerilor cu ocazia zilei de 8 iunie 

Comandantul Străjii era 
numit printr-o lege specială ce 
reglementează această instituţie. 

El are, în cadrul Străjii Ţării, 

atribute echivalente cu cele 
de ministru de stat, dar fără a 
participa la şedinţele cabinetului. 

A fi străjer înseamnă deopotrivă un ideal moral şi un mod de viaţă. Pregătirea bazată 
pe aceste principii este menită să integreze individul în viaţa comunităţii, prin auto-disciplină 
voluntară, entuziasm, activism, camaraderie şi ajutor mutual. 

Pregătirea se concretizează în cursuri săptămânale 

şi muncă în aer liber sau recreere, în adunări de mase şi 

demonstraţii. Exista un program pentru băieţi şi unul pentru 
fete, cu multe trăsături în comun, dar cu diferenţe de detaliu. 

Pregătirea străjerilor era inclusă în programul şcolar 
săptămânal, fi indu-i consacrată o zi pe săptămână care, de 
regulă, este ziua de marţi. Cursurile se ţineau în sediul şcolii, 
iur elevii, pe lângă istorie, geografie, igienă şi pregătire 

militară, aveau un program 
educaţional împărţit pe 
16 discipline teoretice 
şi 113 cursuri practice. 
Dintre cursurile teoretice, 
am aminti: scopul şi 

organizarea mişcării de 
Sportivi străjeri 

tineret, psihologia tinerilor, serviciul social şi naţional, 

funcţionarea unităţilor, sarcinile şefilor, satul românesc şi 
nevoile sale, etc. 

Latura practică era mult mai amplă: educaţie fizică, 
orientare, tabere, prim ajutor, excursii topografice, muzică, 
dansuri, trageri, semnalizare, agronomie şi agricultură, 

pregătire în caz de atac aerian. 
Potenţialul total al Străjii Ţării în iunie 1939, în 

Teofil Sidorovici - comandantul privinţa comandanţilor era unnătorul: 17.442 de comandanţi 
„Străjii Ţarii'" 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



210 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

străjeri bărbaţi şi femei, 226 comandanţi 

„ arcaşi", 207 comandanţi „ ş01m1 , 821 
comandanţi sportivi, iar pentru tinerii şi tinerele 
creştine 287 de comandanţi. Unităţile de străjeri 
erau în număr de 11.181, iar efectivul total de 
străjeri, şoimi, arcaşi, sportivi şi tineret creştin 
se ridica la 3 .053 .641 de persoane. 

Comandantul suprem al Străjii era Carol 
al II-iea, iar cel secund era T.Sidorovici, asistat de 
mai mulţi adjuncţi. Exista şi un Consiliu Suprem 
al cărui preşedinte era regele şi ai cărui membrii 
includeau pe: primul-ministru, capul bisericii, 
secretarii de stat ai ministerelor Educaţiei, 

Apărării Naţionale, Interne, Finanţe, Sănătate, 

Muncii, Asigurări Sociale, Agricultură, Lucrări 
Publice, Comunicaţii şi diverşi oficiali numiţi 

de rege. Consiliul Suprem deleagă un comitet 
compus din trei membri care activează ca organ 
consultativ, pe lângă comandantul Sidorovici. 
Statul major era format dintr-un şef, patru 
directori (ai educaţiei, organizării, propagandei, 
şi administraţiei), secţiuni şi secţii. 

Unităţile erau organizate pe tot teritoriul 
României, fiecare a zecea regiune administrativă 

Regele Carol al II-iea şi Mihai 
în uniforme de străjeri 

îşi avea şeful ei, care superviza un număr de districte, fiecare cu şeful lui - unul pentru băieţi, 
altul pentru fete. Descentralizarea duce la formarea de unităţi minimale de câte 6, numite cuiburi 
care sunt nucleul de lucru. Cuibul este condus de străjerii însăşi, care îşi aleg singuri şeful. În 
timpul vacanţelor de vară, şefii sunt pregătiţi prin cursuri speciale, într-unul dintre cele trei centre 
suportate material şi organizatoric de Strajă. În ţară erau trei centre bine echipate, aşezate în zona 
muntoasă. Cele de la Breaza şi Sf. Gheorghe erau destinate băieţilor, pe când cel de la Predeal 
era alocat numai pentru tinerele fete. 

Cele două centre pentru băieţi puteau adăposti, lunar, de la 150 persoane (pe timp de 
iarnă) până la 500 de persoane (vara), iar cel pentru fete - de la 140 la 560. După un stagiu 
de pregătire de 24 de zile şi după ce treceau examenele necesare, şefii sunt gata să-şi conducă 
unităţile. Lucrul este uşurat prin alegerea unor şefi, alături de profesori, selecţionaţi din diverse 
categorii de funcţionari publici, ofiţeri, magistraţi sau persoane private. 

Cursurile de pregătire la cele trei centre, sunt suplimentate de un buletin oficial lunar; pagini 
săptămânale consacrate mişcării, în presă; o oră specială la radio, în fiecare săptămână, programe 
noi de cântece şi scurte programe artistice prezentate de diferite unităţi din ţară, cu prilejul unor 
manifestări culturale, întruniri populare sau chiar la sediile centrelor administrative. 

Oficialilor de stat li se acordă timp special, ca să poată fi prezenţi la aceste cursuri sau 
manifestări. 
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Un interesant instrument de evidenţă şi de lucru, era carnetul de străjer, care în cele 
150 de pagini, cuprindea pe lângă activităţile desfăşurate zilnic, numeroase sfaturi practice 
privind primul ajutor, folosirea medicamentelor din farmacia străjerului, literatură utilă în 
formarea tânărului, sfaturi practice, etc. 

Serviciul de străjer era obligatoriu pentru toţi tinerii din România, Straja Ţării având 
dreptul să controleze toate organizaţiile din teritoriu. 

Autorităţile de stat se supuneau măsurilor decise de Consiliul Suprem al Srăjii Ţării, 
1111· angajatorii erau obligaţi să-şi trimită angajaţii tineri, sub 18 ani, la întrunirile şi sesiunile 
organizate de Strajă. 

Stabilirea bugetului avea în vedere subvenţiile departamentelor de stat, cele ale 
rnnsiliilor orăşeneşti şi săteşti, dar şi unele venituri extra bugetare provenite din activităţile 
proprii. În acelaşi timp, Straja era scutită de orice taxă faţă de stat şi instituţiile sale. 

Consiliul Suprem al Strajei, dar şi alte unităţi teritoriale, aveau dreptul să propună 
regelui acordarea unor distincţii speciale pentru merite şi virtute în activităţile „străjereşti". 

După abdicarea lui Carol al II-iea şi izbucnirea celui de-al doilea război mondial, rolul 
Sirăjii Ţării s-a redus simţitor, în noile condiţii date. 

Venirea comuniştilor la putere, a determinat desfiinţarea tuturor organizaţiilor de 
tineret, locul lor fiind luat de organizaţii de sorginte comunistă. Straja Ţării şi Cercelaşii 
Nomâniei vor prefigura apariţia Organizaţiei de Pionieri şi respectiv, Şoimii Patriei. 

SUMMARY 

Throughout his ascension towards the absolute power in Roman ia, King Carol 2 took 
1111 due measures to found severa! institutions and organizations directly subordinated to the 
111onarchy. The Romanian youngsters were not omitted from his views, so, according to the 
k ings projects, the youngsters between 7 and 21 yeras were obliged to join a special youth 
11rganization called Straja Tarii, which cannot be identified with any other organization, as 
11 had its special and typical defining features. It was a national, spiritual and sports activity, 
devoid ofthe military involvment ofthe Cercetasii Romaniei organization. The organizatoin 
was controlled by the state and was obligatory. The authorities had in view four elements, 
rnncerning the education of the youth: cultivating the national consciousness, the moral 
rnnsciousness, civic and social, sports, aiming at building lifetime ideals and a way of living 
hased by seif discipline, strong will, enthusiam, activism, comradeship, disposition for 
111utual help. 

After king Carol abdicated, and with the beginnning of World War II, the role of the 
organization decreased. The communists annuled all prevoius youth organizatons, replacing 
thcm by communist ones. Straja Tarii and Cercetasii Romaniei were tobe foreshadowed by 
the Pioneers and Soimii Patriei organizations. 
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CHALLENGES OF THE PHOTOGRAPHY 
CONSERVATION AT THE MUNICIPAL 

MUSEUM OF BUCHAREST 

dr. Rodica Antonescu 
Senior Paper Conservator 

Municipal Museum, Bucharest, Romania. 

This presentation aims to show some ofthe demands and answers I can offer, concerning the 
photography conservation, starting from my experience during the last I S years in our museum. 

The challenges consist ofthe premises themselves. 
The first one consists ofthe dimensions ofthe photographic collection itself, which, only 

in the Department of History of the City, exceed 60000 items. The other collections, from the 
Memorial Houses and the Ancient Art Collection, preserve also an important number of old 
photographs. 

Another premise was the fact that, for a long time, I was the only Paper Conservator in our 
museum, thus I cannot ignore the photographs conservation problems. 

Avoiding a ponderous long story, !'li present here the most significant facts. 
The first important demand (in 1992) was hidden in a group of prints, drawings and 

watercolours, signed by Theodor Aman, one of the most influential artist from the XIX-th 
century. Here, three portraits, apparently in the same artistic technique: watercolour on paper, are 
looking very uneven from the stylistic point ofview, and this arose some questions about the real 
problems ofthe items. The portrait ofthe Old Lady (the artist's mother) was a clear and doubtless 
watercolour, using the minute touches in the specific technique of the miniature-portrait of the 
Biedermeier Style. This portrait was very helpful for comparison with the other two, the men's 
portraits. 

So, the Self-portrait, seems to be a photo, but at that moment I had never seen something 
like this before, because the common photographic layer to which we are so used today, was 
missing, and the image was staying in some untouchable way, directly on paper. Only in 1995551

, 

when I got the Bertrand Lavedrine's book: "LA CONSERVATION DES PHOTOGRAPHIES"552
, 

I had the possibility to see the images from the book and to understand that I have to deal with a 
Salted Paper Photography. 

551 ln 1993 we received an international group of Paper and Book Conservators under the EACT organization, 
in a summer workshop for professional exchange. At that moment I beg some of the colleagues to send me any in
l'ormation about photographs conservation. I received some copies from some articles from Bob Proctor, to whom 
I send again my thanks, remaining always grateful. 
552 Especially the Moor's articles, see the bibliographic list. 
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The other portrait, representing the painter's brother Alexandru, looks even stranger. 
The colours and the usc ofthe paintbrush contrast with those employed for the Lady's portrait, 
and this happens not only because the subject but also because there was another way to deal 
with a problem. A Iso, there was no evidence of an emerging image directly from the paper, 
as in the Self-portrait happens. Thus I suppose that it would be another painted photo, but 
without evident photographic traces. 

Only a scientific investigation, with the analytical method of X-ray Fluorescence 
proved the presence ofsilver in the two strange men's portraits. So, only after this step I dared 
to proceed to the so called conservation work. For this purpose, two photos I had to remove 
first the papers from the backsides of each-one and to preserve in the same time the face-side 
with the image, painted in the water sensitive colours. To accomplish all this I used a piece 
of Gore-tex sheet and distilled water allowing enough time and care to succeed this complex 
backing-removal. The information I gained by studying the available bibliographySi1 taught 
me not to usc any neutralization agent but only pure water. For filling of loses and mending 
I used similar paper and wheat starch. Flattening, some in-paintings, and the mounting in 
neutral cardboard, were the final operations. 

The next demand was much casier to understand. The items were obvious photos, in 
cabinet-card shape, bearing glossy-brownish photographic layer on thin paper, stuck on the 
face-side ofthe boards, and having no over-paintings. 

The main problem of these six Albumen Prints was that they were broken by an 
accidental pressure applied on the top ofthe vault, caused by excessive dryness. So, with one 
exception, the other five were made in two pieces, with severe distortions ofthe broken sides. 
Here I combined my Paper Conservator experience with the recommendation I leamt from 
the available bibliographyii4

• 

Using again pure water I dismounted the cabinet-cards, and then I used the method 
'of "montage sur fond tendu" for re-assembling them. A Iso, I used again wheat starch and 
pure water, and I added difîerent kind of Japanese paper to consolidate tears and the broken 
areas. 

Another notable work consist ofsome oversized photos. The first ofthis was a modem 
photography of an important historical map of Bucharest, so called Plan Young. The whole 
was made by assembling, on a piece ofwooden panel, of eight big photographic papers, which 
reproduced fragments ofthe plan. The difficulty ofthe work consist in the colour indications, 
painted with water-sensitive watercolours. So, I had to remove the panel with a dry method, 
carving it from the backside. Unfortunately the sensitiveness of the colours frustrate a good 
surface cleaning, absolutely necessary. The pieces are waiting now for a digital registration, 
in order tobe more accessible to the museum specialists and the public. 

The next large photographs I had to work with, were two modem gelatin copies of 
original negatives signed by another valuable artist, Carol Popp de Szathmary, representing 
panoramic images of the old Bucharest. The photos were rolled face-inside, dirty and with 
little marginal tears and losses. The main problems here were the flattening, the mounting 
and framing methods. Now they are still in the mounting and frames in which there were 

553 Espccially thc Moor's articlcs, sec thc bibliographic list. 
554 Espccially the book of B. Lavcdrinc and thc articles conccming Albumen Prints signcd by I. and A. Moor. 
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exposed, because we consider this is, for the moment, the best way to protect them. 
Ali these were the most significant steps I have done. The next other steps were much 

easier, because I had already some solutions, leaming important ways to avoid dangerous 
interventions. 

Further 1'11 only give a short recount ofthe other works I have done until these recent 
days. 

For an exhibition in Venice I restored eighteen Painted Albumen Prints, by dry and 
wet local cleaning and little corner consolidations. 

For a section of our Permanent Exhibition I had to fix around fifty different photos, 
but also with no big difficulties. 

A greater number of conservation demands, conceming the photographs, were focused 
on the mounting and framing methods, which give a better appearance both to the items and 
to the whole exhibition. 

Of course, my work does not exceed the physical task, even if I observed some 
chemical degrading of the images. But I did not dare to deal with this kind of problems, 
considering this is absolutely over my tiny competence. 

Now only I hope tobe able to leam more, to combine the experience I gain with the 
new information, and, if this will be possible, to share all this with a large number of Paper 
Conservators who have to deal with this valuable cultural heritage. 

This presentation contains only the text. The Power Point version will he 
composed by the both kind of information, text and images 
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HANURI BUCUREŞTENE 

Anca Badea 

Hanurile bucureştene apar la jumătatea sec. al XVII-iea, fiind condiţionate de negoţul 
burgheziei şi de tranziţia care se exercita şi în cetatea Bucureştilor. Oraşul a găzduit cea mai 
mare concentrare de hanuri, constitruite de Manole Zaraful, domnitorii Şerban Cantacuzino 
şi Constantin Brâncoveanu, urmaţi de Mavrocordaţi şi de mari negustori. 

Cuvântul „han" este de origine persană, ajuns la noi prin intennediul turcilor şi 

desemnează „casă de găzduit şi ospătat călătorii contra unei plăţi''. El a pătruns în limba 
noastră, probabil în sec. al XVI-iea, odată cu accentuarea dominaţiei politice şi economice 
turceşti, datorită intensificării relaţiilor comerciale cu oraşele de sub stăpânirea otomană555 • 

Istoriografic interesul faţă de aceste stabilimente s-a anunţat încă din activitatea lui G. 
lonnescu-Gion, care în monografie a rezervat o prezentare a acestor hanuri. Preocupările lui 
Gion au fost preluate, patru decenii mai târziu, de G. Potra care a devenit autorul a două ediţii 
dedicate hanurilor, prima ediţie 1943 intitulată Hanurile bucureştene. Schema de lucru a 
fost reluată în ediţia Istoria hanurilor bucureştene, ambele volume fiind elaborate în lumina 
izvoarelor scrise, multe dintre ele inedite şi textul a fost completat cu o iconografie interesantă, 
bogate imagini provenind din colecţiile autorului - G. Potra. Prin aceste două lucrări au fost 
stabilite dimensiunile, densităţile, repartiţia fiecărui han în parte. Ultimile noastre decenii au 
completat bursa de informaţii lăsate de cei doi istorici - G. I. Gion şi G. Potra, îndeosebi prin 
cercetările arheologice care au fost lansate după anul 1968. 

În prima parte a activităţii Şantierului arheologic Bucureşti 1953-1968, cercetătorii 
au dat atenţie vestigiilor Curţii Domneşti, unor mari mânăstiri aflate în Capitală, bisericilor 
din zona centrală. După anul 1968 punându-se problema reluării restaurărilor zonei centrale 
au fost supuse investigaţiei de specialitate şi câteva mari stabilimente comerciale medievale, 
precum Hanul Manuc, Hanul cu Tei, Hanul Gabroveni, Hanul Sf. Gheorghe Nou. Săpăturile 
practicate au confirmat multe din informaţiile scrise dar au propus noi interpretări asupra 
datărilor, a etapelor de existenţă a acestor monumente, a calamităţilor naturale care le-au 
afectat. 

Negustorii străini care vor căuta în Bucureşti piaţă de desfacere şi achiziţie pentru 
produsele lor vor găsi în marile hanuri bucureştene nu numai un loc de depozitare şi păstrare 
ci şi condiţii bune de afaceri, rezultate din întâlnirea cu tot felul de negustori: turci, greci, 
nemţi, ruşi chiar şi francezi şi englezi. În prăvăliile marilor hanuri bucureştene se aflau, în 
secolul al XVIII-iea, mărfuri aduse de la Viena, Lipsea şi Silezia; postavuri, stofe, mătăsuri şi 
pânzeturi din Ypres, Louvain şi Lyon; sticlărie, oglinzi şi parfumuri de la Veneţia; mătăsuri, 
arme şi bijuterii din Bagdad, Damasc şi Constantinopol; potavuri fine englezeşti, blănuri din 
Moscova ş. a. 

555 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ediJia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Sport-Turism, 
Bucureşti, 1979, p. 259 
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Dincolo de perimetrul Curţii Domneşti s-au ridicat casele meşteşugarilor, negustorilor, 
prăvăliile deschise în uliţele cele mari sau în ulicioare laterale, amenajate special pentru 
aceste construcţii comerciale şi când afacerile negustoreşti s-au intensificat în zona centrală 
au început să se înmulţească hanurile. De fiecare dată, noile stabilimente au ras din peisajul 
economic micile dughene şi prăvălii, înlocuindu-le cu adevărate citadele ale comerţului 
medieval 556 • Pe cele mai multe dintre ele le cunoaştem astăzi doar din documente, din ruinele 
comentate de arheologi sau din forma pe care au reuşit să şi-o păstreze în pofida unei istorii 
zbuciumate. 

Numărul relativ modest de monumente vechi păstrate astăzi se datorează fie 
materialului de construcţie folosit, fie calamităţilor naturale, jafurilor şi incendiilor. Multă 
vreme în Bucureşti s-a construit din lemn ca scânduri sau nuiele, s-au folosit acoperişuri din 
şindrilă, edificiile având o durabilitate foarte redusă, ele fiind expuse la incendii şi intemperii. 
Concomitent cu chervanele de mărfuri, cu butoaiele cu vin, în fiecare toamnă, chiar centrul 
oraşului era asaltat de carele cu făn, fapt ce constituia un permanent pericol de incendiu, iar 
primăvara şi toamna li se adăugau năvalnicele revărsări ale Dâmboviţei, incendiile din 1718, 
1804 sau 1838 sau cutremurele din 1738 sau 1838. 

Cel dintâi han este cel al lui Manole, atestat la 14 mai 1678, în cartea emisă de Ianache 
judeţul pentru întărirea stăpânirii lui Manole Zaraful asupra unui loc pe care acesta făcuse 
case şi hanuri. Este cea mai veche menţiune privind existenţa unui han în Bucureşti. Din 
nefericire nu se cunoaşte aproape nimic despre acest stabiliment care se afla pe Uliţa Mare
Lipscani, în zona Sf. Gheorghe Nou557

• 

Focurile, cutremurele, vechimea şi cerinţele timpurilor au făcut să dispară hanurile 
din mijlocul şi de pe laturile oraşului. Acestea erau clădiri în formă de patrulater cu ziduri 
groase, mărginind o curte interioară în care intrau printr-o singură poartă cu canaturi grele 
ce se închideau după lăsarea serii. Prăvăliile hanurilor erau situate la parter, cu ferestrele 
spre curte şi aveau fiecare dedesubt câte o pivniţă boltită, unde se depozitau mărfurile, iar 
deasupra, la etaj, o odaie de locuit. Un dublu pridvor suprapus cu coloane şi arcade dădea 
ocol clădirii, etajul fiind legat cu parterul şi curtea prin două scări late, de lemn. Privind 
din afară hanul avea aspectul unei cetăţi, cu ziduri înalte şi groase, fără ferestre exterioare 
putând rezista, la vreme de nevoie, unui atac. Pivniţele de sub clădiri erau adânci, mari, cu 
ascunzători şi gârliciuri cobite, iar bolţile şi tavanele prăvăliilor înfruntau chiar şi focul cel 
mai năpraznic. 

Prin fundul curţii, proptite de ziduri erau grajdurile, cuhniile şi şoproanele întinse, câte 
un puţ sau două dădeau apa necesară hanului. În sec. al XVIII-iea probabil că hanurile noi 
aveau cişmele, adică apa adusă pe ţurloaie de la Giuleşti, Crevedia sau Creţuleşti. Întreaga 
clădire avea unul sau doi îngrijitori, dar erau şi hanuri numai pentru mărfuri şi negustori, iar 
în unele pe lângă prăvăliile şi odăile negustorilor se aflau chiliile călugărilor de la mânăstirea 
hanului, ca de pildă la Sf. Gheorghe Nou, la Stavropoleos şi la Sf. Ecaterina558

• 

Hanurile de margine şi multe din cele de mahala aveau cârciumi care se numeau 
,făgădăurt', (de la cuvântul unguresc fogado-birt, ospătărie) se înţelege însă că în aceste 

556 D. Almaş şi Panait I. Panait, Curtea Veche din Bucureşti, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1974, p. 71 
557 G. Potra, Istoricul hanurilor bucureştene, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 80 
558 G. lonnescu-Gion, Istoria Bucureştilor, Editura Tehnopress, Iaşi, 2003, pp. 477-479 
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hanuri birtul şi cârciuma alcătuiau un singur negoţ, foarte rentabil hangiului. Cu timpul, către 
sec. al XIX-iea, când deschiderea căilor ferate a uşurat şi a simplificat transportul mărfurilor, 
carele sunt din ce în ce mai puţin folosite, iar hanurile încep să-şi piardă funcţiunea lor 
principală de adăpost în drumeţie şi să-şi păstreze caracterul de făgădău, de cârciumă559 • 

În general, hanurile erau numite după proprietarul respectiv, fie cel iniţial care le 
zidise, fie unul din cei posteriori - mânăstire, boier, negustor, hangiu în stăpânirea căruia 
ajunsese. În această categorie intra majoritatea hanurilor bucureştene începând cu cele 
ridicate de voievozii Şerban Cantacuzino şi Constantin Vodă Brâncoveanu, de înalţi ierarhi 
Filaret, Avram şi Ioanichie Stavrapoleos, de boierii din neamurile Golescu, Creţulescu, 
Bălăceanu, Grădişteanu şi terminând cu acelea ale oamenilor de afaceri, precum Zamfir, 
Manuc, Pappazoglu şi ale hangiilor de meserie - Hanul lui Tănasie, al lui Voica, al lui Beaşcă, 
al lui Răducanu. Uneori hanul purta drept nume porecla proprietarului - Hanul Înjugă Urs, 
I lanul Urlă-n Sus, Hanul Dracului, după culoare - Hanul Roşu, Hanul Verde, unele hanuri se 
numeau după câte un element exterior - Hanul cu Tei560

• 

Într-un document de vânzare a unui „hănişor" în Mahalaua Popei Cozmii în anul 1809 
se arată că acesta se compunea dintr-o „brutărie. băcănie, pivniţă de piatră cu odăi deasupra 
şi cu alte odăi şi grajduri"'. În acelaşi timp Hanul Sf. Gheorghe Nou beneficia de peste 200 
de încăperi, iar Hanul Şerban Vodă de circa 80 de odăi561 • 

În anii 1686 şi 1687 Şerban Vodă a cumpărat pentru han şi curte, locuri care se 
întindeau peste tot ceea ce cuprinde str. Lipscani, Smârdan şi Doamnei aproape de Calea 
Victoriei. Clădirea avea prăvălii, pivniţe, odăi foarte multe şi ascunzători. În 1769 la începerea 
rnzboiului ruso-turc când Pârvu Cantacuzino Măgurenul intra cu 400 de români şi albanezi în 
Bucureşti şi îi bătea pe turcii care păzeau Curtea Domnească, Grigore Alexandru Ghica şi fiul 
snu se ascund în Hanul lui Şerban Vodă. În odăile unei prăvălii au stat ascunşi până i-au găsit 
hoierii şi i-au adus la Hanul Sf. Gheorghe, unde i-au ţinut trei zile şi apoi i-au trimis în Rusia 
la Petersburg. Nici focurile, nici cutremurele nu au distrus hanul, numai după Războiul de 
Independenţă hanul a dispărut pentru a face loc pe o parte din întinderea curţii şi a prăvăliilor 
Băncii Naţionale a României 562

. 

După bătălia de la Zărneşti, Constantin Vodă Brâncoveanu a luat capul lui Constantin 
Aga Bălăceanu pe care l-a ţinut mai bine de un an în curtea caselor străvechi ale Bălăcenilor, 
iar apoi a confiscat locul, pe care mai târziu a fost construit Palatul Poştelor, care era a lui 
Barbu Bălăceanu. Veniturile prăvăliilor şi hanului Brâncoveanu se închina mânăstirii Sf. 
(iheorghe Nou563 • 

Hanul Sf. Gheorghe Nou. Când Vodă Brâncoveanu a rezidit biserica Sf. Gheorghe 
Nou a clădit şi prăvăliile şi odăile care formau Hanul Sf. Gheorghe, al doilea mare han în 
Bucureşti atât prin întinderea locului şi mărimea clădirii cât şi prin poziţia comercială pe care 
o avea în apropiere de Târgul din Năuntm, de Târgul de Sus şi la doi paşi de podul care ducea 
la Târgul de Afară. În curtea sa spaţioasă poposeau carele de la Lipsea în sec. XVIII şi se 

WJ G. Potra, op. cil., pp. 32-33 
~(10 Constantin C. Giurescu, op. cil., p.260 
~(ii D. Almaş, Panait I. Panait, op. cil., p. 74 
~(12 G. Jonnescu-Gion, op. cil., pp. 484-485 
~(d Ibidem, p. 485-496 
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descărcau când ajungeau de la Galaţi mărfurile care soseau pe mare de la Constantinopol. Un 
foc din 28 august 1804 care a izbucnit chiar din han 1-a schimbat mult, iar marele foc din 23 
martie 18471-a distrus cu desăvârşire. Hanul nu a mai fost refăcut şi pe întinderea curţii sale a 
fost făcută grădina bisericii şi străzile din stânga ei 564

. Hanul Sf. Gheorghe Nou a reprezentat 
cea mai mare construcţie de gen din Bucureşti. El a fost amenajat împrejurul lăcaşului cu 
acelaşi nume, pe un teritoriu intens locuit încă din sec. al XV-iea. 

Primele construcţii pentru han sunt datorate lui Panaiotache Nikussios Mamona, mare 
dragoman al Porţii Otomane, fiind ridicate în anii 1671-1672; cel care s-a îngrijit de mersul 
lucrărilor a fost Şerban Cantacuzino, viitorul domn ( 1678-1688). În primul an de lucru ritmul 
a fost destul de lent, reuşindu-se amenajarea de doar 16 camere, în anul 1672 acţiunea de 
construire a fost stopată de moartea comanditarului şi au fost reluate de abia în anul 1694 
de către Constantin Brâncoveanu şi s-au derulat pe 4 ani, iar în anul 1698 era gata să-şi 
primească oaspeţii străini 565 • 

Într-o catagrafie din anul 1838 se arată că hanul avea 46 de bolţi (camere cu tavan 
boltit) pentru marfă la etaj, 59 bolţi la parter şi 56 de prăvălii. În alte 14 camere locuiau 
egumenul şi călugării. Din desenul executat de Raffet, în 1837, rezultă că latura de est era 
ocupată de o construcţie cu subsol înălţat şi parter, cu foişor împodobit cu coloane şi legat 
de curte printr-o scară împodobită, mult prelungită. Aripa de nord era formată aşa cum au 
dovedit cercetările arheologice conduse de D. V. Rosetti dintr-o succesiune de camere, cu 
suprafeţe de 12-20 mp deschise spre curtea interioară printr-un pridvor larg de 2,5 m. Pe 
partea sudică erau casele egumenilor, iar extrema de vest, pe care se afla şi intrarea, se găsea 
la circa 35 m de scările actuale ale bisericii. În şanţurile arheologice deschise pe latura de 
nord s-au găsit vase din sticlă de Murano, din faianţă, obiecte de podoabă. Marele incendiu 
din 1847 se abate cu furie asupra întregului ansamblu avariind toate clădirile laterale566

• 

Hanul Colţea conform documentelor a fost construit în 1746 de către spătarul Mihai 
Cantacuzino567

, deoarece în anul 1745 epitropii mânăstirii Colţea s-au decis să ridice un han, 
motivul fiind sporirea veniturilor necesare aşezămintelor create de spătarul Cantacuzino 
(mânăstirea şi spitalul Colţea). Viaţa acestui loc de popas al negustorilor va dura timp de 
un veac, între 1746-1846, timp care oferă trei epoci deosebite în care funcţiunea economică 
a hanului este realizată inegal. Mai întâi epoca de început, între anii 1746-1785, în care 
hanul Colţei îşi crează un loc de frunte şi un vad comercial în negoţul bucureştean, cu toate 
frământările în care se găseau Bucureştii din pricina războaielor ruso-autro-turce şi a deselor 
ocupaţii străine. A doua perioadă este cuprinsă între anii 1785 şi 1802 şi marchează o activitate 
foarte prost gospodărită, în care Eforia dovedeşte nepricepere şi dezinteres îngăduind o 
administraţie proastă şi vicioasă. În fine, ultima etapă, se desfăşoară între anii 1802, anului 
marelui cutremur şi 1848, când Hanul Colţei cade sub loviturile tâmăcoapelor568 . 

Hanul şi biserica Stavropoleos sunt opera călugărului grec Ioanichie Stratonikeas a 
cărui misiune principală era să strângă bani pentru mânăstirea din Pogonianis şi şi-a dat 

564 Ibidem, p. 488 
565 D. Almaş, Panait I. Panait, op.cit., p. 87 
566 Ibidem, p. 88 
567 I. Ionaşcu, Documente bucureştene privitoare la proprietllţile mânllstirii Colţea, Bucureşti, 1941, p. 445 
568 G. Petra, op. cit., pp. 70-71 
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~cuma că, construind un han, şi-ar putea asigura un venit însemnat. Acest lucru începe să se 
realizeze la 6 aprilie 1722 când cumpără un loc de casă în imediata apropiere a Mânăstirii 
< irecilor, demarează construcţia hanului, care este gata în anul 1724, când lărgeşte locul spre 
11 construi în curtea hanului o biserică. Biserica şi Hanul Stavropoleos s-au bucurat din plin de 
111 ila domnilor fanarioţi, pe care egumenii au ştiut să o dobândească şi să o înscrie în hrisoave. 
Nicolae Mavrocordat, în a doua sa domnie ( 1719-1730), la stăruinţa lui Ioanikie îi întăreşte 
cumpărăturile şi daniile primite, după acelaşi tipic îi urmează Alexandru Ipsilanti în cele 
două domnii, Nicolae Caragea, Mihail Suţu, în cele trei domnii ale sale şi Alexandru Moruzi. 
ln anul 1871 primăria consideră construcţiile hanului şubrede şi insalubre, fapt pentru care 
hotărăşte să fie imediat dărâmate569 • 

Hanul Manuc era una dintre construcţiile cele mai reprezentative ale oraşului 

llucureşti. El a fost amenajat de Emanuel Mîrzaian Bey, bogat negustor şi influent om politic 
ln primii ani ai secolului al XIX-iea. Prima menţiune a unei proprietăţi a lui Manuc se găseşte 
în Cronica lui Ioan sin Dobre, care povestind incendiul din 23 august 1804 arăta că în timpul 
puternicei calamităţi au ars „două poduri pe gârlă, unul la Poarta de Sus, altul al lui Manuc, 
l'll hanul lui Manuc; şi încă un pod ce merge peste gârlă la casele ispravnicului de ungureni, 
in dreapta Hanului lui Manuc"570

. Prezenţa la Bucureşti a unui armean cu numele Manuc este 
111cstată şi de un act din 9 ianuarie 1794 în care se aminteşte conflictul pe care acesta îl are 
rn proprietarul său Manciu. Beneficiind de amiciţia paşei din Rusciuk Mustafa Bairactar, 
devenit mai târziu dregător la Istambul, Manuc desfăşoară o largă politică dunăreană, Ţările 
l(omâne reprezentând pentru el un câmp de activitate de prim ordin. Când sprijinitorul său 
l~i pierde capul, el consideră potrivit să se stabilească în Bucureşti, în anul 1808. De aici 
11nii istorici au considerat că Manuc a început lucrările hanului în anul 1808, se pare însă că 
1111.:rările au fost executate cu câţiva ani înainte, Manuc pregătindu-şi locul de refugiu încă 
din perioada de afirmare a lui Mustafa Bairactar. În anul 1812 bănuindu-se urmărit pentru 
d11plicitara politică pe care a desfăşurat-o după ce găzduise în hanul lui tratativele de pace 
1 uso-otomane, se retrage la Viena şi de acolo la moşia sa Hânceşti din Basarabia571

. În arhiva 
~11. care numără peste 400 de acte, se păstrează şi planul oraşului pe care dorea să-l realizeze 
111 I lânceşti. 

Manuc Bei a cumpărat în Ţara Românească cu banii lui Mustafa Paşa Bairactar case, 
prllvălii, moşii, munţi. Curtea hanului Manuc era de pomină pentru zgomotul, murdăria şi 
111ul\imea trăsurilor. Mulţi călători care nu descindeau la acest han veneau să-l vadă din 
r:iuza pitorescului curţii, precum şi pălimarele suprapuse ale odăilor. Surugii, chirigii, vizitii, 
~nrnuşii, slugile hanului care alergau strigând de colo-colo, alături de oameni, raţe, scroafe şi 
p11rcei pe sub rădvane, brisci, chervane şi căruţe unde se încăierau cu câinii celor de afară, iar 
lnhloul era întregit de ţiganii şi ţigăncile care în loc să vorbească răgeau572 . 

Şi Ionnescu-Gion şi G. Potra dau ca dată de ridicare a Hanului anul 1808, dar într-un 
~ludiu consacrat bisericii Curtea Veche apărut în anul 1968 autorul analizează constituirea 
ll'rcnului ctitoriei lui Mircea Ciobanu în lumina hrisovului de parcelare a Curţii Vechi emis la 

'"'I Ibidem, pp. I 02-106 
'711 D. Almaş, Panait I. Panait, op. cit., p. 81 
'"/I Ibidem, p. 81 
'7l G. Jonnescu-Gion, op. cit., p. 494 
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25 ianuarie 1798 oprindu-se asupra listei embaticarilor. Din preambulul acestui tabel rezultă 
că el a fost întocmit iniţial în anul 1809 pe baza însemnărilor condicilor vechi din 1 aprilie 
1806. La rubrica paharnicului Manuc este consemnată suma de 8 lei pentru că acesta poseda 
„două prăvălii împreunate înlăuntru/ in zidirea hanului şi le are cumpărate de la văduva 
lui Anton Hio - peste drum de puşcărie"; pe baza acestui document pr. I. N. Dărvărescu 
consideră că Hanul lui Manuc a fost construit în anul 1806573

• 

Războiul ruso-turc izbucnit în anul 1806, în cursul căruia oraşul Bucureşti a fost 
ocupat de câteva ori de trupe străine era departe de a fi propice pentru o asemenea construcţie, 
mai mult se cunoaşte faptul că în ultimile luni ale anului 1806 bucureştenii au fost salvaţi de 
jafurile trupelor otomane de către Manuc, care a depus eforturi materiale pe lângă demnitarii 
Înaltei Porţi. Hanul trebuie să fi fost amenajat mai degrabă între anii 1804-1806, scurt răstimp 
de relativă linişte în Bucureşti. 

Cercetările arheologice coroborate cu cele arhitectonice au dovedit că Hanul lui 
Manuc nu este o construcţie unitară, acesta fiind amenajat pe un teren deja ocupat de două 
clădiri ce formează latura de nord a hanului, de zidurile de incintă din secolele XVII-XVIII 
ale Curţii Domneşti, precum şi de case de târgoviţi din secolele XVII-XVIII. 

Manuc a beneficiat de două clădiri, pe care le-au semnalat în anii 1790 şi 1791 în 
planurile lor atât Purcel cât şi Ernst. Cea de vest este o casă patrulateră, denumită „casa 
dom neas di', sau „ Tribunalul Criminalicesc" cealaltă de vis-a-vis de Piaţa de Flori, fiind mult 
prelungită şi având pe latura de sud, probabil un foişor, element adesea întâlnit la clădirile 
mai importante ale Bucureştilor din veacurile XVII-XVIII. Având în vedere unele documente 
de la sfârşitul sec. al XVIII-iea această a doua clădire •a fost numită „corpul slujitorilor". 
Celor două case meşterii din sec. al XIX-iea le vor adăuga laturile de vest, sud şi est ale 
hanului comandat de marele negustor574 • 

Partea cea mai veche a construcţiei o reprezintă casa aflată pe colţul de nord-vest. 
Este un edificiu aproape pătrat, cu subsol, parter şi etaj, cu un foişor larg deschis spre albia 
râului. Stâlpi de lemn având capitele ornate cu motivul stalactitelor au fost surprinse şi la etaj, 
acolo unde pereţii exteriori mai păstrau suprafeţe ornate în stuc. Pilaştri cu capitelurile ornate 
cu frunze de puternică influenţă a stilului brânconenesc, caneluri şi arce inegale compun 
o decoraţie unică atât la exterior cât şi în camera de la etaj. Spaţiul de aici a fost ocupat 
de o mare sală dotată cu ocniţe, cu un decor în stuc distribuit ca o friză continuă deasupra 
ferestrelor. 

Observaţiile stratigrafice, materialul de construcţie şi decoraţia pledează pentru 
datarea acestei clădiri la jumătatea sec. al XVIII-iea. În ultimi le decenii ale aceluiaşi veac 
s-au adăugat noi clădiri pentru care au fost anulate limitele vechi ale Curţii Domneşti, s-a 
realizat de Nicolae Mavrogheni o construcţie prelungă, ridicată pe două bolţi semicilindrice, 
scunde având numai un parter înălţat. Aceste două edificii domneşti apar consemnate în 
planurile Bucureştiului ca fiind existente în 1790 şi 1791 şi ocupau latura de sud a Uliţei 
Domneşti în vecinătatea lăcaşului voievodal. Astfel Mîrzaian nu a cumpărat la începutul sec 

573 Panait I. Panait, Hanul l11i Manuc-cercetări ar/reologice, în: „Buletinul monumentelor istorice", XLI, nr. 2, 
1972, pp. 1-2 
574 Ibidem, p. 4 
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XIX un teren gol ci a beneficiat de construcţii domneşti 575 • Avariat de cutremurul din anul 1838 
I lanul Manuc a fost reparat, el continuând să deţină un loc împortant în viaţa comercială a 
Bucureştilor. În prăvăliile sale se găseau mătăsuri, articole de lână pentru îmbrăcăminte, 
covoare, parfumuri, şireturi, vase smălţuite, ulei. Depozitul de ulei format din 5 mari chiupuri 
de lut cu o capacitate totală de peste 2000 I s-a descoperit în corpul de nord al hanului. 
Numărul celor care închiriau prăvălii în 1858-1859 era de 23, la catul superior se stabilise 
cabinetul doctorului în medicină l. N. Auerbach şi biroul lui Constantin Ştefanide, traducător 
din mai multe limbi 57b. 

În anul 1848 se executase un zid de piatră spre Dâmboviţa, latura şubrezită de viiturile 
râului. O nouă revărsare înregistrată în anul 1865 a scăldat peretele de sud într-un mod violent. 
Reparaţiile au fost executate în anul 1870 o dată cu închiderea pridvoarelor, cu înlocuirea 
ucoperişului vechi făcut parte cu olane, parte cu şiţă, cu un altul din tablă, cu ornarea intrării 
prin punerea a două vase din teracotă. În anul 1879 hanul beneficia de I 07 camere la etaj, 20 
de odăi şi un tunel mare la parter, prăvălii, magazine, pivniţe. După cel de-al război mondial 
întreaga clădire a fost ocupată ca spaţiu de locuit, camerele de la parter cu ieşire în stradă 
li ind menţinute în circuitul comercial 577 . 

Clădirea a beneficiat de două pivniţe lungi de circa 43 m orientate est-vest cu 
posibilităţi de comunicare între ele pe la capătul de vest şi prin porţiunea de mijloc. Bolţile 
sunt semicilindrice, lipsite de arce dublouri. Ele sunt din cărămidă, rostul de 2 cm umplut 
cu mortar alb-gălbui slab, specific construcţiilor înălţate în a doua jumătate a sec. al XVIII
lca. În general cele două pivniţe integrate Hanului Manuc denotă o modestă pregătire a 
meşterilor578 . 

Ceea ce aduce nou Hanul Manuc în cunoaşterea arhitecturii urbane româneşti din 
sec. XVlll este gustul pentru o arhitectură expresivă nu numai în interior sau pe faţadele cu 
pridvor ci şi în faţadele de la stradă, altă dată simplificate la maximum considerate simple 
fu!ade secundare. Apar aici primele modulaţii baroce în Ţara Românească într-o formă de 
maximă eleganţă care avea să dea naştere unui întreg curent baroc nu numai în arhitectura 
civilă ci şi în cea religioasă579 • 

O cercetare atentă a arhitecturii hanului duce la concluzia că prin închiderea pridvoarelor 
cu geamuri valorile plastice ale acestei arhitecturi - arhitectura cu geamlâc prezentă în ţară 
încă de la sfârşitul sec. al XVIIl-lea - cu coincidenţe compoziţionale cu cele ale arhitecturii 
modeme să fie comparabile cu ale oricărei alte valori arhitectonice universale580 • Realizând 
calităţi funcţionale şi plastice deosebite arhitectura aceasta nu a fost totuşi înţeleasă după anul 
1830 şi dărâmată sistematic. Cele două scări exterioare unind cele trei nivele dau o animaţie 
puţin obişnuită faţadei de nord a hanului, dar faptul că sunt aşezate pe peretele intrării nu 
rupe impresia de linişte şi intimitate pe care spaţiul interior al hanului o dă pridvorului. S-ar 
putea vorbi de spaţiul ondulat, ritmat de arcadele celui de-al doilea nivel, dar ceea ce este 

~75 D. Almaş, Panait I. Panait, op. cit„ p. 82 
~ 76 Ibidem, p. 83 ' 
'77 Ibidem, pp. 84-85 
qx Panait I. Panait, Hanul lui Manuc, pp. 4-9 
q9 arh. Constantin Joja, Hanul lui Manuc-cercetări arhitectonice, în: „Buletinul monumentelor istorice", XLI, 
III 2, 1972, p. 11 
\MO Ibidem, p. 13 
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explicit în han este faptul că nu ondulaţiile arcadelor determină specificitatea românească a 
acestei arhitecturi, ci legile de compoziţie, ritmurile şi dominaţia umbrei, impresia de aerian a 
sculpturii şi căldura materialului lemnos. Primele cercetări au stabilit că diferenţa de înălţime 
a corpului din str. 30 Decembrie faţă de celelalte corpuri îndreptăţea supoziţia că hanul a fost 
construit în etape diferite581

. 

Cercetările au arătat prezenţa unei suprafeţe aproape pătrate, ridicate cu 1,20 m 
deasupra nivelului podului precum şi a unei cornişe aproape în întregime păstrată cu 
tencuială de var şi câlţi. Profilul acestei cornişe era clar o interpretare barocă a celor clasice. 
Era evident că această parte superioară a unei faţade în pod indica existenţa unui corp de 
clădire separat unificat cu celelalte în urma unor transformări ulterioare. Deşi Cronica lui 
Radu Greceanu indică construirea unei case la 1715 pentru Doamna lui Ştefan Cantacuzino 
în grădina Palatului, casă cu 8 camere, cu care ar putea să corespundă chiar această casă cu 
amplasament şi număr de camere, nu se poate spune cu toată certitudinea dacă actuala casă 
nu este reconstruită pe parterul celei vechi în a doua jumătate a sec. al XVIIJ-lea, conform 
arhitectului Constantin Joja. Construită toată în zidărie masivă cu planşeul dublu de lemn 
între parter şi etaj, planşeul interior refăcut în urma unui incendiu, total diferită ca structură 
de celelalte aripi, casa domnească îndreptăţeşte ipoteza construirii ei către mijlocul veacului 
xvmss2. 

Literatura de specialitate atribuie Hanul Gabroveni lui Constantin Mavrocordat, 
pornind de la însemnările francezului Jean Claude Flachat din 1739 fostul secretar domnesc 
notează în memoriile sale că fiul lui Nicolae Mavrocordat, Constantin, a înălţat, ca să-şi 
strălucească gloria un „bezesten", având de jur împrejur dughene în care negustorii români 
şi străini îşi vindeau mărfurile şi apoi plecau pentru că nu puteau să rămână aici pentru 
totdeauna, dar Flachat nu dă nici un indiciu în privinţa localizării lui. Asociindu-se termenul 
„bezesten", care înseamnă o clădire pătrată un fel de hală cu aspectul Hanului Gabroveni 
s-a presupus atribuirea acestui edificiu operei ctitoriceşti voievodale din cel de-al patrulea 
deceniu al secolului al XVIII-iea. 

Pentru hanul Gabroveni lucrurile sunt contradictorii de la acea relatare a lui Flachat 
până la cercetările arheologice. În primul rând oaspetele francez vorbeşte de o clădire pătrată, 
pe când edificiul dintre Gabroveni şi Lipscani se prezintă ca un culoar dreptunghiular. În al 
doilea rând nici unul din planurile întocmite în a doua jumătate a sec. al XVIII-iea nu indică 
o atare construcţie în zona respectivă. Planul lui Fr. Purcel executat cu meticulozitate în 
vremea ocupaţiei imperiale şi de cel al locotenentului din regimentul de infanterie austriac 
Ferd. Ernst. Planurile respective indică cu fidelitate vestigiile Curţii Vechi, aliniamentul 
străzilor, hanurilor şi bisericilor, clădirilor, chiar şi pe cele mai modeste, conturul curţilor. În 
perimetrul delimitat pe uliţa Lipscani şi de cea din dosul Curţii Domneţi,Gabroveni astăzi, 
apar opt proprietari cu siluetele a zece construcţii de mici proporţii. Sunt clădiri cu planul 
dreptunghiular sau în formă de „L" plasate în lungul uliţelor respective. Nimic nu indică o 
construcţie similară hanului Gabroveni în acea epocă. Abia planurile de la mijlocul veacului 
XIX vor consemna prezenţa actualului monument în înfăţişarea de pasaj. Această situaţie 
impune câteva ipoteze de lucru. Dacă bezestenul lui Constantin Mavrocordat a fost ridicat 

581 lbidem,p.14 
582 Ibidem, pp. 15-16 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU BUCUREŞTEAN 227 

aici înseamnă că el nu a mai existat la sfârşitul sec. al XVIII-iea când sunt executate planurile. 
Scăparea lui din atenţia catagrafilor se exclude, verificând fidelitatea întocmirii lucrărilor 
respective. În această situaţie clădirea actuală datează după anul 1791, fiind rezultatul 
transformărilor edilitare de la începutul sec. al XIX-lea58

i. 

Prima informaţie certă despre Hanul Gabroveni o găsim la Dionisie Fotino, care îl 
consideră în anul 1818, ca fiind printre hanurile mari ale Bucureştilor alături de ctitoriile 
similare de la Şerban Vodă, Constantin Vodă, Sf. Gheorghe Nou. Se afla într-o zonă intens 
locuită de către negustorii bucureşteni şi balcanici. 

Hanul se înscrie într-un plan trapezoidal cu laturile longitudinale paralele care 
delimitează o curte interioară, lungă de 24,60 m şi lată de 4,80 m. Laturile de nord şi de sud 
sunt opturate de porţile de acces acoperite cu bolţi avella, cea dinspre Lipscani având cinci 
bolţi alăturate, pe când cealaltă numai trei. Subsolul este format din două hrube ce ocupă 
fiecare din laturile longitudinale legate între ele în Lipscani într-o încăpere spaţioasă, iar 
înspre Gabroveni printr-un culoar lat de 1,50 m. 

Iniţial, părţile laterale au beneficiat numai de parter, alcătuit din câte o sală lungă, 
înaltă cu bolţi avella, segmentată cu ziduri uşoare care compuneau fostele „bolţi" (prăvălii) 
comerciale. 

O alternanţă de uşi şi ferestre tăcute din fier, cu bare groase şi încuietori dau curţii un 
aspect aparte. Zona inferioară a pereţilor a fost placată cu plăci de piatră, iar scările de piatră 
indică locurile de acces în fostele prăvălii 584 . 

Rezultatele cercetărilor arheologice şi cartografice dovedesc că ceea ce numim acum, 
Hanul Gabroveni nu poate fi „bezestenuf' lui Constantin Mavrocordat din anul 1739. El a 
fost ridicat între anii 1804-1818 pe locuri ocupate anterior de case din cărămidă, mult mai 
modeste ca dimensiuni. Pentru obţinerea curţii interioare a fost sacrificată pivniţa din a doua 
jumătate a sec. al XVIII-iea. Pe latura de est noul han nu a avut de îndepărtat alte construcţii 
din cărămidă, el fiind ridicat pe un teren gol. Izvoarele duc spre aceeaşi concluzie, că actualul 
monument nu are nimic de-a face cu opera ctitoricească a lui Constantin Mavrocordat şi nu 
se poate preciza cine a ridicat această construcţie585 . 

Cercetările din 1973 ale Muzeului Municipiului Bucureşti au adus informaţii 

conform cărora secţiunile deschise în Curtea hanului şi pe latura de vest au dovedit că în sec. 
al XVIII-iea a existat, pe acest loc, o construcţie tăcută din cărămidă cu două pivniţe boltite, 
paralele. Peretele de vest măsoară 12,5 m, iar cel de sud 9 m, suprafaţa totală fiind de 118, 5 
mp. Era o clădire puternică cu ziduri late de 0,80 m, tăcute din cărămidă îngustă, bine arsă 
şi mortar foarte rezistent. Incendiul din anul 1804 a avariat în mod dezastruos această casă 
aflată în imediata apropiere a zidului Curţii Vechi. Bucăţi mari de zid şi bârne carbonizate 
s-au prăbuşit în pivniţe. În scurt timp peste fundaţiile vechi s-au construit pereţii actualului 
han. Acesta este conceput ca un culoar lung de 50 de m, flancat pe laturile de vest şi de est 
de un şir de prăvălii boltite, neobişnuit de înalte, scări de pfatră permit accesul numai din 
curtea interioară. Uşile şi ferestrele sunt zăvorâte cu obloane de fier. Întregul edificiu se ridică 

583 Panait I. Panait, Hanul Gabroveni din 811cureştl, ln: „Revista mu:eelor li monumentelor. Monumente 
Istorice şi de ArtlJ", XLVI, nr. 2, 1977, p. 26 
584 Ibidem, p. 27 
SKS Ibidem, p. 29 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



228 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

peste subsoluri extrem de înalte, boltite, care se închid din strada Lipscani până în strada 
Gabroveni. Două ganguri dintre care cel din Lipscani este dublu, acoperite cu bolţi avella 
permit accesul şi ieşirea din han. Fiecare din cele două porţi sunt închise cu porţi masive din 
fontă, decorate cu motive vegetale586

. 

Incendiat de câteva ori, Hanul Gabroveni a suferit unele transformări care nu au 
afectat totuşi aspectul iniţial. În a doua jumătate a sec. XIX peste latura de vest a hanului s-au 
amenajat încăperile de la etaj. Planul din anul 1871 dedicat lui V. Hiottu notează construcţia 
cu denumirea de „Pasaj comerciaI" vis-a-vis găsindu-se Hotel Gabroveni. După anul 
1900 vechiul Han Gabroveni este transformat şi el în hotel purtând numele de Gabroveni
Universal. 

Hanul cu Tei face parte din categoria stabilimentelor ridicate de negustori bucureşteni. 
Acesta a fost ridicat în anul 1833 de către Anastase Polizu şi Ştefan Popovici. Actul de asociere 
a celor doi negustori arată că pentru a se trece la ridicarea noii clădiri au fost îndepărtate case 
mai vechi ale căror fundaţii s-au găsit atât pe extrema de nord cât şi în subsolurile dinspre 
Lipscani. 

„Bezestenul" aflat în Uliţa Mare a marchitanilor prezenta deasupra fiecăreia din cele 
două părţi emblema din piatră cu iniţialele proprietarilor şi anul 1833. Partea de vest formată 
din 14 bolţi a revenit lui A. Polizu pe când cea din răsărit egală ca mărime, dominată mai 
târziu de calcanul hotelului Kiriazi a luat-o Ştefan Popovici. Etaje s-au înălţat iniţial pe 
capetele din cele două străzi, unde erau amenajate câteva magazii. Hanul nu a beneficiat de 
subsoluri decât pe laturile de nord şi de sud. Pivniţele aflate până la restaurare pe partea de 
est fuseseră săpate în a doua jumătatea a sec. al XIX, atunci când întreaga faţadă din strada 
Lipscani a primit o tratare complet diferită de trăsăturile iniţiale587 . 

Timp de aproape un secol monumentul a dăinuit în pofida numeroaselor calamităţi 
care s-au abătut asupra lui alterându-i calităţile iniţiale. Primele documente în care încep să 
apară ştiri despre evoluţia acestui han şi înfăţişarea lui datează din anul 1835. Este vorba de 
contractul încheiat de cei doi asociaţi la 6 august 1835 privind drepturile şi îndatoririle ce le 
reveneau în legătură cu hanul, ce-l construiseră 

în vadul comercial al oraşului de reşedinţă. Din textul acestui document rezultă că 
Anastasie Pol izu şi Ştefan Popovici avuseseră prăvălii aici, cărora le-au adăugat două jumătăţi 
de prăvălie cumpărate în tovărăşie, una de la Mindela, lrgolda şi Blenda, iar alta de la Moise 
ovreiul. Pe acest teren s-a înălţat hanul, lucrările fiind deplin încheiate în anul 1835. În timpul 
funcţionării lui Hanul cu Tei a reprezentat o unitate de desfacere a produselor manufacturiere 
aduse în deosebi din Transilvania şi din centrele occidentale. Incendiat de mai multe ori el a 
fost refăcut de fiecare dată datorită poziţiei favorabile de care benificia. Iniţial, construcţia era 
alcătuită din cele două şiruri de încăperi boltite, lipsite de pivniţe sau etaj. Laturile de nord 
şi de sud în care erau amenajate porţile beneficiau de subsoluri, parter şi cat. Ca plan Hanul 
cu Tei este o copie fidelă a Hanului Gabroveni din imediata vecinătate deosebindu-se în mod 
evident de hanurile domneşti datorate lui Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu, 
acestea fiind zidite în aceeaşi zonă sau chiar de Hanul lui Manuc, amenajat în primii ani ai 
sec. al XIX-iea. 
586 D. Almaş, Panait I. Panait, op. cil .. pp. 76-77 
587 Ibidem. pp. 90-91 
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Toată construcţia a fost făcută din cărămidă, în general insuficient arsă, fundaţiile 
adânci de 1,20 m aveau drept suport rânduri de ţăruşi de lemn, situaţie frecvent întâlnită la 
clădirile vechi din centrul Bucureştiului. Pentru sporirea rezistenţei zidurilor s-a recurs la 
realizarea, în structura fundaţiilor a unor arce de descărcare. Una din etapele importante ale 
transformărilor ctitoriei celor doi asociaţi s-a consemnat în ultimile decenii ale sec. al XIX
iea. Amplele intervenţii au afectat faţada din Lipscani datată cu balcoane semicirculare ieşite 
puternic înafară cât şi colţurile de sud şi sud-vest peste care s-a ridicat un şir de încăperi ce 
alcătuiau etajul; mai puţin transformată a fost 

partea din Blănari şi corpul de est588
. 

Studierea fundaţiilor în urma cercetărilor arheologice din 1973 a permis precizarea 
câtorva concluzii referitoare la tehnica de construcţie în anul 1833: 

-meşterii bucureşteni foloseau drept materiale de construcţie cărămida şi 
mortarul amestecat cu nisip gălbui, situaţie caracteristică sec. XVIII-XIX; 
-pentru consolidarea fundaţiilor s-a recurs la realizarea unui suport de fixare 
prin baterea în pământ a ţăruşilor de lemn; 
-toate şanţurile săpate pentru ridicarea fundaţiei se prezintă sub formă de trepte, fiecare 

dintre acestea măsurând 0,50 m; 
-zidul de fundaţie este alcătuit dintr-un şir continuu de arce de descărcare589 . 

Alte hanuri amintite de Ionnescu-Gion: Hanul Filipescului, Hanul lui Zamfir, Hanul 
lui Filaret-Colţea, Hanul lui Filaret-Mogoşoaia, Hanul lui Chiriţă, Hanul Zlătarilor, Hanul 
Gabrovenilor, Hanul lui Papazoglu, un număr de 34 de asemenea locuri. 

În statistica ce se face asupra hanurilor bucureştene - 8 erau cu „biserici", 7 hanuri 
mari fără biserici şi 28 de hanuri mici. Printre hanurile mici nu s-au păstrat date decât 
despre puţine, ca de pildă Hanul Dracului, Hanul lui Vasilache etc., altele au fost iutate cu 
desăvârşire. 

Mulţimea străinilor care veneau la Bucureşti între 1780 şi 1800 tăceau ca hanurile de 
străini să fie primitoare şi să crească numărul, astfel se explică un total de 43 de asemenea 
locuri. Hangii erau supravegheaţi de Agie în sec. XVIII, ei aveau o mulţime de îndatoriri faţă 
de locatarii străini. 

Administraţia marilor hanuri era destul de dificilă, Iacele mânăstireşti toatăadm inistraţia 
o avea egumenul respectiv care ţinea evidenţa chiriaşilor, a chiriilor şi a celorlalte atribuţiuni 
prevăzute în zapisele de închiriere, relativ la sumele convenite, la termen. Administratorii au 
început să primească instrucţiuni şi porunci în legătură cu interesul stăpânirii de a supraveghea 
~i urmări pe toţi care poposesc în hanuri. Acest control din partea stăpânirii era uneori motivat 
de plângerile călătorilor străini care avuseseră pagube sau fuseseră jefuiţi de bani, de mărfuri 
sau bagaje. De cele mai multe ori stăpânirea urmărea pe cei care intrau în ţară cu misiuni 
secrete ca să adune informaţii militare şi să facă diferite acte de spionaj590

, astfel că domnul 
Caragea Vodă întocmeşte un proiect de lege în care fixează obligaţiile ce reveneau hangiilor. 
Mai târziu controlul stăpânirii începuse să fie mai vigilent. Hangii erau obligaţi să comunice 

S88 Panait I. Panait. Hemul Cii Tei din Bucureşti. în: .. Revisla nm=eelor şi monumenlelor. Monumente lslorice şi 
d" Artă". XLVII. nr. 2, 1978. pp. 21-22 
S89 Ibidem. p.24 
S•JO G. Potra. op. cil„ p. 31 
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Agiei numele tuturor oaspeţilor găzduiţi în han, sancţiunea nerespectării acestei porunci se 
solda cu închiderea hanului. În 9 august 1783 Mihai Suţu porunceşte ca toate hanurile din 
Capitală să nu fie nimeni găzduit fără autorizaţie scrisă, eliberată de către Spătărie şi Agie. 

Hanurile au ajuns în timp la o aşa importanţă încât la sfârşitul sec. al XVIII-iea ele 
dau numele lor la nu mai puţin de I O din cele 94 de mahalale bucureştene, toate aflate în 
centrul târgului. Prima jumătate a sec. al XIX-iea este perioada de apogeu a numărului de 
hanuri, erau dese, o catagrafie din anul 1819 oferă numărul de 77, iar o a doua catagrafie 
din anul 1838 indica numărul de 145. Străinii trăgeau de preferinţă la anumite hanuri. 
Negustorii bulgari, din Gabrovo şi alte oraşe balcanice, precum şi negustorii sârbi alegeau 
Hanul Gabroveni de pe strada cu acelaşi nume, unde aveau prăvălii conaţionalii lor; cei din 
împărăţia austriacă la Hanul Filaret situat pe podul Mogoşoaiei, în timp ce braşovenii erau 
clienţii Hanului Roşu de peste drum de Bărăţie; cei din Occident trăgeau la Hanul Filipescu. 
Orientalii arătau preferinţă pentru Hanul lui Simion Arnăutu, iar evreii la Hanul Niculescu lui 
din mahalaua Răzvan, unde la un moment dat, în anul 1793, a existat o sinagogă, pe de alta 
la Hanul Nenciulescului în Mahalaua Sf. Vineri 591

. Aceştia câştigau bine şi pentru a avea cât 
mai multe prăvălii la uliţă s-au apucat ca în zidurile hanurilor lor, pe la începutul sec. XIX, 
să spargă în ziduri găuri pentru a face uşi şi ferestre, ceea ce primejduia siguranţa zidurilor şi 
a caselor care erau înlăuntru hanului. Câştigurile hangiilor au scăzut, când pentru prima oară 
au apărut la Bucureşti hotelierii, cel dintâi fiind Brenner, care la 1828 a deschis primul hotel 
în Bucureşti, iar înaintea lui a mai fost un hotel numit „Hâtel de l 'Europe" 592 • 

SUMMARY 

The inns·ofBucharest have represented a reference point in the development ofthe local 
economy but also in regard of the evolution of the urban architectural styles. Untill the first 
hotel was opened in Bucharest, in 1828, keeping an inn represented a prosperous activity, in a 
town like Bucharest, crossed by numerous tradesmen and various other categories of foreign 
visitors. The toponimy and the urbanistic structure itself were inftuenced by the presence of 
inns. The article sketches a brief history of these institutions tipica! of the 17th, 18th and early 
20th century Bucharest. 

591 Constantin C. Giurescu, op. cil., pp. 263-265 
592 G. lonnescu-Gion, op. cit., p. 495-496 
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PALATUL REGAL DIN CALEA VICTORIEI 

Dr. Ştefania Ciubotaru 
Muzeul Naţional Cotroceni 

În peisajul reşedinţelor familiei regale române Palatul Regal din Calea Victoriei ocupă 
fără îndoială un loc privilegiat. După abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, noul principe ales 
de Locotenenţa Domnească - Carol de Hohenzollem-Sigmaringen va fi instalat de generalul 
Nicolae Golescu în casa familiei Golescu, pentru a-i servi drept reşedinţă. Prinţul Carol va 
locui aici până în 1885, când a luat hotărârea transformării acesteia, alcătuirea proiectelor 
noului palat fiind încredinţată arhitectului francez Paul Gottereau.591 

Noul palat regal construit de Paul Gottereau era o reşedinţă demnă de rangul suveranilor 
români. O descriere foarte detaliată a palatului a lăsat-o Ulysse de Marsillac în cartea sa dedicată 
Bucureştiului, evocare cu atât mai preţioasă cu cât interioarele palatului au fost distmse de 
incendiul din 1926 şi reconstruite în cu totul alt stil de către regele Carol al II-iea şi arhitectul 
Nicolae Nenciulescu în anii '30. 

„De câtăva vreme însă - scria Marsillac - palatul a suferit o transformare, pe cât a.fost 
posibil şi azi este un edificiu potrivit pentru şeful statului. Faţada cu coloane şi basoreliefuri este 
acoperită de un strai gros vopsit în ulei de culoare gri. Curtea este luminată noaptea de numeroase 
lampadare cu gaz. Un peron destul de înalt, prost protejat de o marchiză îngustă de tablă duce 
spre uşa mare, care descoperă în mod fericit, noile decoraţiuni ale palatului. Toate sculpturile din 
lemn vechi de stejar care constituie principalele ornamente ale palatului sunt opera domnului 
Martin Stăhr, un artist renumit pe care principele Carol I l-a adus din marele ducat Baden şi 
l-a instalat la Bucureşti, într-un atelier foarte bine dotat, întreţinut pe cheltuiala Alteţei Sale. 
in afara gărzii de onoare, un elveţian în livrea domnească, un negru îmbrăcat într-un elegant 
costum oriental şi câţiva valeţi de Curte stau mereu la intrarea palatului. Holul este împodobit 
cu câteva tablouri reprezentând imagini din Constantinopol şi peisaje din România. La stânga se 
află camera aghiotanţilor, care serveşte şi de sală de aşteptare; la dreapta, cabinetul mareşalului 
Curţii şi birourile cancelariei princiare. Cabinetul de lucru al prinţului Carol I este decorat sobru 
şi cu mult bun gust. Lambriurile de stejar ieşite din mâna lui Stăhr sunt scoase în evidenţă 
de câteva tablouri, printre care - pe un şevalet de stejar cu blazonul Casei de Hohenzollern -
portretul A.S. R., mama principelui României; alte portrete de familie, câteva albume fâc din acest 
cabinet de lucru un loc de refigiu al amintirilor din patria natală şi ale copilăriei principelui 
Carol. in acest cabinet, ca şi în micul salon de alături se pot admira bronzuri artistice, panoplii, 
ornamente orientale, tablouri reprezentând mai ales privelişti şi scene din România, opere ale 
artiştilor românl' 594

• 

După moartea regelui Carol I în octombrie 1914, Palatul Regal din Calea Victoriei 

593 Grigore Ionescu, op. cil., p. 32, 34, 35 
594 Ulysse de Marsillac, 811c11reşti11I în veacul al XIX-iea, Edifie de Adrian Silvan Ionescu, Bucureşti, Edit. 
Meridiane, 1999, p. 165-168 
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a devenit reşedinţa oficială a moştenitorului tronului, regele Ferdinand. În anul 1920 valoarea 
totală a clădirii palatului era de 4.940.532 lei şi cuprindea palatul cel vechi cu anexele şi aripile 
nou construite cu toate instalaţiile de încălzire centrală, iluminat electric, conducte, băi, telefoane 
şi toate decoraţiunile interioare şi exterioare, afară de uşile şi ferestrele lucrate de firma StOhr 
şi care erau asigurate separat în contul regelui. La valoarea totală a clădirii se adăuga suma de 
249.468 lei, reprezentând valoarea diferitelor îmbunătăţiri efectuate în ultimii ani: baie, ascensor, 
aparate pentru sterilizarea apei; suma de 259.740 lei reprezentând valoarea totală a manejului şi 
grajdurilor noi; 120.000 lei valoarea totală a remizelor pentru trăsuri şi 181.500 lei valoarea totală 
a Casei Wachmann. 595 În ceea ce priveşte ascensorul de la Palatul Regal, acesta a fost montat de 
firma „Stigler'' recunoscută pentru calitatea ascensoarelor produse.596 

În cursul anului 1924, mareşalul Curţii Regale, generalul Paul Angelescu, cerea ministrului 
Agriculturii şi Domeniilor să-şi dea acordul să se mai adauge un etaj Palatului Regal din Calea 
Victoriei, deoarece era imperios necesar, dat fiindcă la diferite solemnităţi şi serbări saloanele 
palatului deveniseră neîncăpătoare. Adăugându-se încă un etaj se puteau obţine încă două mari 
săli de recepţie, plus apartamente pentru oaspeţi şi personal. Costul acestei lucrări era estimat la 
suma de 16.000.000 lei, sumă ce urma să fie înscrisă în bugetul anului 1925. 597 

Palatul Regal din Calea Victoriei şi-a menţinut aspectul anterior şi arhitectura 
interioară până în noaptea de 7/8 decembrie 1926, când un incendiu a distrus întregul 
Corp Central, care cuprindea: sala tronului, saloanele regale de recepţii, sala de 
festivităţi, sala prânzurilor de gală, deteriorându-se parţial şi intrarea de recepţie şi 

scara de onoare. 59s De la nivelul parterului în sus distrugerea a fost totală, iar zidurile 
aveau crăpături în toată grosimea bolţilor de cărămidă. Casa Regală, prin generalul 

595 D.A.N.l.C., Fond Casa Regală - Regele Ferdinand, dos. 48/1920, f. 28 
596 Idem, dos. 40/1920, voi. l, r 114 
597 Idem, dos. 27/1924, f. 71, 72 
598 D.A.N.I.C., Fond Castele şi Palate - Palatul Regal din Calea Victoriei, dos. 108/1932, r. I 
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Paul Angelescu a luat primele măsuri pentru a se asigura construcţia rămasă în picioare, 
construind un acoperiş provizoriu şi închizând golurile existente. Regele Ferdinand şi 
regina Maria au cerut ca palatul să fie adaptat noilor cerinţe ale Coroanei României, 
stabilindu-se punctele esenţiale ale programului de reconstrucţie: să se mărească sala 
tronului, sala de festivităţi şi sala prânzurilor de gală; să se creeze o sală de recepţie 
mai mică la primul etaj al aripii Corpului de Gardă, cu intrarea independentă, având în 
acelaşi timp acces spre scara de onoare; să se adauge un etaj cu mici apartamente pentru 
găzduirea oaspeţilor de marcă. Aceste transformări şi adăugiri trebuiau să fie realizate 
păstrând vechile fundaţii, cel puţin la Corpul Central, păstrând cât mai multe elemente 
din vechea scară de onoare, cât mai mult posibil din zidăria parterului, schimbându-se 
însă dispoziţia şi forma golurilor şi menţinând nivelul planşeurilor primului etaj. 599 

Executarea lucrărilor de reconstrucţie a fost începută de Casa Regală în 1927, iar 
la 15 mai 1928, prin decizia Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, lucrările de refacere 
ale palatului au fost preluate de minister, întrucât priveau un domeniu al statului. Lucrările 
începute de regele Ferdinand în decembrie 1926 au fost terminate de fiul său, regele Carol al 
II-iea în 1940, desfăşurându-se în cinci etape distincte, fiecare având specificul său, datorat 
arhitecţilor care au condus întreaga operaţiune. Prima etapă s-a desfăşurat în perioada 
decembrie 1926 - 15 mai 1928, când lucrările au fost încredinţate arhitectului Karel Liman. 
Etapa a doua s-a desfăşurat între 15 mai 1928 - 13 iunie 1931, etapă în care lucrările s
au făcut direct de către Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, prin Serviciul Tehnic, sub 
îndrumarea arhitectului şef Nicolae Nenciulescu. Etapa a treia, 13 iunie 1931 - 15 martie 
1932, a fost aceea în care lucrările au fost conduse de o comisie formată din Ministerul 
Agriculturii şi Domeniilor, mareşalul Palatului şi arhitectul şef al ministerului, Nicolae 
Nenciulescu. În etapa a patra, 15 martie 1932 - 28 ianuarie 1937, lucrările au fost conduse 
de arhitectul Arthur Lorenz - arhitect şef al Palatului Regal, iar în etapa a cincea, 28 ianuarie 
1938 - 6 septembrie 1940, lucrările au fost trecute unei comisii compusă din: Cicero Gorciu -
secretar general al Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, în calitate de preşedinte şi arhitect 
Nicolae Nenciulescu - arhitectul şef al Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, arhitect State 
Ciortan - arhitectul şef al Ministerului Finanţelor şi N. Dăscălescu din Direcţia Contabilităţii 
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor ca membrii. Conducerea lucrărilor a fost încredinţată 
arhitectului Nicoale Nenciulescu până la I iunie 1938, când a demisionat, după care lucrările 
au fost trecute unui birou tehnic alcătuit la început din arhitect C. Spreitzer, arhitect Mario 
Stoppa şi inginer C. Mateescu. În septembrie 1938 arhitectul C. Spreitzer a fost înlocuit cu 
arhitectul N. Lupu din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor."00 

În primele două etape, începând din 1927 s-a aprobat prin Jurnalul Consiliului de 
Miniştri nr. 412/1927 deschiderea unui credit extraordinar de I O.OOO.OOO lei, lucrările urmând 
a se executa din acest credit „pe cale de regie sau prin bună învoială "601

, sub controlul Casei 
regelui Ferdinand. Din acest credit s-a plătit de către Administraţia Casei Regale, firmei 
„Axerio", pentru lucrări de construcţie, suma de 6.039.370 lei, iar firmei „Vulcan", pentru 

599 Ibidem. f. I tiv 
600 Idem, dos. 156/1943, f. 7, 8 
60 I Idem, dos. I 08/1932, r 2 
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grinzi de fier, suma de 1.342.800 lei.602 Restul din creditul de I O.OOO.OOO lei a fost utilizat de 
Casa Regală pentru tâmplăria provizorie a părţilor incendiate, reparaţii urgente la grajdurile 
atinse de foc, plata personalului tehnic şi furnituri în valoare de 2.617.830 lei.603 

În cursul anului 1928, prin decizia Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, datată 15 
mai 1928, lucrările de reconstrucţie au fost preluate de către acest minister şi încredinţate 
diferitelor firme, prin licitaţii publice. Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 1873/1928 
s-a aprobat devizul în valoare de 31.500.000 lei, iar în urma licitaţiei din cursul lunii august 
1928, executarea lucrărilor a fost încredinţată antreprizei inginer Emil Prager. 

În anul 1929 s-au acordat opt credite lunare a 2.000.000 lei, în total 16.000.000, sumă 
cheltuită cu lucrările de reconstrucţie, furnituri şi personal, pentru ca, în 1930, din aceeaşi 
sumă acordată de 16.000.000, să se cheltuiască numai 5.294.156 lei.604 

După revenirea regelui Carol al II-iea, acesta a luat decizia să mai adauge o aripă nouă, 
aripii vechi aflată în reconstrucţie în urma incendiului din 1926, aripă numită Ateneu şi care urma 
să adăpostească noul Corp de Gardă al palatului. Menţionăm că aripa veche a palatului cuprindea 
saloanele regale de recepţii, sala de festivităţi, sufrageria regală, intrarea de recepţie şi scara de 
onoare, plus apartamentele istorice locuite de regele Carol I şi regina Elisabeta. 

În anul 1931, prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 309/1931 s-a acordat un credit 
de numai 6.000.000 lei, din care s-a ordonanţat Administraţiei Casei Regale suma de 500.000 
lei pentru lucrări urgente de amenajări în aripa veche locuită de regele Carol al II-iea. În ceea 
ce priveşte costul lucrărilor executate, furniturile, plata personalului, conform contractelor şi 

aprobărilor, acesta s-a ridicat la suma de 2.095.920 lei.605 

În baza Jurnalului Consiliului de Miniştri nr. 661/iunie 1931 s-a instituit o comisie compusă 

602 Ibidem 
603 Ibidem 
604 Ibidem. r 2 V 

605 Ibidem 
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din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, mareşalul Casei Regale, arhitectul şef al Ministerului 
Agriculturii şi Domeniilor, comisie care avea însărcinarea de a conduce lucrările de reconstrucţie 
ale Palatului Regal, în regie, prin bună învoială sau prin licitaţie restrânsă. Valoarea situatiilor de 
plată şi a lucrărilor executate aprobate de comisie în anul 1931 şi până în luna mai a anului 1932 a 
fost de 20.780.681 lei. Legat de totalul creditelor acordate până la finele anului 1931, acesta a fost 
de I 06.000.000 lei, din care s-au scăzut sumele rămase statului prin încheierea anilor bugetari: 
20.952.143 lei -1928 şi I 0.705.844 lei - 1930. Astfel, suma reală a creditelor a fost de 74.342.013 
lei, sumă din care s-au cheltuit 61.218.614 lei.006 

Din vara anului 1931 şi până la 15 martie 1932 s-a destaşurat cea de-a treia etapă a 
lucrărilor de reconstmcţie şi construcţie a aripii noi, prilej cu care generalul C. Jlasievici - mareşalul 
palatului a cerut ca acestea să fie încredinţate unor finne recunoscute. Ca unnare, Gh. lonescu
Siseşti, ministrul Agriculturii şi Domeniilor şi Constantin Argetoianu, ministrul Finanţelor au 
semnat un decret în acest sens, cu unnătoarea motivaţie: „ Palatul Regal este o construcţie de 
artă. Lucrările urmează să.fie date spre executare specialiştilor şi artiştilor recunoscuţi din ţară 
.1·au străinătate" .607 

Sub semnul acestor noi sugestii guvernamentale a început a patra etapă, 15 martie 1932 
- 28 ianuarie 1937, decisivă în construcţia Palatului Regal. Beneficiind de o finanţare masivă 
din partea statului - 430.000.000 lei - lucrările au fost în mare parte finalizate, pe 18 aprilie 1936 
făcându-se recepţia generală a întregii construcţii.6()8 Lucrările executate în această etapă au fost: 
lucrări de construcţie în interiorul Corpului Central, dărâmări zidărie de cărămidă şi beton, scări, 
tencuieli şi lucrări de pavaje în curte, realizate de antrepriza inginer Emil Prager în valoare de 
peste 35.000.000 lei. 609 Aceeaşi antrepriză inginer Emil Prager a mai realizat şi reconstrucţia 
aripii Creţulescu în valoare de 34.000.000 lei, ca şi lucrările în piatră la faţada aceleeaşi aripi 
şi la tunelul de ţevi în valoare de peste 25.000.000 lei. Lucrările de încălzire cu apă caldă, 
încălzire şi răcire cu aer condiţionat, canalizări şi alimentări cu apă caldă şi rece, instalaţii 
sanitare, maşini, cazane, pompe, compresoare au fost realizate de antrepriza Emil Lupescu, 
în valoare de peste 91.000.000 lei. Lucrările de decoraţiuni interioare şi mobilierul au fost 
realizate de "Casa Maple & Co." din Paris şi s-a ridicat la suma de 125.000.000 lei. O altă 
firmă furnizoare de mobilier pentru Palatul Regal a fost finna „Laurenţiu Lengyel" care s
a ocupat şi de lucrările de remontare a lambriurilor şi tavanelor din lemn în camerele ce 
formau apartamentele istorice din aripa Creţulescu şi anume: dormitorul şi biblioteca reginei 
Elisabeta, biroul regelui Carol I, holul, biroul regelui Carol al II-iea, scara atelierului de 
pictură, tavan şi lambriuri în biblioteca mare,610 în valoare de 2.400.000 lei 

Lucrările de fierărie ( ferestre, portaluri, uşi, rampe de scări) au fost realizate de finnele 
„Haug", „Schwartz - Hautmont" din Paris, „Bobocescu", „Fichet", „Peter Feld", „Repai" şi 

„Brand!" din Paris în valoare de 17.000.000 lei, în timp ce lucrările în bronz au fost realizate de 
finnele „V. V. Răşcanu", „F. Rocca" şi „Annando Ricordini" în valoare de peste 600.000 lei. 611 

606 Ibidem, f. 3 
607 apud Narcis Dorin Ion, op. cit., p. 82 
608 Ibidem 
609 D.A.N.l.C., Fond Castele şi Palate - Palatul Regal din Calea Victoriei. dos. 156/1943, f. 55 
610 Idem.dos 127/1938-1942. f.142 
611 Ibidem 
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Mai scumpă (5.000.000 lei) a fost lăcătuşeria artistică realizată de firma Fontaine din Paris.612 

Instalaţiile electrice şi de telefoane în valoare de 13.000.000 lei au fost realizate de 
firmele „Siemens - Schuckert", „G. Sănătescu", „Societatea Generală de Gaz şi Electricitate, 
Electro - Naţional", aparatele fiind livrate de „Dura S.A."61

i Societatea de telefoane a montat 
instalaţia telefonică în palat, în timp ce firma „Scherer" a instalat două aparate cinematografice 
şi un ecran de proiecţie, într-o sală special amenajată, regele Carol al II-iea fiind un mare 
cinefi I, după cum uşor se observă şi din jurnalul său. 

Palatul a fost dotat şi cu ascensoare furnizate şi montate de firmele „Stigler" şi „Fraţii 
Porn", în timp ce bucătăria a fost utilată cu instalaţii moderne livrate de firmele „R. Gaiser", 
frigoriferele electrice fiind furnizate de firma „Brown & Boveri".614 

Lucrările în marmură au fost realizate de sculptorul italian Gemme Santalena, iar 
faianţa şi gresia au fost montate de atelierul „Salzberger & Gronen", la un preţ de 3.000.000 
lei, în timp ce firmele „Ottone & Marchetti" şi „Barta & StOzbach" s-au ocupat cu vopsitoria 
în ulei şi zugrăvelile decorative (5.000.000 lei). 615 

Candelabrele din bronz aurit şi lustrele au fost furnizate de „Maison Bagues" din Paris 
la un preţ de 4.000.000 lei, geamurile din cristal pentru tot palatul fiind oferite de societăţile 
„O.V.O.C." şi „N.I.C.O." pentru suma de 6.500.000 lei. S-au executat şi lucrări de tapiţerie 
de către atelierele „G. Ionescu" şi „ Iosef Tupy & Thum", iar orga reginei Elisabeta a fost 
restaurată de către Einschenk un artist din Braşov.616 

De o deosebită frumuseţe erau lucrările de decoraţie interioară (pictură şi sculptură) 
realizate de artişti români renumiţi precum: Artur Verona, Henri Catargi, Iosif I ser, Nicolae 
Tonitza, Theodor Pallady, Rudolf Scheweitzer-Cumpăna, Francisc Şirato, Dumitru Ghiaţă, 
Gheorghe Petraşcu, O. Stoica, Cecilia Cuţescu - Stork, Cornel Medrea, Constantin Baraschi, 
Ion Jalea, Dimitrie Ştiubey, Marius Bunescu, Ştefan Popescu. Acum au fost amenajate 
definitiv încăperile Corpului Central: sala de serbări, sala tronului, sala argintăriei, micul 
salon, micul teatru, marea sală de mese, camera de fumat şi scara de onoare.617 

Palatul Regal din Calea Victoriei a fost inaugurat la I ianuarie 1935, la orele I 0.00 
în prezenţa regelui Carol al II-iea, a reginei Maria şi a membrilor guvernului, noua sală a 
tronului având pereţii împodobiţi cu portretele regilor Carol I şi Ferdinand, pictate de Aurel 
Bordenache, în timp ce plafonul era opera Ceciliei Cuţescu - Stork." 18 

Ultima etapă în construcţia Palatului Regal a început la 28 ianuarie 1937 şi s-a încheiat 
în septembrie 1940, lucrările fiind coordonate de o comisie condusă de Cicero Gorciu. În 
primăvara anului 1939, Secretariatul General al Casei Regale cerea comisiei construcţiilor 
Palatului Regal să ia măsuri ca şantierele să fie organizate din timp, astfel încât în ziua de 15 
martie 1939 să se înceapă activitatea. De asemenea, se cerea din Înalt Ordin ca lucrările aripii 
noi (Ateneu) să fie accelerate, astfel ca porţiunea de clădiri începute în toamna anului 1938, 
până în strada Ştirbey Vodă, să fie complet ridicată şi îmbrăcată în piatră până la data de I mai 

612 Ibidem 
613 Ibidem 
614 Ibidem 
615 apud Narcis Dorin Ion, op. cit., p.83 
616 lbid<?m 
617 Ibidem 
618 Ibidem, p. 84 
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1939. În acest timp urma să fie abordat şi restul clădirii astfel ca întreaga aripă să fie terminată 
şi îmbrăcată în piatră până la data închiderii şantierelor în toamna anului 1939.619 

Concomitent cu construcţia aripii Ateneu urma să se pornească construcţia bisericii, 
a gardului împrejmuitor, completarea şi terminarea aripii Cretzulescu, începerea şi terminarea 
clădirilor de la staţia de montă.620 Raportul inginerului Emil Prager la 4 septembrie 1939 arăta însă 
problemele întâmpinate în realizarea celor două aripi ale Palatului Regal (Ateneu şi Cretzulescu) 
ca şi în ceea ce priveşte dărâmarea unor clădiri şi împrejmuirea palatului. Astfel, la aripa Ateneu 
într-o primă faz.ă s-a reuşit a se ridica aripa noului Corp de Gardă, executându-se şi placajul de 
piatră, pentru care a fost prevăzut termenul de 30 iulie 1939. În cea de-a doua faz.ă, lucrările au 
fost suspendate aproape complet timp îndelungat din lipsă de planuri şi modificarea celor date, 
nepredarea terenului vecin expropriat, cota greşită a fundaţiilor, stabilirea nivelelor diferitelor 
planşee, în timp ce controlul impus în cursul lunii iunie 1939 pentru lucrările de beton armat şi 
modificarea proiectelor a provocat întârzieri de 3 - 4 săptămâni. 

La aripa Cretzulescu raportul inginerului Emil Prager arăta faptul că situaţia lucrărilor 
interioare de finisaj începute în 1937 nu a fost încă verificată şi că zilnic se cer modificări 
verbale, fără a se da nimic în scris, în timp ce realizarea faţadei de piatră era îngreunată 
de lipsa planurilor.621 Cu toate greutăţile întâmpinate, şeful Biroului Tehnic al construcţiilor 
Palatului Regal - arh. N. Lupu - aducea la cunoştinţa secretarului general al Casei Regale la 
16 septembrie 1939, stadiul lucrărilor şi măsurile luate de Biroul Tehnic pentru realizarea lor. 
Astfel, au fost aprobate planurile de execuţie ale sufrageriei etajului III, realizarea tavanelor, 
a parchetului, ca şi a decoraţiei interioare. Pentru piscină şi camerele anexe a fost aprobat 
proiectul de decoraţie al „Casei Maple", în bună parte întrebuinţându-se gresia colorată. În ceea 
ce priveşte etajul II cu apartamentele regale, decoraţia arhitectonică a fost fixată indicându
se şi detaliile posibile într-un plan de execuţie: coloane, pilaştri, bolţi şi arcuri. Proiectele de 
instalaţii au fost întocmite de trei firme de specialitate: „Carrier", „Anemostat", şi „Sulzer" 
\inându-se seama de decoraţia arhitectonică a planurilor. În baza acestei indicaţii „Casa 
Sulzer" s-a oferit şi a întocmit din timp, înainte de executarea lucrărilor de zidărie, planuri 
pentru fiecare etaj astfel încât să se evite spargerile ulterioare. Tot acum trebuiau începute şi 
studiile complementare de decoraţii interioare, pentru realizarea acestora putând fi alese două 
posibilităţi: I) angajarea unei case de decoraţii străine aşa cum s-a procedat şi pentru restul 
palatului, soluţie poate mai indicată mai ales în ceea ce priveşte realizarea, întrucât cea mai 
mare parte a materialului de decoraţie trebuia procurat din afară; 2) întocmirea proiectelor 
de decoraţie în ţară, eventual cu unul sau doi specialişti din străinătate. În ceea ce priveşte 
canalizarea tunelului curţii, aceasta era în curs de execuţie ca şi proiectul împrejmuirii. 

Alături de lucrările de construcţie ale palatului, o deosebită atenţie s-a acordat 
încăperilor anexe. Aşadar, în raportul său arh. N. Lupu se referă şi la faptul că bucătăriile 
electrice au fost comandate ca şi un număr de 80 de răcitoare necesare păstrării în siguranţă 
a alimentelor pentru mesele regale. Mobilierul bucătăriilor a fost comandat la 24 august 
1939 Casei „Fichet". Boxele pentru grajduri s-au comandat la „Casa Haug" la 15 iulie 1939, 
iar boxele pentru dormitoarele comune de asemenea la „Casa Fichet". Mobilierul sălii de 

ld9 D.A.N.I.C., Fond Castele şi Palate - Palatul Regal din Calea Victoriei, dos. 135/1939, f. 3 
620 Ibidem 
(121 D.A.N.!.C., Fond Castele şi Palate - Palatul Regal din Calea Victoriei, dos. 136/1939, f. 8 
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harnaşamente a fost comandat „Casei Saron" din Paris, în timp ce centrala telefonică şi 

posturile telefonice au fost oferite de „Societatea Anonimă Română de Telefoane" la 29 iulie 
1939. Urma şi amenajarea atelierului de potcovărie şi de tâmplărie, în timp ce instalaţia de 
calorifer era deja montată, iar cea electrică s-a comandat la „Casa Siemens - Schuckert", care 
se obliga a instala un tablou provizoriu până la aducerea din străinătate a celui definitiv.622 

Aşadar, în ultima etapă a lucrărilor de construcţie ale Palatului Regal s-a realizat aripa 
Ateneu - devizul lucrărilor fiind în prima tranşă de 39.000.000 lei iar în a doua tranşă de 
104. 331.130 lei, ca şi definitivarea reconstrucţiei în aripa Cretzulescu, unde se aflau şi 

camerele istorice locuite de regele Carol I, regina Elisabeta şi regele Ferdinand. Acestea au 
fost asigurate de Societatea de Asigurare „ Dacia - România" şi anume: biblioteca mare -
10.690.000 lei, biroul regelui Carol I - 1.346.000 lei, biroul adjutanţilor- 2.170.000 lei, biroul 
regelui Ferdinand - 1.690.000 lei, sala de suvenire - 2.165.000 lei, dormitorul regelui Carol 
I - 2.508.000 lei, biblioteca reginei Elisabeta - 1.622.000 lei, salonul de pictură al reginei 
Elisabeta - 450.000 lei, salonul oval - 200.000 lei, în total 23.426.000 lei.623 

Tot în această etapă s-au amenajat şi grajdurile din strada Virgiliu şi s-au efectuat o serie 
de demolări de imobile din jurul Palatului Regal şi anume: demolarea imobilelor Wappner, 
Hotel Imperial şi Mirean din vânzarea cărora s-a obţinut suma de 800.000 lei, sumă încasată 
de comisia condusă de arhitectul Gorciu; demolarea imobilelor din strada Câmpineanu colţ 
cu strada Sf. Ionică (biserica Sf.Ionică Moldoveni cu casele parohiale, tipografia Carmen 
Sylva şi două imobile foste proprietatea arhiducesei Ileana), din a căror vânzare s-a încasat 
suma de 320.000 lei de către casieria Palatului Regal; a imobilului Ghica - Comăneşti, suma 
încasată fiind de 400.000 lei; a imobilelor C. şi P. Ganciu suma încasată de Casa Regală fiind 
de 450.000 lei; a imobilelor din strada Câmpineanu şi strada Luterană din vânzarea cărora s-a 
obţinut suma de 750.000 lei, sumă încasată de Casieria Bunurilor Private ale regelui Carol 
al II-iea; clădirile Imobiliară, a vechii cazărmi, a Casei Roşii (fosta şcoală a marelui voievod 
Mihai) şi a Corpului de Gardă, noua construcţie a Corpului de Gardă fiind executată odată cu 
Corpul Central de către firma Prager.624 

După abdicarea regelui Carol al II-iea, Palatul Regal din Calea Victoriei a trecut în 
folosinţa noului rege Mihai servindu-i de asemenea ca reşedinţă oficială. Deoarece construcţia 
palatului era aproape încheiată, prin ordinul din 11 decembrie 1940 al Comandamentului 
Apărării Antiaeriene a Teritoriului s-a format o comisie pentru studiera amplasării unui 
adăpost aerian în incinta palatului, care să poată oferi tânărului suveran siguranţă deplină 
în cazul unui bombardament. Deoarece întreaga operaţiune de reconstrucţie şi construcţie 
a Palatului Regal a necesitat sume destul de mari de bani, în iulie 1942, din ordinul 
conducătorului statului, mareşalul Ion Antonescu s-a format o comisie alcătuită din prof. ing. 
Gh. Nicolau - inspector general şi Aurel L. Vidraşcu - procuror la Curtea de Apel Bucureşti, 
pentru a ancheta neregulile săvârşite în construirea palatului. Au fost interogaţi antrepenorii 
şi arhitecţii ce au executat lucrările, precum şi miniştrii care au aprobat fondurile necesare 
construcţiei, întocmindu-se un raport de peste 350 de pagini. S-a calculat şi suma totală 
cheltuită cu reconstrucţia palatului: 1.607.095.306 lei, din care 773.907.558 lei fiind subvenţii 

622 Ibidem, f. 47, 48, 49, SO, 51, 52, 53 
623 D.A.N.1.C., Fond Castele şi Palate - Palatul Regal din Calea Victoriei, dos. 13811939, f. 7, 8, 9 
624 Idem, dos. I 56/1943, f. 209, 210 
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acordate de Ministerul de Finanţe.625 Deşi suma cheltuită pentru reconstrucţia şi construcţia 
acestui palat a fost foarte mare s-a obţinut totuşi un edificiu fastuos şi elegant ale cărui 
saloane fuseseră pictate şi decorate de unii dintre cei mai mari maeştrii ai artei româneşti. De 
aceea se impune prezentarea câtorva saloane ale palatului, aşa cum erau ele între anii 1938 
- 1940. Aşadar, palatul în formă de „U" se desfăşura în jurul unei curţi de onoare şi avea 
două intrări principale, ambele dispuse pe aripa centrală, una fiind intrarea regelui şi a doua 
intrarea demnitarilor. Ambele intrări conduceau în două mari holuri precedate fiecare de câte 
un vestibul. Holul din stânga de formă octogonală era realizat în stil neo-bizantin conducând 
la „scara invitaţilor", construită din marmură galbenă de Siena, scară care mergea până la 
etajul al III-iea deservind apartamentele regale. Holul din dreapta sau holul oficial era de 
formă pătrată şi deservea scara de onoare sau scara voievozilor, conducând pe de o parte la 
sala tronului, iar pe de altă parte la sala de mâncare, întinsă între cele două holuri de la parter. 
Pe pereţii holurilor erau o serie de tablouri precum: „Cetatea Albă", „Castelul Foişor", picturi 
ale lui Francisc Şirato, portretul regelui Carol I de Schwartz şi „Coasta de Argint" de Nicolae 
Tonitza. 

Sala de mâncare era concepută în stil englezesc „Adams" şi avea plafonul împărţit în 
25 de cupolete tratate în chip de chesoane, care serveau şi ca reflectoare pentru iluminarea 
indirectă a sălii. Pardoselile erau făcute din marmură franceză şi belgiană; şemineele din 
marmură românească de Ruşchiţa, iar uşile din bronz turnat şi forjat şi din acajou masiv. 
Mobilierul era din lemn de nuc, iar scaunele erau îmbrăcate în parte în piele de culoare 
albastră, culoarea predominantă şi a covorului. Pereţii sălii erau acoperiţi cu tablouri pictate 
de I ser şi Rudolf Schweizer - Cumpăna. Sala prânzurilor era legată de un elegant bar-fumoar 
ai cărui pereţi erau lambrisaţi cu lemn african „peroba". Barul avea un şemineu, iar pe pereţi 
erau picturi ale lui Dimitrie Ştiubei. 

Scara voievozilor care începea din holul oficial era construită din marmură de Cararra 
a scării de onoare a vechiului palat. Pornind cu o singură rampă largă al cărei început era 
flancat de doi stâlpi susţinând câte o coroană de bronz argintat şi patinat „antic", scara 
voievozilor se desprindea la jumătatea înălţimii în două braţe care conduceau pe un larg 
palier în faţa holului care preceda Sala Tronului. Casa scării era limitată la etaj de o galerie de 
coloane dispuse câte două în adâncime, care susţinea o cupolă decorată cu o pictură alegorică 
reprezentând „Unirea tuturor românilor", operă a pictorului Verona. Pe friză erau realizate 
câteva medalioane cu chipurile celor mai mari voievozi şi regi ai românilor, basoreliefuri de 
C. Medrea. 

La etajul I al aripii din dreapta a palatului se afla teatrul particular al regelui Carol al 
II-iea. Teatrul avea pereţii ca şi uşile lambrisaţi cu lemn de lămâi şi avea 112 locuri. Plafonul 
lucrat în stuc de culoare gălbuie cuprindea la mijloc o mare pictură modernă pe oglindă şi 
sticlă, operă a pictorului francez Max Ingrand. Loja regală avea pereţii capitonati cu mătase, 
iar fotoliile din lemn de acajou erau îmbrăcate în pluş de aceeaşi culoare. 

Sala tronului se afla la etajul I al aripii centrale a palatului având în stânga salonul 
particular al regelui şi anume Salonul verde al cărui plafon era împodobit cu o pictură 
reprezentând „Restauraţia de la 8 iunie 1930". În sala tronului uşile erau încadrate de patru 
coloane monolitice de marmură românesacă de Ruşchiţa cu o înălţime de 5 m. Deasupra 
625 apud Narcis Dorin Jon, op. cil„ p.88 
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uşii centrale se afla stema ţării, iar în dreapta şi în stânga deasupra uşilor laterale se aflau 
portretele regilor Carol I şi Ferdinand I de Aurel Bordenache. Tronul - un baldachin compus 
dintr-o cupolă ridicată pe patru coloane aurite, cu capiteluri de vulturi - era aşezat într-o absidă 
semicirculară ridicată cu două trepte deasupra sălii. Plafonul sălii tronului era împodobit cu o 
frescă reprezentând „Artele'', operă a Ceciliei Cuţescu - Stork. În spatele tronului de o parte 
şi de alta a absidei, se găseau două camere: un salon de odihnă al regelui şi o capelă în stil 
romanico-bizantin, decorată cu coloane din marmură de Ruşchiţa. 

Sala argintăriilor avea pereţii îmbrăcaţi în partea de sus cu acajou mat ceruit, iar în 
partea de jos cu oglinzi, în timp ce pe plafon era pictat „Zodiacul", pictură de Jean Dupas. 626 

În toate saloanele Palatului Regal se aflau importante opere de artă, în special picturi 
vechi de mare valoare. Din cele 214 tablouri aparţinând Coroanei României, la Palatul Regal 
din Calea Victoriei se aflau 20 de tablouri, valoarea lor ridicându-se la 700.250 lei aur. 627 

SUMMARY 

The Romanian Royal Palace in the Calea Victoriei St. has a privileged place among 
the residences of the Roman ian family. The palace was bui Id starting with 1885, according 
to the plans ofthe architect Paul Gottereau. The new palace was worthy ofa royal residence. 
The palace was inaugurated on January 1935, in the times of King Ferdinand and Queen 
Mary. The palace maintained its originary aspect till the night of 7/8 of September 1926, 
when a fire destroyed the whole central part of the building. 

626 Grigore. Ionescu, op. cit., p. 35, 36, 37, 38, 40, 42 
627 D.A.N.l.C., Fond Castele şi Palate - Palatul Regal din Calea Victoriei, dos. 99/1928, f. 72 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU BUCUREŞTEAN 241 

CATEDRALA PATRIARHIEI ROMÂNE 
IMPORTANT MONUMENT DE ISTORIE 

BUCUREŞTEANĂ 

Gabriel Constantin 

Printre ctitoriile secolului al XV!J-lea se remarcă mânăstirea ridicată de către 

Constantin Şerban ( 1654-1658) şi soţia sa, doamna Bălaşa, un important centru de cultură 
şi spiritualitate ortodoxă, care, odată cu trecerea timpului, a devenit Biserica Mitropoliei din 
Bucureşti, actuala Catedrală Patriarhală. 

Fiind ridicată pe o colină acoperită cu vii, care, la mijlocul secolului al XVII-iea, era 
loc domnesc, cunoscută sub numele de „colina podgorenilor". având în vecinătatea sa - pe 
partea de nord - grădini şi livezi şi pe care documentele vremii nu menţionează existenţa 
caselor sau a altor construcţii, viitoarea Catedrală Patriarhală a început să fie construită în anul 
1656, lucrările desfăşurându-se pe parcursul mai multor ani, sub supravegherea ispravnicilor 
Radu Logofăt Dudescu şi Gheorghe Şufariul din Târgovişte. 

Însoţindu-l pe patriarhul Macarie al Antiohiei în călătoria sa în Ţările Române ( 1657), 
uiaconul Paul din Alep amintea în legătură cu ctitoria lui Constantin Şerban: „La urmă, 
merserăm la marginea oraşului, pe un deal înalt, ce domină împrejurările. Acolo, domnul 
era ocupat cu clădirea unei mari mânăstiri, cu o biserică măreaţă şi strălucită, semănând pe 
dinăuntru cu cea de la Curtea de Argeş, numai că aceasta este de cărămidă şi în tindă are 12 
stâlpi, fiecare dintr-o bucată rotundă de piatră ca să formeze numărul celor 12 Apostoli. Pe 
deasupra are patru mari turle şi afară o tindă largă. Este acoperită cu plumb de o greutate 
ce se zice că trece de 40.000 ocale. Am făcut în ea o aghiazmă şi Prea Sfinţia sa a stropit-o, 
ciici nu este încă terminată. Ea este închinată lui Constantin, care e şi numele fondatorului 
('Î, şi Elenei" 628

• 

Dat fiind că a fost mazilit de otomani în 1658 şi s-a refugiat în Transilvania, Constantin 
~erban nu şi-a văzut ctitoria terminată; înainte de a părăsi Bucureştii, acesta şi-a înzestrat 
mânăstirea cu veniturile unor moşii şi a numit un egumen, călugărul Nichifor de la mânăstirea 
Plumbuita629

. 

Noul domn Mihnea III ( 1658-1659) a continuat lucrarea lăcaşului ridicat 
de predecesorul său; deşi la sfârşitul lui aprilie 1658, Biserica este terminată, dar 
nezugrăvită, domnul s-a grăbit să o sfinţească totuşi, astfel încît, în ziua de 6 mai 1658, 
în Duminica Tuturor Sfinţilor, slujba a fost oficiată de patriarhul Macarie al Antiohiei. 
anat încă la Bucureşti, de faţă fiind domnitorul, mitropolitul Ştefan al Ţării Româneşti, 

1128 G1lătoriile Patriarhului Macarie în Ţările Române 1653-1658, Bucureşti, 1900, pp. 206-207 
<·29 Dircctia Arhivelor Nalionale Istorice Centrale (0.A.N.l.C.), Mss. Nr. 128 (Condica Sfinki Mitropolii din 
llucureşti), f.399 
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episcopii de Râmnic şi de Buzău, egumenii de la mănăstirile bucureştene, boieri şi mult 
norod 630

• 

Sub domnia lui Gheorghe Ghica ( 1659-1660) nu avem nici o ştire despre starea 
mănăstirii; abia în timpul lui Grigore Ghica (1660-1664) aflăm despre încercarea fiilor lui 
Hrizea Vornicul de a smulge mânăstirii unele moşii cu care fusese înzestrată de ctitorul ei 
încă din anul 1657, sub motiv că acestea ar fi fost luate prin silnicie de către Constantin 
Şerban de la tatăl lor. 

Continuarea lucrărilor la ctitoria lui Constantin Şerban a continuat sub grija 
mitropolitului Ştefan, care a stăruit pe lângă noul domn, Radu Leon (1664-1669), să 

desăvârşească mănăstirea folosind veniturile moşiilor cu care fusese înzestrată de întemeietorul 
ei. Totodată, mitropolitul s-a mutat în chiliile mănăstirii, împreună cu călugării, astfel încât, 
din acest moment, aceasta a devenit Mitropolia Ţării Româneşti. Din nefericire, trecând la 
cele veşnice, mitropolitul Ştefan nu a apucat să vadă cum Radu Leon, urmând sfatul său, a 
tocmit zugravi să picteze biserica pe care a înzestrat-o cu podoabe şi odoare de preţ, ridicând, 
în acelaşi timp, toate construcţiile folositoare împrejurul ei. 

Starea înfloritoare a mănăstirii şi bunurile ei au stârnit lăcomia egumenului grec de 
la mănăstirea lui Pană Vistierul ( Biserica Sf. Ecaterina de astăzi, paraclisul Facultăţii de 
Teologie), ce pretindea că dealul pe care Constantin Şerban şi-a ridicat ctitoria nu era loc 
domnesc, ci danie făcută de voievozii anteriori mănăstirii lui Pană. În condiţiile în care Divanul 
şi marii boieri ai ţării au constatat că egumenul grec se folosea de acte false în susţinerea 
cererii sale şi pentru a preîntâmpina pe viitor alte situaţii de acest gen, domnitorul Radu Leon 
a dat un hrisov, la 8 iunie 1668, prin care a statornicit în mod oficial, după dorinţa fostului 
mitropolit Ştefan, ca mănăstirea să fie reşedinţa definitivă a Mitropoliei Tării Româneşti. 
De asemenea, actul emis de către Radu Leon şi boierii Înaltului Divan delimita vatra ce 
cuprindea nu numai dealul propriu-zis, cu poalele sale, ci şi teritoriul ce se întindea şi dincolo 
de acesta şi care era dat de malul drept al Dâmboviţei, la răsărit, dealurile Spirii şi Filaret, la 
apus, Calea Şerban-Vodă, la miază-zi, şi străzile Cazărmii şi Apolodor, la miază-noapte 611 • 

Succesorul lui Radu Leon la tronul Tări Româneşti, Antonie cel Mare din Popeşti 
(1669-1672), a reînnoit hrisovul din 8 iunie 1668, iar domnii următori au păzit cu străşnicie 
acest document şi nu au stricat nimic din aşezământul lui. 

Aşezată pe coama dealului şi având înfăţişare de cetate, mânăstirea era închisă de jur
împrejur cu ziduri groase şi înalte, prevăzute cu turnuri şi contraforturi, astfel încât, împreună 
cu mănăstirile Mihai-Vodă şi Radu-Vodă, aceasta alcătuia ultima linie de apărare dinspre sud 
a Capitalei Ţării Româneşti. 

Iniţial, accesul în cetatea mănăstirească se făcea pe o singură poartă aflată pe partea de 
vest, pe sub clopotniţă, astăzi dispărută, care dădea în actuala stradă 11 iunie. Ulterior, pentru 
a ajunge mai repede la Mitropolie venind de la casele sale din josul dealului, Constantin 
Şerban a construit o nouă intrare în partea de răsărit a zidului, deasupra căreia, în 1698, 
a ridicat clopotniţa ce dăinuie şi astăzi. În cetate erau două curţi interioare, legătura între 
ele realizându-se pe sub foişorul paraclisului actual. În prima curte erau Biserica, devenită 
reşedinţă mitropolitană, şi chiliile călugărilor, iar în a doua, clădirile administraţiei şi 

630 Călătoriile Patriarhului Macarie în Ţările Române 1653-1658, Bucureşti, 1900, pp. 243-244 
631 Nicolae Dobrescu, Istoria Bisericii Române, Bucureşti, 1923, p.240 
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acaren1rile gospodăreşti. 
Sistematizarea Dealului Mitropoliei s-a desfăşurat pe parcursul mai multor etape; 

astfel, în deceniul patru al secolului al XIX-iea, la cererea generalului Pavel Kiseleff, inginerul 
Blarenberg a înlocuit vechiul drum, croit din porunca lui Constantin Brâncoveanu, ce urca 
dealul pornind de la Dâmboviţa, până la clopotniţa de astăzi, cu un bulevard pietruit, plantat 
i:u castani şi având de-a lungul aleii bănci pentru bucureşteni. În partea de jos a Dealului 
Mitropoliei, dinspre Dâmboviţa, s-a amenajat o mică piaţă pentru staţionarea trăsurilor celor 
cc veneau în aceast loc la plimbare. Cea de-a doua etapă a avut loc în anul 1858, când au fost 
demolate clădirile, clopotniţa şi zidurile care închideau spre vest a doua curte a Mitropoliei. 
Cea de-a treia etapă s-a desfăşurat în anul 1883, când, odată cu deschiderea bulevardului 
Maria, pe la poalele de nord ale Dealului Mitropoliei, au fost demolate chiliile de pe lan1ra 
de sud Bisericii, fiind salvate doar încăperile în care se întrunea Adunarea Deputaţilor. Etapa 
a patra a cuprins amenajarea pe Câmpia şi Dealul Filaretului, care intrau în compunerea 
vetrei Mitropoliei, a expoziţiei jubiliare din 1906 şi apoi Parcul Carol de astăzi, iar între anii 
1906-1908, s-a construit, la 6 m de Altarul Bisericii, pe o suprafaţă de 7.000 m.p., Palatul 
l'arlamentului şi tot în acel moment au început să se ridice actualele clădiri de pe latura de 
sud a dealului. În etapa a cincea şi ultima, silueta dealului s-a îmbogăţit cu cea a Palatului 
Patriarhal, prin prefacerea radicală a vechii reşedinţe mitropolitane. Prin demolarea ultimelor 
chilii păstrate pe partea dinspre Piaţa Unirii, Dealul Mitropoliei a dobândit proporţiile şi 

înfăţişarea de astăzi. 
Cele mai puţine modificări le-a suferit Catedrala; aceasta este o construcţie cu planul 

lrcflat şi patru cupole imitând îndeaproape planul Bisericii lui Neagoe Basarab de la Curtea 
de Argeş, deşi e ceva mai mare şi cu pridvorul deschis pe latura de vest, sprijinit pe stâlpi 
puternici de zid. 

La exterior, mijlocul lăcaşului e încins cu un brâu de piatră, încadrat de două şiruri 
orinzontale de cărămizi, aşezate în dinţi de fierăstrău. Brâul se compune din trei ciubuce, 
care se răsucesc din loc în loc, după modelul brâului moldovenesc de la Biserica Stelea din 
H1rgovişte. Cele două registre ale faţadelor sunt decorate cu arcade oarbe. Cupolele originale, 
in pofida cutremurelor care au dărâmat aproape toate turlele vechilor biserici bucureştene, 
s-au păstrat până în zilele noastre, pentru că sunt bine susţinute şi nu sunt supraînălţate, 
nvând totuşi proporţii reuşite şi elegante. Feţele cupolelor sunt alcătuite din firide retrase, ca 
~i ale Bisericii Mânăstirii Snagov sau ale vechii Mitropolii din Târgovişte. Acoperişul din foi 
de plumb e aşezat direct pe zidăria de cărămidă a cupolelor, marginea lui urmând curbura 
nrcelor firidelor, după modelul cupolei de pe naosul Bisericii Episcopale de la Argeş şi al 
hiscricilor de tip constantinopolitan. În vârful calotei cupolelor e aşezată câte o cruce. 

Deşi Biserica Mitropoliei a primit pe parcursul vremii numeroase danii de la voievozi, 
ierarhi şi credincioşi, totuşi, dintre acestea, cele mai preţioase odoare au fost moaştele întregi 
nlc Sf. Dimitrie cel Nou, care au fost aduse de generalul rus Saltâkov, din Rusciuk (Bulgaria), 
rn intenţia de a le duce în Rusia632 • Sf. Dimitrie Basarabov a devenit ulterior patronul oraşului 
~i a fost trecut în hramul Bisericii. 

În timpul primului război mondial, când Bucureştii erau ocupaţi de bulgari, aceştia au 
!urat- împreună cu unele documente slave din biblioteca Academiei - moaştele Sf. Dimitrie 
r. 12 Radu Olteanu, Bucureştii în date şi întâmplări, Paidea,Bucureşti, 2002, p. 38 
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Basarabov, dar, la intervenţia făcută de prefectul Tzigara-Samurcaş la mareşalul Mackensen, 
un detaşament german i-au ajuns pe bulgari în drumul spre Giurgiu şi au readus moaştele la 
Mitropolie. 

În anul 1834 a început restaurarea Bisericii Mitropoliei, acţiunea iniţiată de mitropolitul 
Grigore IV Dascălul şi care s-a încheiat la I aprilie 1839. Biserica a fost învelită cu tablă 
de plumb şi a fost zugrăvită complet în interior de zugravul Nicolae Polcovnicul. În interior, 
tâmpa a fost înlocuită cu alta nouă, lucrată de fraţii Preda, Radu şi Antonie Creţulescu şi 

poleită de către Pavel lvanovici, iar pardoseala a fost realizată cu lespezi de piatră. În exterior, 
a fost închis pridvorul, s-au adăugat trei pridvoare cu pervaze şi stâlpi de piatră, la cele trei 
intrări, unul în faţă şi două lateral, au fost lărgite ferestrele, s-au schimbat ancadramentele de 
piatră cu altele mai mari, de marmură sculptată. 

Prin ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la treapta de Patriarhie, în anul 1925, ctitoria 
lui Constantin Şerban ajunge Catedrala Patriarhală, iar în urma acestui eveniment, prin grija 
patriarhului Miron Cristea, aceasta a fost restaurată între anii 1933-1935. Astfel, Biserica şi-a 
redobândit trăsăturile din vechime, nobleţea şi eleganţa proporţiilor sale caracteristice, grav 
afectate de reparaţiile din secolele XVIII-XIX. 

Din tiparniţa Mitropoliei adusă de mitroplitul Varlaam din Rusia, instalată în chiliile 
mânăstirii lui Constantin Şerban, au ieşit:„Cheia înţelesului" ( 1678), „Evanghelia" ( 1682), 
„Biblia", „Noul testament" ( 1703). 

Catedrala Patriarhiei a fost martorul unor evenimente însemnate din istoria poporului 
român; între zidurile sale a răsunat cuvântul marelui mitropolit Antim Ivireanul, care şi-a rostit 
în acest loc minunatele sale „Didahii"; la iconostasul său s-a închinat voievodul Constantin 
Brâncoveanu; la altarul său au săvârşit Sfânta Liturghie înalţi ierarhi ai ortodoxiei. 

SUMMARY 

Since the 17th centmy, the church founded by the ruler Constantin Şerban and his 
wife Balaşa has been one of the mast important ecclesiastical buildings in Bucharest and 
a real architectural mark within the emblematic monuments of the Roman ian Capital. lt 
functioned as the headquarters ofthe Romanian Patriarchy. Strangely, severa! attempts were 
made to have it demolished (and this, even previous to the communist church-demolishing 
fashion)- all of them unsuccessful, due probably to the durability of the building. 
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AZI - PARCUL CAROL I, BUCUREŞTI 

Magdalena Dorojan 

Locurile din Bucureşti şi-au lasat destul de adânc amprenta asupra generaţiilor, 
inevitabil fiecare îşi va păstra, sau poate, va transmite frânturi din amintirile altora sau din 
propriile amintiri ce se vor acumula sau pierde; documentele mai ramân şi pamântul ce, 
poate, păstrează în el pentru a reedita sau încă suporta noile forme si paşii altor generaţii. 

Azi, Parcul Carol îl putem localiza concret prin spaţiul determinat ce îl ocupă între 
· Piaţa Libertăţii -str.Candiano Popescu - Calea Şerban Vodă - str.Cuţitul de argint -str. Dr. 

Constantin Istrati, sector 4, Bucureşti, România. Dar derulând timpul înapoi, se succed pe 
acest loc o serie de evenimente. 

Din anul 1789, din timpul domniei lui Nicolae Mavrogheni( 1786-1790), este cunoscută 
prima împărţire administrativă a oraşului în 5 plăşi, 80 de mahalale si 6006 case, astfel: 
plasa Târgului (zona comercială a oraşului), a doua plasă, a Gorganului (situată în vestul 
oraşului), a treia plasă - a Broşteni lor (ce ocupa sudul oraşului), a patra plasă era a Târgului 
de Afară (situată tot în vestul oraşului), şi a cincea plasă, a Podului Mogoşoaiei (formată în 
~cneral din partea centrală şi nordică a oraşului). Cea de a treia plasă a Broşteni lor cuprindea 
18 mahalale: Staicul, Apostol, Carămidari, Foişorul, Broşteni, Sf. Spiridon Nou, Vlădica, 
Popescul, Sf. Ecaterina, Radul-Vodă, Slobozia Bărbătescul, Sârbi, Dobroteasa, Flămânda, 
Arhimandritul. Golescul si Doamna Balaşa din Prund, cu 1482 case, fiind şi cea mai mare. 
A ici, în sudul oraşului, o fântână ca loc de popas va da numele unei zone atât de cunoscute 
în Bucureştiul trecut - Filaret. 

In general terenurile din Bucureşti şi ţară, erau "loc domnesc", voievodul putând face 
orice dorea cu el: să-l dăruiască mănăstiri lor şi bisericilor, sau dregătorilor şi slujbaşilor săi mari 
si mici pentru anumite servicii tăcute „cu credinţă"m. O mica parte dintr-un astfel de teren i-a 
fost dată în îngrijire episcopului Râmnicului - Filaret al- II- lea de către Nicolae Mavrogheni. 
Filaret al II lea, ales mitropolit la 6 septembrie 1792 si înscăunat la 24 septembrie, primea 
1111 teren suficent de întins pentru a realiza venituri frumoase, avănd la dispoziţie cateva 
pogoane de vie, doua bălţi cu peşte, un pârău ce strabătea zona (tăind în doua şi mahalaua 
< 'ărămidari pentru a se vărsa în Dâmboviţa). şi o fântână veche ce o avea în ingrijire: aici „pe 
partea mai puţin deluroasă ... a construit in 1792, un frumos chioşc de priveală unde în zilele 
l'ălduroase de vară, îşi petrecea acolo câteva ore pe zi .... Din timpul acestui mitropolit toata 
partea de loc situată între prima gară bucureşteană (gară construită în 1869, dezafectată în 
1960, transformată în autobază, iar astăzi în cladirea gării funţionează autogara Filaret), şi 
Calea Şerban Vodă unde se întretaie cu Şoseaua Viilor, s-a numit Dealul Filaret, iar partea de 
jos, grădina cu lacul, Câmpia Filaret"634

• Filaret al- II- lea va demisiona în anul următor fiind 
înlocuit de Dositei Filitti (Episcop de Buzău ales Mitropolit al Ungro-Vlahiei 1793-181 O; 

ld.l George Polra, Din Bucureştii de Ieri, Voi. I, Ed. Ştiintilică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990, p.335 
ld4 Ibidem. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



246 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

"înscăunat la 11 octombrie 1793"), acesta va renova chioşcul, decorându-l. 
Descrierile fântânii de la Filaret, refac prin cuvinte frumuseţea de atunci: istoriograful 

Dimitrie Pappasoglu, la cererea episcopului Melchisedec scria: "În etajul de sus era un salon 
mare înconjurat de sofale, cu perini roşii şi cu ciucuri albi de bumbac. În mijlocul salonului 
se găsea o masă mare de stejar înconjurată de scaune. Salonul se sprijinea pe doisprezece 
stâlpi de piatră cu capitele şi cu sculpturi de flori. Acoperamântul era de olane. În salon 
se suia pe o scară largă pe dinafară, acoperită; sub salon, la etajul de jos, era cişmeaua cu 
doisprezece ţevi de alamă, prin care se scurgea din abundenţă apa în jgheaburi de marmură, 
iar deasupra fiecareia dintre aceste ţevi erau reliefuri sculptate în marmură reprezentând cele 
douăsprezece zodii. Deasupra lor, pe o marmură mare, se vedea marca arhiepiscopală, cu 
inscripţia în limba română, descriind fundarea acestui monument. Pavimentul cismelii era 
aşternut cu marmură şi cu jghebuleţe în zigzaguri pentru scurgerea apei, care ieşind afară din 
cişmea se scurgea în balta învecinată, învăscută[ivelită] cu stuf'63 5, Pappasoglu realiza astfel 
cea mai detaliată descriere a acestei fântâni, cişmele şi chioşc dar nu a păstrat în scris datarea 
inscripţiontă pe fântână. 

Ulyse de Marsiliac a citat in lucrarea „De la Pesta la Bucureşti ,,Însemnări de 
călătorie, Bucureşti, 1869"; o descriere semnată F.R., din 1821 „Oamenii din popor, ce nu 
se amesteca niciodată cu nobilimea, merg in familie la grădinile pe care proprietarii le ţin 
deschise publicului şi îi oferă vin şi alte răcoritoare. O mulţime numeroasă vine să se bucure, 
în zilele de sărbătoare, de spectacolul care prezintă exercitiul călare al arnăuţilor .... Acest 
joc se desfăşoară de obicei într-o vale situată la poalele Mitropoliei, un loc minunat mai 
ales toamna, când stugurii sunt copţi şi localnicii se plimbă prin viile de pe dealurile din jur. 
Aceasta mică vale care este o anexă a Episcopiei (nunele vine de la mitropolitul Filaret) da 
într-un pavilion şi un superb bazin împrejmuit cu multe sălcii sub umbra cărora se zăreşte 
o fintână turcească foarte frumoasă". Înfăţişarea acestei fântâni refacută de Dositei Filitti 
este cunoscută şi din două acuarele semnate de Henri Trenk si de Carol Popp de Szathmari. 
Textele devin din ce in ce mai sărace, locul de petrecere se lasă uitat, astfel de la „mustăriile 
din Dealul Filaretului 1:1nde venea lume multă, oraşenii de toata mâna, ... tineri bonjurişti, cu 
haina stransă pe corp, ... meşteşugari de mahala cu cisme pantaloni creţi si căciulă. Lăutari 
ce se aflau întotdeauna la îndemână; petrecerea ce se prelungea câteodată până a doua zi ... 
oameni bucuroşi că apucaseră încă o toamnă şi trăiau intens, ceasul acela, neştiind mâine 
ce-o să fie' 636

, locul acesta începe să se schimbe „Filaret est_e o altă promenadă decăzută din 
vechea sa splendoare ..... Arnauţii nu mai mânuiesc decat ciubucele stăpânilor, ba mai mult 
acesti servitori, atât de frumos şi de strălucitori îmbrăcaţi dispar pe zi ce trece in favoarea 
lacheilor cu livrea"637

• 

In 1825, Sterie Constantin cere să i se închirieze lui chioşcul cu camerele ce avea 
dedesupt, pentru a face acolo o fabrică de testemele (basmale), plătind o chirie de 450 lei 
anual638

• Contractul avea o valabilitate de trei ani şi nu a mai fost reînoit, chiriaşul fabricant 
de testemele trebuia să facă reparaţiile necesare pe gheltuiala sa .Existau şi o serie de condiţii 

635 Dimitrie Pappasoglu, Istoria Fondărei Oraşului Bucureşti, Ed. Minerva, Bucureşti, 2000, p. 23-24 
636 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1979, p. 274 
637 Ulysse de Marsillac,Bucureştiul in veacul al XIX lea,Ed. Meridiane, Bucureşti, 1990,p. I 51-152 
638 George Potra, Din Bucurestii de ieri, Voi. I, Ed. Ştiinlifică şi Enciclopedică, Bucureşri,1990, p.336 
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şi anume: „Apa să nu fie poprită,ci să fie slobodă a lua şi a bea obştea, precum şi până acum, 
având şi magdanul[maidanul], ce este în curtea cişmelii, slobod pe seama sa, spre întinderea 
testemelurilor şi a altor pânzeturi ... nu avea voie să deschidă cârciumă în care să vândă vin si 
rachiu"m. In 1834 cişmeaua a intrat în folosinţa lui Manole basmagiu, închiriată pentru suma 
de 1.000 lei640

• Se pare ca în aceasta perioada aici se spălau basmale. 
Câmpia Filaretului a fost martora tăcută a unei minuni atât de aşteptată în timpul 

epidemiei de holeră, din 1831, ce măcina Bucureştiul - Dimitrie Pappasoglu o povesteşte în 
stilul caracteristic „Pe la finele lunii septembrie, ordonă generalul Kiseleff a se face sfestanie 
mare in cămpul Filaretului, aducându-se sfântul din mitropolie. În acea zi, pe acea câmpie, 
se întinse un cort spaţios, care fu îconjurat de toata Armata Rusească. Aduse Mitropolitul pe 
sfânt şi-l aseză pe scaone, în mijlocul cortului. Kiseleff cu toata generalimea întregei oştiri, 
cu toţii soldaţii, clerul, boierii şi poporul, când au început sfintele rugăciuni pentru încetarea 
epidemiei, s-au pus toţi în genunchi; cei mai mulţi au zis rugăciunile cu lacrimi în ochi. În 
urmă sărutându-se de toţi sfintele moaşte, sau întors în deal la Mitropolie .... O, minune! pe 
la 1 O octombrie a scăzut repede numărul morţilor, care până atunci crescuse îngrozitor, până 
la 100-160 pe zi. Mărturisesc că minunea asta a fost vazută de mine."641 

Evenimente ce schimbă istoria ducând-o pe alt drum, atrag dupa sine şi schimbări ale 
numelui zonelor născute, cum este cazul acesta, în chiar timpul revoluţionar de la 1848-1849. 
Paşii revoluţiei şi ai revoluţionarilor sunt „cunoscuţi" în desfăşurarea lor prin Bucureşti, 
rămâne însă întotdeauna „noul" reînţeles, redescoperit sau judecat altfel. Zona Filaret îşi da 
şi ea preţul în acele zile şi îşi schimbă şi numele; „murmurul „ oraşului de atunci s-a îndreptat 
şi spre fântâna de la Filaret „Fusese mai întâi un fel de nelinişte ascunsă, ... [apoi],oraşul nu 
mai ştia ce e odihna; zi si noapte, toată suflarea omenească se găsea pe uliţe. Se adunau 
fie la palatul de reşedinţă ... , fie la Palatul Administrativ de pe Podul Mogoşoaiei, fie la 
Mitropolie .... Dar pentru 15 iunie tot oraşul Bucureşti fusese chemat la Filaret....Erau 
chemati acolo să asculte glasul noilor conducători ..... Se făcuse obiceiul ca lumea să se adune 
aici. Era câmp deschis, verdeată , umbră, izvoare reci; şi mai era încă ceva ce nu se găsea 
nicaieri în Bucureşti: o cladire veche, dar nu prea, de o rara frmuseţe, parcă anume făcută 
să slujească drept tribună ..... 642

, şi rândurile pot continua: ,,În mijlocul câmpiei Filaretului se 
ridicase un cort mare şi un baldachin de ramuri verzi. Jur împrejur mulţimea se gramadea 
pe câmpie, caţărată pe dealurile ce marginesc de o parte câmpului641 • Au fost citite cele 22 
de aticole, s-a făcut o slujbă religioasă pentru sfinţirea steagurilor tricolore, iar guvernul, 
clerul, garda naţională, oştile, şi apoi întreg poporul, au depus jurământul de credinţă. La 16 
iunie 1848 Guvernul Provizoriu decide prin Decretul nr. 17, ca această câmpie a Filaretului 
să se numeasca Câmpia Libertăţii 644 • Presa şi documentele vremii au cuprins în paginile lor 
desfăşurarea evenimentelor de la 1848, şi tot presa dezbătea ceva mai târziu situaţia fântânii 
- cişmea de la Filaret, licitaţiile pentru arendarea celor ce doreau să-şi pască vitele, licitaţiile 
pentru demolarea fântânii, conflicte şi dispute toate rămase fixate în timpul lor. 
639 Ibidem. 
640 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, p.134 
641 Dimitrie Pappazoglu, Istoria Fondarei Grasului Bucuresti, Ed. Minerva, Bucuresti, 2000, p. I 06-107. 
642 N. Vatamanu, Istorie Bucuresteana, Ed. Enciclopedica Romana, Bucuresti, 1973, p.63-64 
643 Anul !848 in Principatele Romane, tom I, Bucuresti, 1902, p.XLIV. 
644 Idem, p.617. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



248 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

Lasând în urmă trecutul de atunci, Ulysse de Marsillac notează, referindu-se la 
fântâna-chioşc de la Filaret: „.Bazinul este doar o baltă în care cântă brotacii. Fântâna cu 
formele ei delicate a fost mutată. O alta o înlocuieşte, gratie generozităţii domnului Gheorghe 
Cantacuzino; dar nu are originalitatea celei vechi"645 .·Fântâna se prăbuşea şi a fost demolată 
în 1863. 

Primarul Gheorghe Grigore Cantacuzino (mai 1869-ianuarie 1870; martie 1913-
decembrie 1913), dispune, în 1870, construirea unei noi fântâni pe locul celei darâmate. 
Proiectul a fost realizat de arhitectul Alexandru Freiwald şi sculptorului Carol Storck, ea 
are următoarea inscripţie „La anul una mie opt sute saptezeci s-a clădit această fântână cu 
cheltuiala domnului Grigore C.Cantacuzino". Această fântână a trecut timpul şi se regăseşte 
şi astăzi în Parcul Carol I, cu numele de Fântâna Cantacuzino. 

In anul 1905, la sugestia şi iniţiativa lui Take Ionescu, s-ahotărâtorganizareasărbătoririi, 
în anul ce urma, a unui triplu jubileu: 40 de ani de domnie ai regelui Carol I, 25 de ani de când 
s-a înfiinţat regatul şi 1800 de ani de la ocuparea Daciei de catre Traian. Sărbătorirea consta 

în amenajarea unei expoziţii. În cea ce priveşte 
locul amenajării acestei expoziţii, au existat mai 
multe propuneri: ex. Cotroceni, Sos. Kiseleff; 
în cele din unnă s-a stabilit organizarea acesteia 
la Filaret (pe câmpul Filaretului, cel numit din 
anul 1848, Câmpul Libertăţii). 

În sedinţa din 3 mai 1905, Adunarea 
Deputaţilor a votat proiectul de lege prin care 
guvernul era autorizat, spre a sărbători toate 
aceste aniversări, să organizeze în Bucureşti o 
„Expoziţiune Naţională - expoziţie la care sub 
anumite condiţiuni şi din anumite considerente 
au fost invitate să participe şi unele naţiuni 

străine"646.Acelasi proiect de lege a fost votat 
la 5 mai 1905, în Senat; în Monitorul Oficial „ 
No.43 de la 26 Maiu 1906", a apărut şi decretul 
regal prin care d-l Dr.C. Istrati (membru al 
Academiei, profesor la Universitatea din 
Bucureşti, senator şi fost ministru), a fost numit 
Comisar General al Expozitiei, iar în iunie se 
publica „Prospectul Expoziţiei Generale" ce se 
va deschide în 1906. Întreaga forţă dislocată 
era condusă de arhitectul peisagist francez Ed. 
Redont, ce coordona activitatea unui colectiv 
de peste 20 de arhitecti şi ingineri şi, în mod 
ierarhic, (piramidal, am spune astazi), structura 

645 Ulyse de Marsillac, Bucureştiul in veacul al XIX lea,Ed. Meridiane, Bucureşti, 1990, p.151-152 
646 Expo=iţiunea Generala Româna 1906, Călăuza Oficială şi Catalogul Expozitiunei, Bucureşti, Atelierele 
grafice SOCEC&Co.,Sociel. Anonimă, 1906, p.199. 
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de organizare a ceea ce puţin mai târziu se va numi Parcul Carol. 
Numele arhitectilor şi inginerilor ce au proiectat şi coordonat oraşul-expoziţional 

construit în acest viitor parc sunt legate de propriile realizari astfel:"Pavilioanele si diferitele 
clădiri„„Ştefan Buhuş, V.G.Ştefănescu, I. Berindey, Grant. Cetatea lui Vlad Ţepeş, care era 
de fapt un castel de apă,„ .. Petculescu şi Schindl...În afară de acestea.„ inginerii şi arhitecţii: 
Mingopol, Kantzler, Engerlein, Hălăceanu, Cerchez, Schmits, At.Bolintineanu, Stavăr, 

D.Maimarolu. Amenajarea cu stânci a parcului şi în special construcţia cascadei mari din 
faţa Palatului Artelor a fost în antrepriza inginerului Vasile Petrescu; terasa sub conducerea 
arhitectului Remus Iliescu, sculpturile de Stork şi Paciurea; Arenele Romane de inginerul 
Elie Radu, iar înprejurimile de arhitectul Gratzoschi647

. 

Expoziţia Generală Română a fost inaugurată cu un ceremomial deosebit, în ziua de 
6 iunie 1906:„S-a oficiat un serviciu religios de catre ambii mitropoliţi şi de episcopi şi s-au 
ţinut discursuri, de catre I.Lahovary, Ministrul Domeniilor, C.l.lstrati, Comisarul General al 
Expoziţiei, şi Regele Carol I. A fost semnat un act constitutiv pe pergament, de catre rege, 
familia regală, mitropoliţi şi episcopi, miniştri şi alte persoane aflate la Arenele Romane"648

, 

ea fiind deschisă până la 23 noiembrie 2006. Anul trecui, în 2006, parcul a împlinit vârsta de 
I 00 de ani; dar cu o altă înfăţişare. 

Descrierea parcului cu toate formele sale, momentele. importante desfaşurate în acele 
zile, pregătirea iniţială a întregului oraş pentru primirea oaspeţilor români din Provincii şi a 
celor din alte state, reuşesc să refacă structura acestui oraş-expoziţional efemer. Intrarea era 
în formă de arc făcut din zid (realizare a arhitectului Gratzoschi), imediat în partea dreapta 
era amenajat un pavilon (realizat de athitect Victor Stefănescu) al cotidianului „Adevarul", 
aici se tipărea chiar în faţa publicului, un ziar al expoziţiei - „Adevarul la Expoziţie" ce 
cuprindea veşti zilnice din şi despre evenimentele desfăşurate în parc „Ziarul se tipărea în 
12000-24000 de exemplare şi au fost scoase, în 4 pagini, 99 de numere, între 9 iunie si 16 
septembrie"649

. 

Aleile paralele din mijloc se numeau Aleea Independenţei, iar porţiunea din faţa 

lacului Piaţa Traian, în centrul parcului a fost construit Palatul Artelor, cea mai importantă 
clădire, construită din materiale durabile pentru a ramâne şi după aceea; acesta ocupa 
o suprafata de 2313 m.p. pentru a servi în timpul expoziţiei, drept muzeu, ea va adaposti 
ulterior Muzeul Grigorescu, iar după primul război mondial, Muzeul Militar, distrus intr-un 
incendiu din 1940, alături de biblioteca Muzeului. Lângă Palatul Artelor era o cula (casa
fortareaţă construită de către boieri pentru a se apara de atacurile turcilor si tătarilor), copiată 
după cula familiei Greceanu din Judetul Vâlcea, de aici mergând spre dreapta, pe „Calea 
Olteniei" apoi pe „Calea Vlad Ţepeş" se ajungea la „Turnul de apă" construit dupa modelul 
castelului lui Vlad Ţepeş, ridicat în secolul al-XV-lea în localitatea Cheia Argeşului „era 
de fapt, un castel de apă înalt de 32 m.,cu un diametru de 9 m., în care era un rezervor 
de 200 m.c. de apă, iar în vârf se amenajase o platformă de unde publicul putea admira 
panorama parcului"650 În dreapta palatului se afla „ospătăria regală" în timpul expoziţiei, 

647 George Patra, Din Bucureştii de Ieri, Voi I, Ed. Ştiintifica şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990, p. 338 
648 Radu Olteanu, Bucureştii in date şi întâmplări, Bucureşti. Ed. Paideia, 2002, p.321. 
649 Ibidem. 
650 Idem. p 317. 
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iar ceva mai târziu administraţia Muzeului Militar. În spatele Palatului, ajungând până la 
marginea parcului, se afla reproducerea pentenciarului model Doftana, unde a fost introdus 
sistemul celulelor,"Inginerul Atanasie Bolintineanu a ţinut seama de toate liniile si proporţiile 
penitenciarului şi chiar de cele patru turnulete destinate soldaţilor de gardă. Poarta era masivă 
din lemn de stejar, iar interiorul pavilionilui alcătuit din hol şi cele patru odăi, avea formă 
de cruce"651

. În spatele palatului, în partea dreapta, se afla reconstituită casa de la Paradim în 
care a locuit domnitorul Carol I, în timpul Razboiului din 1877-1878 „iar de jur înprejur, o 
mulţime de tunuri şi alte arme de luptă luate ca trofeu în timpul războiului ... " 652(motiv pentru 
care ministml plenipotenţiar al Turciei, Kiazim Bey nu a participat la ceremonie). 

Pavilioanele ce completau decorul expoziţional, fiecare prezentând propria istorie (ex. 
Pavilionul Poştei), sau redând istoriei elemente rătăcite (ex. documente); au fost concepute 
şi executate, în general după modelul caselor boiereşti sau manastirilor ex.: Pavilionul ce 
reprezentă Primăria, pavilionul Camerei de Comert, Palatului de Industrie, Lucrărilor 

Publice, Pavilionul Regal, Pavilionul de Agricultură, Industria Casnică, Minele, Carierele şi 
Domeniile. Pavilionul Central era aşezat în faţa bazinului esplanadei iar în stânga acestuia se 
afla reconstituirea vechii manastiri Hurezu, dinjudetul Valcea, mai departe se aflau Pavilionul 
Industriei Casnice, al Minelor şi Carierelor (ce formau doua corpuri de construcţii simetrice), 
Pavilionul Postei; "In dreapta, în faţa lacului, trecând pe Calea Dobrogei şi langă terasa 
lui Ştefan cel Mare, se afla o fântână artistic executată cu tot felul de pietre aduse din cele 
mai importante cariere din Romania. Scara ce pleca de aici era din marmură albă, extrasă 
din zona Argeş prezentand două margini: una rosie si alta violet; piliaştii erau din granit 
iar capitelurile din gresie .... De la aceasta terasa plecau doua alei: Constantin Brancoveanu 
si Tudor Vladimirescu, prin care se ajungea la Arenele Romane .. "653 .Construcţia Arenelor 
Romane a fost amplasată între Biserica Cutitul de Argint (construită şi ea începând din 
anul 1906 pe locul unde a „existat o biserică mică acoperită cu şindrilă, denumită Bărbătescu
Nou, cu hramul Schimbarea la Faţă, zidită în 1798„654

), şi Institutul Meteorologic. Arenele 
puteau găzdui atunci dar şi astăzi aproximativ 5000 de persoane.Pornind de aici în jos se afla 
Pavilionul Ungariei ce avea în faţă Pavilionul Austriei ce „incorpora" ca o anexa Pavilionul 
Bucovinei (construit în forma bisericii din Rădăuţi), urmând Pavilioanele românilor din 
Transilvania şi Ungaria, Pavilioanele românilor din Basarabia, Macedonia şi Banat. 

A fost construită şi imitaţia unei peşteri naturale, iar pe piatra de marmură fixată pe 
un perete, inscripţia preciza „ocazia", organizarii expoziţiei:„fiind Mitropolit Primat Iosif 
Gheorghian, Preşedinte al Consiliului de Miniştrii George Gr. Cantacuzino, Ministru al 
Domeniilor Ioan N.Lahovari si Comisar General al expoziţiei dr.Constantin I. Istrati. În faţa 
peşterii sau a „Grotei Fermecate" cum a fost numită cascada în ghidul Expoziţiei Generale a 
Romaniei din 1906, în mijlocul unui bazin cu apă a fost amplasat un grup statuar ce ilustra 
un „moment" din Legenda Jepilor, necunoasterea tâlcului scenei înfaţişate a dat naştere la 
diverse interpretari - cei doi barbaţi „Gigaţi","Coloşi", „Titani", privesc o femeie pe care au 
omorât-o din gelozie, spre a nu fi soţia nici unuia dintre ei, şi şi-au găsit răspunsul ilustrat în 

651 George Potra, Din Bucureştii de Ieri, Voi I, Edit. Ştiinţifică si Enciclopedică, Bucureşti, 1990, p.339 
652 Ibidem. 
653 Ibidem 
654 G.I. Jonescu-Gion, Istoria Bucureştilor, Edit. Funda!ia Culturală Gh.M. Speleanu, Ed. li, 1998, p.157 
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denumire „Urmări le Geloziei". Darâmarea grotei spre a face loc unui monument comemorativ, 
a dispersat ansamblu sculptural „cei doi giganti fiind plasaţi pe o alee a parcului, iar nudul 
instalat pe o pajiste din Parcul Herastrau"655

. „Gigantii" stau si astazi faţă în faţă după ce, cele 
doua alei principale paralele se opresc spre a lăsa un singur acces principal mult mai larg ce 
trece peste lac. 

Pe acest lac în cadml expoziţiei jubiliare erau amenajate două insule mici, cu acees pe 
câte un pod de piatră, pe cea din stânga era o moschee, iar pe cea din dreapta un restaurant. 
Moscheea construită dupa proiectul arhitectului V. G. Stefanescu a fost mutata, în Str. 
C.Manescu nr. 4, unde a fost reconstituită identic cu altaml îndreptat spre Mecca când a avut 
loc resistematizarea parcului din anul 1959. 

Din gratitudine în anul 
1906 delegaţia Primăriei Romane 
condusă de contele di San 
Martino viceprimarul Romei, a 
dăruit oraşului Bucureşti o copie 
în bronz a Lupoaicei capitoline, 
alăptând pe Romulus si Remus, 
pe soclul de marmură al statui 
se afla o stemă cu banderolă, 

ce poartă iniţialele S.P.Q.R. 
(Senatus populusque quirites 
romanus-Senatul şi poporul 
român), iar pe partea opusă este 
reprezentată o stemă cu un soldat 
roman. Statuia a avut de-a lungul 
timpului mai multe amplasamente, pentru început a fost asezată în Palatul Artelor „pentru a 
fi astfel cunoscută şi admirată de mulţimea vizitatorilor. A fost primul amplasament. După 
închiderea expoziţiei Lupoaica a fost amplasată „definitiv"pe strada Lipscani acolo unde se 
forma un mic spaţiu (piaţă) în dreptul magazinului „Bucuresti" drept care piaţeta respectivă a 
fost botezată Piaţa Romei (anterior purta numele de piaţa Sf. Gheorghe), spre a cinsti în acest 
fel pe donator. Din pacate statuia nu a stat aici ... , decât un sfert de secol, până în anul 1831. 
În momentul în care dealul Patriarhiei a fost înzestrat cu prima explanadă a bucureştilor, 
alee ce-şi avea axa pe clopotniţa Brâncoveanului, în capătul de sus al explanadei a fost 
asezată Lupoaica, ce nu era considerată bine amplasată printre multimea pietonală, dar şi a 
birjelor şi tranvaielor ce inundau Lipscanii. Apoi şi acest amplasament a fost părăsit. În anul 
1934, în momentul în care a fost tenninată sistematizarea Pieţei Naţiuni, Lupoaica a fost 
coborată pe aceeaşi alee, tot în ax şi tot în vecinătatea unui monument brancovenesc - Crucea 
Brâncoveanului - distrus de comunişti .... Aici în al patrulea amplasament a stat aproape 15 
ani. în momentul când din latini am devenit slavi sadea, Lupoaica a fost alungată şi şi-a 
găsit salaşul prin Dorobanţi, în cel de-al cincilea amplasament în decurs de circa 40 de ani"656

. 

Relativ recent a fost mutata in Piaţa Romană. 

655 Ion Frunzetti, Paciurea, Bucuresti, Edit. Meridiane, 1971, p.66. 
656 Silviu Dragomir, Un Bucuresti mai puţin cunoscut, 2004, p.41 
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La 24 noiembrie 1906 a avut loc inchiderea expoziţiei, cu discursul de mulţumire 
adresat de Ion Lahovary, Corpurilor Legiuitoare, colaboratorilor săi, ţărilor straine ce au 
deschis pavilioane propri, a fost intonat imnul jubiliar (compus de G.Enescu), pe o ploaie de 
toamna, în ecoul salvelor de tun ale bateriei Calafatului. Parcul acesta s-a numit Parcul Carol. 
Bucureştiul anului 1906, dupa cum scria N.Iorga „deveniseră, în adevar, capitala poporului 
românesc" 

Recunoştinta pentru eforturile celor ce s-au implicat in realizarea expoziţiei a fost 
comemorată prin două monumente instalate pe două alei ale Parcului Carol: cel dedicat 
lui I.N.Lahovary (fost ministru al Domeniilor,de Externe, preşedinte de Senat, voluntar în 
razboiul de independenţă; bustul este opera lui D.Dima Pavelescu), si cel dedicat lui C.I.lstrati 
(operă a lui Oscar Spaethe, realizată în 1908); sunt şi astăzi, umbrite de copaci. 

Dupa primul razboi mondial, în piaţa din faţa parcului numita Maresal Joffre, s-a 
construit un turn de fier (20m), asemanator turnului Eifell din Paris, şi tot din această 

perioadă îşi aşterne somnul pentru inceput „Mormântul Eroului Necunoscut", simbolul 
sacrificiului celor mulţi din cadrul razboiului pentru reîntregire. "Ceremonia desemnării 
-Eroului Necunoscut- a fost precedată de ridicarea din 1 O locuri diferite, a ramăşiţelor 
pamânteşti ale câte unui ostaş necunoscut, căzut în luptele de la Mărăseşti, Mărăşti, Oituz, 
Tg.Ogna, Jiu, Prahova, Bucureşti, Dobrogea, Ardeal şi Basarabia; fiind aşezate în sicrie de 
stejar, au fost depuse pe 13 mai în biserica Adormirea Maicii Domnului de la Mărăşeşti. 
A doua zi , Amilcar C. Sandulescu, orfan de razboi, elev la Liceul Militar din Craiova, a 
fost desemnat de ministrul de război, generalul George Mărdărescu, să aleagă sicriul eroului 
necunoscut: copilul a îngenuncheat în dreptul celui de al patrulea sicriu şi a spus:"Acesta 
este tatai meu!". Pe 15 mai, trenul special, inpodobit cu stema ţării şi cu drapelul naţional, cu 
ghirlande de brad şi de stejar, a pornit spre Bucureşti, în gările de pe parcurs au fost oficiate 
slujbe religioase şi s-au ţinut cuvântări adecvate momentului, de către oficialitaţi. La Gara de 
Nord a venit regele Ferdinand, înbrăcat în uniforma de general, şi personalitaţi ale vremii: 
primul ministru Ioan I.C. Bratianu, Iuliu Maniu, I.G.Duca, dr.CI.Angelescu, generalii Arthur 
Văitoianu, G.Mardarescu, C.Coanda s.a. Sicriul a fost depus pe un afet de tun, tras de 8 
cai, iar cortegiul funerar s-a deplasat prin oras-pe strazile Calea Grivitei, Calea Victoriei, 
Bd. Elisabeta, Schitu Magureanu, Bd. Principrle Mircea, Str. Arhivelor, până la Biserica 
Mihai-Voda, unde mitropolitul primat Miron Cristea a oficiat un serviciu religios. Pe 16 mai 
publicul a trecut şi a adus un ultim omagiu eroului necunoscut, iar pe 17 mai, de ziua Înalţării 
Domnului, carul funerar, urmat de membri guvernului, ai corpului diplomatic, de ofiţeri si 
veterani ai ultimelor trei razboaie (1877, 1913, 1916), s-a deplasat până în Parcul Carol, la 
mormântul săpat pe terasa Cuza-Voda în faţa Muzeului Militar"657

. Regele Ferdinand a depus 
pe sicriu medalia virtutea Militară, decoraţii şi coroane de flori au fost depuse şi din partea 
Franţei, Italiei Poloniei, Angliei, Iugoslaviei, S.U.A., Cehoslovaciei, Greciei şi Albaniei."La 
ora 12.oo, la coborârea în groapă a sicriului, în dangănul clopotelor tuturor bisericilor, s-au 
tras I O 1 salve de tun şi, pentru două minute, a încetat orice activitate publica din ţară"658 

Ansamblul funerar a fost executat dupla planurile sculptorului Emil Willy Becker, 
iar pe placa funerară stă scris „Aici doarme fericit întru Domnul ostaşul necunoscut, sfârşit 

657 Radu Olteanu, Bucureştii în date şi intâmplări, falit. Paideia, Bucureşti, 2002, p.395 
658 Ibidem. 
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din viaţă în jertfa pentru unitatea neamului românesc. Pe oasele lui odihneşte pamântul 
României întregite. 1916-1919". Asociaţia Cultul Patriei, a aprins o flacară cu foc nestins, 
în 1927 , iar la 28 octombrie 1934 lângă mormânt s-a ridicat o cruce. În timpul regimului 
comunist în noaptea de 23\24 decembrie 1959 monumentul funerar al Eroului Necunoscut a 
fost demolat şi strămutat în taină, la Mausoleul de la Mărăşeşti unde a stat până în 1991 când 
la 26 octombrie a trebuit să pornească pe acelaşi drum la Bucureşti, fiind reînhumat în Parcul 
Carol puţin mai sus de locul iniţial. 

Parcul Carol a fost gazda în continuare a unor serii de expoziţii, la 9 mai 1935 se 
inaugura prima ediţie a expoziţiei urbanistice anuale "Luna Bucurestiului", ce va dura până 
la 9 iunie, organizată de primărie.Atunci s-a construit în locul machetei (din fier) a turnului 
Eifell, o fântână arteziană monumentală- Fântâna Zodiacului - sau a zodiilor, dupa proiectul 
arhitectului Octav Doicescu, simbolurile zodiilor fiind realizate în mozaic, de sculptorul Mac 
Constantinescu, având diametrul de 16 m.şi putănd arunca apa până la 20-25 m. înalţime. 
Tot atunci a fost dezafectată poarta construită în 1906, cu ocazia acestei expoziţii în parc au 
fost amenajate: o stradă bucureşteană (cu casele ei vechi, podită cu bârne de stejar), o copie 
a Turnului Colţei, iar pe lac o moschee şi un restaurant. Aceasta manifestare s-a desfăşurat 
anual între 9 mai şi 9 iunie, până în anul 1940. După cele şase ediţii antebelice manifestarea 
a încetat, pentru a se relua printr-o hotărâre din 26 martie 1998 a Consiliului general al 
municipiului Bucureşti - manifestarea din 9 mai - 9 iunie a „Lunii Bucureştiului" fiind 
considerată a şaptea ediţie, toate cele de acum au o altă interpretare. 

--

Regimul comunist schimbă numele parcului, redândui-1 pe acela de Parcul Libertaţii, 
şi se apucă de construit un monument pentru a se comemora (dupa ce inţial dezafectase 
mormântul eroului necunoscut), acesta s-a numit „Monumentul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului şi a patriei, pentru socialism"; a fost ridicat dupa planurile arhitecţilor Horia Maieu 
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si Nicolae Cucu, el are o inălţime de 48m şi a fost inaugurat le data de 30 mai 1963 pentru a 
"cinstii lupta militanţilor socialişti". Monumentul este format dintr-o bază circulară placată 
cu granit negru pe care sunt amplasate cinci arcade placate cu granit roşu. Baza conţine în 
interior o incintă circulară, izolată cu plăci de granit roşu, a carei boltă este ornată cu mozaic 
auriu. Rotonda cuprindea criptele a trei reprezentanţi ai puterii socialiste. În semicercul din 
jurul monumentului se aflau cripte cu rămăşiţe pamânteşti ale mai multor militanţi ai epocii, 
iar în partea dreaptă a monumentului se afta un hemiciclu unde erau gazduite alte urne. La 
înfiinţare, pe terasa superioară a monumentului, într-o amforă de granit, ardea permanent o 
flacără, care simboliza amintirea păstrată celor care au slujit cauza clasei muncitoare. 

În anul 1991 mausoleul a fost dezafectat, au fost exhumate osemintele reprezentanţilor 
comunişti şi mutate în alte cimtire. În locul lor au fost aduse osemintele ostaşilor căzuţi în al 
doilea razboi mondial, închinându-se construcţia memoriei eroului necunoscut. Este de fapt 
un monument rămas singur din perioada comunistă, cu o altă destinaţie mult mai normală, iar 
după o peroadă probabilă de timp când se va stinge patima, durerea probabil devine obiectiv 
turistic. 

Candva sacagii îşi umpleau sacalele cu „apa buna de la Filaret" pentru a o duce 
în oraşul mult prea mic, azi Parcul Carol ce şi-a recăpătat numele fiind inscris pe Lista 
Monumentelor Istorice, oferă ore de liniste, evenimente. 

SUMMARY 

The article describes the exhibition organized in the Carol I park, in 1906, remaking 
the monuments of that time and discussing the fate of the surviving few ones. 
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CALEA MOŞILOR (I) 

Din trecutul unei vechi artere bucureştene 
Victoria Gavril 

Carmen Constantinescu 

Calea Moşilor, una dintre cele mai vechi artere bucureştene, cunoscută cândva şi ca 
Podul Târgului de Afară, a făcut obiectul a numeroase studii istorice, culturale şi sociale. 

Încă de pe vremea lui Matei Basarab, în plină necesitate de existenţe a unor locuri de 
desfacere a mărfurilor, pe lângă târgul din jurul Curţii Domneşti (Târgul Dinlăuntru) şi a celui 
din pre~jma Bisericii Zlătari (Târgul de Sus) se simţea nevoia găsirii unui alt loc în care să 
se facă schimburi comerciale şi acesta a fost găsit în jurul Bisericii Oborul Vechi. El a fost 
denumit Târgul de Afară. Acest târg apare în cronica domnitorului Constantin Brâncoveanu 
în jurul anului 1693. Drumul care ducea din centrul oraşului către această piaţă a fost denumit 
Podul Târgului de Afară. Schimbarea denumirii acestei artere din Podul Târgului în Calea 
Moşilor este legată tot de existenţa unui târg, se pare mai vechi decât primul şi anume Târgul 
Moşilor ce se deschidea primăvara în sâmbăta Rusaliilor, odată cu pomenirea morţilor sau a 
moşilor. 

În timp se ajunge la unificarea celor două târguri (la mijlocul secolului al XIX lea)- pe 
moşia Colentina a domnitorului Grigore Ghica. 

Importanţa acestui târg şi a drumului comercial ce ducea la el denotă şi din faptul că 
este prima stradă pietruită din Bucureşti ( 1825). 

În anul 1906 Calea Moşilor este menţionată printre cele mai lungi artere bucureştene, 
ea având o lungime de 2830m. 

Peste timp această stradă şi-a păstrat aspectul comercial, printre case frumoase de 
locuit aflându-se magazine şi ateliere ce luaseră locul fostelor hanuri, cârciumi şi prăvălii. 

Calea Moşilor ca şi întreaga zonă adiacentă era în anii 1988-1989 supusă unui plan de 
sistematizare. Din acest motiv, Muzeul Municipiului Bucureşti a format echipe complexe de 
muzeografi şi fotografi pentru a consemna informaţii şi imagini despre casele ce urmau a fi 
demolate în vederea realizării unei arhive a muzeului. 

Calea Moşilor a fost împărţită în mai multe sectoare, repartizate mai multor echipe 
de cercetare. Echipa noastră era alcătuită din trei muzeografi - Victoria Gavril, Carmen 
Constantinescu şi Florica Jebeleanu - iar pentru fotografiere ne-a sprijinit Dan Iliescu. 

Din porţiunea Căii Moşilor pe care am avut-o în lucru, noi am selectat pentru acest 
studiu proprietăţile de la numerele 65 la 117. 

Pe Calea Moşilor, colţ cu bulevardul Hristo Botev, la numerele 65, 65A, 658 şi 67, la 
data cercetării noastre pe teren în anul 1988, situaţia era următoarea: 

- numărul 65 nu apare; la numărul 65A se găsea un bloc, parter şi cinci etaje nelocuit. 
Clădirea fusese avariată la cutremurul din 1977 iar locatarii (proprietari şi chiriaşi) au fost 
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evacuaţi. În spatele acestei clădiri, se afla un alt bloc, parter şi şase etaje. La numărul 65B, 
imobilul este alcătuit din parter şi patm etaje. Proprietatea de la numărul 67 a fost distmsă 
într-un incendiu cu mai mulţi ani în urmă. 

Dată fiind situaţia acelor ani, când zona trebuia să fie sistematizată, am presupus că nu 
mai există interes pentru regularizarea numerotării străzii. 

Am avut acces la clădirea de la numărul 65B unde am găsit următoarea situaţie: la 
parter se găsea o garsonieră şi un apartament de trei camere, baie şi bucătărie. Garsoniera, 
cu regim de proprietate particulară, era închisă în urma decesului Anei Tănăsescu iar 
apartamentul proprietate IAL era nelocuit. La etajul I, format tot dintr-o garsonieră şi un 
apartament, locuiau patru persoane iar la etajul li, o singură persoană. La etajele III şi IV, 
situaţia se repetă, ele fiind formate din câte o garsonieră şi un apartament. Încălzirea se făcea 
cu lemne. 

În "Cartea Funciară a Municipiului Bucureşti şi a comunelor subordonate" de la 
Arhivele Statului aflăm că proprietăţile de la numerele 65, 65A, 65B şi 67 au aparţinut 
familiei Leon H. Lobel încă de pe la anul 1898. De-a lungul timpului, titlurile de proprietate 
asupra acestor bunuri s-au tot schimbat, ele revenind urmaşilor lui Leon H. Lobel precum şi 
a altor persoane, prin vânzări şi cumpărări. 

Pentru Calea Moşilor numărul 65, avem menţionat în Anuaml Bucureştilor din anul 
1918, pe arhitectul Athanase Lăzărescu. În dosarul blocului, la întocmirea acestuia, figura ca 
proprietar între anii 1932-1941 Maria Şerbănescu (născută Iorgulescu) din strada Verei nr. 9 
care îl cumpărase de la Ecaterina Lăzărescu. La acea dată, proprietatea era constituită dintr
un teren de 125 m1 şi o casă cu parter şi etaj. Casa era compusă dintr-o prăvălie, cinci camere 

şi dependinţe. 

La numărul 65A, apare ca proprietar în 
Anuarul Bucureştilor din 1918 Leon H. Lobel. 
Ulterior, în anul 1946 proprietatea aparţinea dr. 
ing. Alfred Lobel domiciliat în Calea Plevnei 
nr. 154; Charlotte Lobel domiciliată în strada 
Bradului nr.27: Helene Lobel din strada Traian 
nr.171 precum şi Frida şi dr. Ettinger din b
dul Carol nr.45. Toţi aceştia vând, la această 
adresă, un teren de 220 m2 către A. Hovici, Emil 
Calmanovici şi ing. Edith Emanuel. Se pare că 
familia Lobel ridicase o construcţie întrucât 
în anul 1946 Helene Lobel donează Casei 
Partidului Social Democrat (reprezentat prin I. 
Burcă şi E. Merling) apartamentul 29 se. 3 et. 
I şi apartamentul 35 se. 4 et. 1. În anul 1947, 
moştenitorii lui Leon H. Lobel vând o mare 
parte din proprietăţile lor din această clădire 

către diverse persoane ca: Roza şi Ilie Văleanu, 
Petre Giurgea, Gheorghe Dumitrescu, etc. cu 
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preţuri între 42 şi 70 milioane lei apartamentul. 
Blocul era, în anul 1988, proprietate mixtă. 
Pe Calea Moşilor la numărul 69 am întâlnit o clădire cu parter, etaj şi pod mansardat. 

Construcţia are un plan neregulat şi o curte interioară. Faţada principală are nenumărate 
deschideri şi foarte multă ornamentaţie. În centrul faţadei se află o deschidere în arc 
semicircular. Deasupra intrării, în cartuş, apare monograma "A. H." Simetric faţă de intrarea 
principală, se găsesc două bovindouri dreapta-stânga. pe console florale. Ferestrele sunt 
tripartite supraînălţate cu ghirlande florale. Deasupra intrării se poate vedea un balcon cu 
balustradă din fier forjat susţinut pe console din zidărie. În holul de la intrare, în mozaic, 
este evidenţiat anul „ I 909". Toată construcţia, atât la exterior cât şi la interior, a fost bogat 
ornamentată cu stucaturi cu motive vegetale şi animale(pomi şi păsări). În holul de la casa 
scării, deasupra uşilor, sunt casetoane ovale cu peisaje pictate. Scara interioară este făcută din 
lemn cu baluştri fasonaţi. Stucatura prezintă în colţurile scării câte două figuri de amoraşi. 
Clădirea dispune de luminatoare. În camere se aflau sobe mari de teracotă de diverse culori: 
albe, verzi, kaki, cu capete bogat ornamentate. 

La data studiului nostru pe teren, construcţia era într-un stadiu avansat de degradare şi 
din acest motiv era locuita doar parţial. 

În Anuarul Bucureştilor din 1918, la această adresă figurează Anton Hilber, ceea ce 
se potriveşte şi cu monograma A.H. din cartuşul montat deasupra intrării. În dosarul casei de 
la Arhive este menţionată o proprietate compusă dintr-un teren de 632 m2 şi o casă, parter şi 
etaj, având patru apartamente: două la parter a câte cinci camere şi la fel la etaj, deci 20 de 
camere, 4 băi, 4 bucătării, holuri şi dependinţe. În anul I 932 a avut loc un partaj voluntar între 
urmaşii lui Anton Hilber, aşa încât, până în anul 194 I, proprietatea aparţinea următorilor: 
Eleonora Richter născută Hilber, Antonia Hermann născută Hilber, Ana Hilber, Maria Schiel, 
Luiza Schiel, Trina Schiel, Emilia Posch născută Schiel, Aurelia Nedoma născută Schiel şi 
Louise Grosch născută Schiel, toţi de origine germană. 

În anul 1988, casa era deţinută de !AL. 
La numărul 71 pe Calea Moşilor se 

află o construcţie, parter şi etaj, pe un plan în 
formă de "U". Faţada principală are la parter 
3 ateliere cu ferestre mari şi uşi, o deschidere 
mare în arc semicircular precum şi un gang spre 
curtea interioară. 

La etaj se observă deschideri bipartite 
supraînălţate şi, deasupra gangului, un balcon 
cu fier forjat. 

La data studiului, casa se afla într-o 
avansată stare de degradare. 

La parter se aflau ateliere de croitorie şi încălţăminte iar etajul era nelocuit. 
Cartea Funciară ne prezintă următoarele date: proprietarul Marcus Blumenfeld deţinea 

un teren de 382 m2 şi o casă parter şi etaj, compusă I O camere şi dependinţe. La parter avea 3 
prăvălii şi 3 camere iar la etaj 2 apartamente de câte 3 şi 4 camere. 
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Marcus Blumenfeld este menţionat în Anuarul Bucureştilor din 1918. 
În perioada 1918-1941, printr-un partaj voluntar, devin proprietari Bernard Florescu, 

Isac Blumenfeld şi încă alţi patru fraţi. 
În anul 1988, imobilul era proprietate IAL. 

La numllrul 73 se află o construcţie având parter şi etaj. La parter era o prăvălie cu 
deschidere mare iar deasupra o cameră cu fereastră în patru foi supraînălţată şi un mic balcon 
cu fier forjat. Parterul, care nu avea etaj pe toată lungimea sa, prezintă ferestre bipartite 
supraînălţate cu ancadrament din zidărie şi ornamente florale la cheia ferestrelor. 

În anul 1988, în această clădire, la parter, funcţionau două ateliere de sculptură. Ele 
erau proprietatea Mariei Ghiurţan, care le moştenise de la fratele ei. 

Etajul de deasupra prăvăliei era proprietatea familiei Radu, formată din patru 
persoane. 

În Cartea Funciară am găsit următoarea documentaţie: pe 87 m2 teren se afla o casă 
cu parter şi etaj. La parter se găsea o prăvălie, camere şi dependinţe iar la etaj două camere, 
antreu şi dependinţe. Între anii 1905-1944, proprietatea era a Eufrosinei Balşenescu, fostă 
Ionescu, care o comparase de la Constantin Crăciunescu. În anul 1944, aceasta vinde parterul 
lui Teofil Pulcea şi etajul lui Nicolae Suciu. În anul 1945, T. Pulcea, care reparase casa după 
stricăciunile produse de cutremurul din 1941, vinde parterul lui Petre Draga. 

În anul 1988, clădirea era proprietate particulară. 
Pe Calea Moşilor la numărul 75 este situată o casă cu parter supraînălţat pe un plan 

neregulat, cu multe deschideri-uşi şi ferestre, intrarea principală din curte şi o latură mare 
spre stradă cu ferestre bipartite supraînălţate şi ancadramente în zidărie la cheia de boltă a 
ferestrelor şi la cornişă. 

În aceia şi curte se mai află o clădire - parter şi etaj - cu trei intrări. 
Cartea Funciară menţionează că la această adresă existau două case. Corpul de la 

stradă avea 4 camere şi dependinţe iar celălalt avea câte două camere la parter şi la etaj. 
În dosarul proprietăţii nu apare titularul averii, pe copertă având scris cu creionul 

numele "Maria Tomescu din Urziceni judeţul Ialomiţa care are o fată Lelia Popovici din 
strada Apolodor". 

În anul I 988, imobilele erau proprietate IAL. 
Pe colţ cu strada Sfinţilor se află numărul 77 al Căii Moşilor. Aici se găseşte o 

construcţie cu subsol şi parter supraînălţat având o ornamentaţie foarte bogată atât la 
exterior, cât şi la interior. Intrarea principală 
a casei are două coloane cu capitele florale şi 

coloane adosate canelate. Uşa este din lemn 
sculptat cu fronton baroc şi cartuş. Deasupra 
intrării se observă un cartuş cu scut şi cu 
cornul abundenţei. Treptele sunt din marmură. 
Deasupra ferestrelor bipartite, supraînălţate 

sunt frontoane triunghiulare cu amoraşi. Spre 
nord, se găseşte o marchiză semicirculară din 
sticlă şi fier forjat cu motive florale. 
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Interiorul este decorat cu capete de muze, medalioane florale, frize cu amoraşi şi 

stucatură cu elemente florale. Deasupra uşilor sunt frontoane cu amoraşi şi ghirlande. Imobilul 
are mai multe sobe şi şeminee din faianţă de calitate cu medalioane florale şi frontoane 
rocaille. Subsolul are 6 camere iar parterul 6 camere şi dependinţe. 

În conformitate cu Cartea Funciară, pe 632 m2 teren se ridica o casă-parter cu 12 
camere şi dependinţe( din care 6 camere se găseau la subsol). 

În anul 1941, clădirea aparţinea lui Anghelache Constantin zis Anghel Constantinescu, 
Milea şi Maria născută Alexandrescu din strada Traian nr. 93 prin cumpărare de la Gertrude 
şi M. Iustin din strada Dionisie Lupu. 

În anul 1988, imobilul era proprietate mixtă. 
Pe Calea Moşilor la numărul 79, pe o suprafaţă de 300 m2 teren este proprietar încă 

din 1946 Statul român prin Ministerul Cultelor. Pe acest teren se află Biserica Sfinţilor, a 
cărui istoric va face obiectul unui viitor studiu. 

Începând cu numărul 81 până la nr. 89 ale aceleiaşi străzi nu mai există nici o 
construcţie. Cartea Funciară ne indică următoarele date: 

La numărul 81, colţ cu strada Sfinţilor se afla proprietateaAntoinettei Dr. Mayersohn, 
născută Marcu. Numele ei apare la această adresă şi în Anuarul Bucureştilor din 1918. Soţul, 
dr. Lazăr Mayersohn, cumpărase de la Societatea Creditul Funciar Urban(l 907-1941) un 
teren de 251 m2 cu o casă, (parter, etaj şi mansardă). La parter erau 2 prăvălii şi o cameră, la 
etaj 5 camere şi dependinţe iar la mansardă 7 camere. 

Dosarul proprietăţii de la numărul 83 ne prezintă o casă cu parter şi etaj, situată pe un 
teren de 119 m2

• Casa avea la parte o prăvălie, o cameră, o bucătărie şi o magazie, iar la etaj 
3 camere, bucătărie şi spălătorie. 

Proprietatea a aparţinut din 1907 preotului Ştefan Cristescu zis Dumitrescu. În anul 
1919 proprietatea este cumpărată de veneţiana Cohen. Preotul Ştefan Cristescu se găseşte ca 
proprietar şi în Anuarul Bucureştilor 1918. 

Pe colţul cu strada Armenească nr. I se află un teren viran de 783 m2
• Cadastral, aici 

erau numerele 85 şi 87 ale Căii Moşilor. În Cartea Funciară apar ca proprietari între anii 
1923-1941 Frederica Focşaner din Bulevardul Principele Mircea şi Fani Franco din str. 
Caragiale nr. I. Era o moştenire de la tatăl lor Alex Perlmutter. În Anuarul Bucureştilor din 
1918, aici este menţionat ca proprietar Bi lan Câncea. 

Pe Calea Moşilor la numărul 89, pe 305 m2 teren, exista o casă cu parter şi etaj. La 
parter erau 3 prăvălii şi 2 camere iar la etaj 4 camere cu dependinţe. Între anii 1932-1941 
figura ca proprietară Anastasia Braunstein născută Dichter, prin cumpărare de la Samuel 
Almosnino. În 1947, aici locuia Ştefania Braunstein şi funcţiona Farmacia „PiBronson''. 

La numărul 91, colţ cu strada Armenească se află o construcţie în stare avansată de 
degradare. 

Documentaţia proprietăţii care se află la Arhive ne indică următoarele: o casă cu parter 
(5 camere) şi etaj (3 camere) se află într-o curte de 350 m2 teren. Casa a aparţinut încă de pe 
la I 878 lui Tănase lgnaţiu care a dat-o ca dotă fiicei sale Ana Georgescu (născută Ignaţiu). 
Corpul principal al clădirii a fost construit în 1906 iar atenansele în 1925. Ana Georgescu a 
dărâmat casele vechi. Ea a construit o casă cu 5 camere la stradă şi lipit de aceasta un alt corp 
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de clădire, parter şi etaj cu câte 2 camere pe nivel. 
În anul 1942 Ana dr. Georgescu şi-a vândut proprietatea avocatului Ştefan Dobrescu 

cu condiţia de a o lăsa să locuiască aici până la sfârşitul vieţii. 
În Anuarul Bucureştilor din 1918 la această adresă apare numele Elena Cordoneanu. 
La data cercetării, imobilul era proprietate de stat (TAL). 
La numărul 93 al Căii Moşilor există o construcţie în formă de "L" cu parter şi etaj, 

având mai multe intrări şi un gang. Imobilul este parţial nelocuit. 
Cartea Funciară ne indica drept prim proprietar pe Berta Moliner născută Hescheler 

care vinde în 1941 lui Stroe Drăgulănescu din Plopeni jud. Constanţa. 
Pe un teren de 170 m1 se ridica o casă, parter şi etaj, cu 9 camere şi dependinţe. 
În anul 1988, casa era proprietate IAL. 
Pe Calea Moşilor la numărul 95 se găseşte o construcţie cu parter şi etaj. Imobilul 

este bogat ornamentat. Intrarea principală se face printr-o marchiză, având încă 3 intrări pe 
latura cealaltă. Interiorul este de asemenea foarte bogat ornamentat cu: ghirlande florale în 
stucatură, frontoane triunghiulare deasupra uşilor, cartuşe şi medalioane cu zeul Pan. 

Cartea Funciară menţionează ca proprietar între anii 1931-1946 pe Sofia Grilnberg 
născută Schick prin cumpărare de la Arthur Ryser. Acesta deţinea proprietatea din 1929. Între 
anii 1942-1944, aici se găsea CNR (Consiliul Naţional de Românizare). În anul 1947, la 
această adresă locuiau: ing. Dinu Costache, Ana Diamantstein şi Constantin Ifrim. 

În Anuarul Bucureştilor din 1918 figurează aici numele lui Radu Săbăreanu. 
Întreaga proprietate constă din 750 m1 teren precum şi o casă-parter şi etaj-cu 1 O camere şi 
dependinţe. 

În anul 1988, casa era proprietate de stat. 
La numărul 97 (în dreptul străzii Paleologu) se află o construcţie - parter supraînălţat 

- cu intrarea principală din curte. Ferestrele sunt bipartite supraînălţate. Deasupra intrării este 
o copertină de sticlă şi un fronton dreptunghiular. Cornişa are ca decoraţiune frunze de acant 
şi denticuli. 

Având un plan neregulat, construcţia se prelungeşte spre curte cu o parte de clădire 
- parter şi etaj. 

Cartea Funciară ne indică drept proprietar între anii 1912-1242 pe Maria Cireşanu 
născută Zissu, care comparase de la Filofteia Gheorghiu 1 OOO m2 teren şi o casă-parter cu 8 
camere şi 6 dependinţe. În Anuarul Bucureştilor din 1918 la această adresă regăsim numele 
Mariei Cireşanu. 

În Cartea de Telefon - Bucureşti 1947 este menţionat George Cireşanu. 
În anul 1951 imobilul este cumpărat de Belu Cristea. 
Construcţia datează, conform actului de proprietate, din 1902. Construcţiei iniţiale i 

s-au adăugat în timp altele, aşa încât, în anul 1988, aici erau doi proprietari Belu Cristea Iuliu 
şi Voichiţa Craioveanu. Ei deţineau 14 camere. 

În anul 1988, casa era proprietate particulară. 
La data cercetării noastre, pe Calea Moşilor la numărul 99, casa era demolată. 
În dosarul proprietăţii de la Arhive am găsit următoarele informaţii: pe un teren de 895 

m1 se afla o casă cu parter şi mansardă. La parter sunt 4 camere şi dependinţe iar la mansardă 
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- 3 camere şi o debara. 
Între anii 1902-1941, proprietatea aparţine Polixeniei Paulina Hamangiu ca donaţie de 

la Dumitru Atanasiu (fostul soţ). În anul 1947 Paulina Hamangiu locuia într-o parte a casei, 
iar în rest funcţiona Întreprinderea Filderman-Bacău. 

La numărul 101 - casa este demolată. 
Documentaţia din Cartea Funciară ne relevă că pe 1150 m2 teren se afla o casă cu 4 

camere şi dependinţe. Între anii 1928-1946, prin cumpărare de la Eugenia cpt. Albu, devin 
proprietari, cu câte o pătrime, următorii: Beniamin Michelsohn, Maria Michelsohn născută 
Karmitz, Pascal Marian şi Ana Pascal născută Karmitz. 

În anul 1942 aici funcţiona C.N.R. 
Pe Calea Moşilor la numărul 103 

există două corpuri de clădire. Cel din faţă, cu 
o faţadă pe trotuar şi cu intrarea principală prin 
curte, are un parter supraînălţat cu deschideri 
rectangulare şi ancadramente ornamentale 
în zidărie. La intrare se observă 2 coloane cu 
capitel. Deasupra intrării există un fronton 
triunghiular supraînălţat cu cartuş şi ghirlande 
florale. Cornişa prezintă denticuli. Construcţia 
se desfăşoară pe un plan în formă de "L" şi are 8 
camere, o bucătărie şi o cameră de serviciu. 

Celălalt corp, construit pe un plan în formă de "U", este alcătuit din parter şi 4 etaje. 
La fiecare nivel se găsesc câte 2 apartamente. 

În dosarul referitor la această proprietate, aflăm că pe 750 m2 teren se aflau două case. 
Prima era compusă din 8 camere, bucătărie şi cameră de serviciu iar cealaltă casă avea la 
parter 3 camere pe hol şi, la etaj, 4 camere, baie, două bucătării, două camere de servitori şi 
2 cămări. La mansardă erau 2 camere, spălătorie şi uscătorie. 

Încă din 1893 această proprietate (probabil terenul) i-a aparţinut printr-o adjudecare 
lui G. Bedros. Urmaşii lui Bedros respectiv: Anton şi Vasile Bedros, Maria Unanian, Eleonora 
Marcovici şi Zoe Sakim o vând în anul 1929 Clarei şi lui Isidor Berger din strada Lipscani 
nr. 91. În anul 1942 aici funcţiona C.N.R. Ulterior, în anul 1946, soţii Berger vând o parte 
din proprietate lui Nicolae V. Russ. În acelaşi an, ei vor face o donaţie fiului lor minor Virgil 
Berger Safianu şi către un alt fiu, Corneliu Alex. Berger Safianu. 

În Anuarul Bucureştilor din 1918 figurează aici şi Ana Bedros. 
În Cartea de Telefon - Bucureşti 1947 apar la această adresă: Gheorghe Ionescu

Bălăceanu, Titus Bragadireanu (magistrat), Petre Lupia şi "Safianul.H.B.-Stofe-Mobile". 
Din informaţiile primite de la un locatar am aflat că un membru al familiei Safianu( fost 

furunizor al Casei Regale) şi-a pus casa la dispoziţia grupului Lucreţiu Pătrăşcanu, Emil 
Bodnăraş, Dăniceanu Mocoini Stârcea, general Sănătescu, etc. pentru şedinţe conspirative. 

O altă informaţie de pe teren ne spune că Ionescu-Bălăceanu (cel care apare în Cartea 
de Telefon - Bucureşti 1947) era administratorul Moşiilor Regale. El deţinea etajul III din 
corpul B. 
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În anul 1988, cele două clădiri erau 
proprietate TAL. 

Calea Moşilor numărul 105-la această 
adresă se găsesc patru clădiri. 

Corpul A-la stradă este o casă (numai 
parter) frumoasă, cu ferestre dreptunghiulare 
şi ornamentaţie în zidărie, ghirlande florale şi 

denticuli pe cornişă. Intrarea se face din curte 
pe mai multe trepte semicirculare spre o uşă 
imensă din fier forjat şi sticlă. Deasupra intrării 
se găseşte un fronton semicircular, mult înălţat 

având în centru o fereastră deasemeni semicirculară. 
Corpul B este alcătuit din parter şi etaj. 
Corpul C şi D sunt construcţii mici, fiind constituite numai din parter. 
Documentaţia pentru această proprietate (Cartea Funciară) menţionează: patru case 

situate pe un teren de 975 m2 • 

Clădirea principală (corpul A) era cea de la stradă şi cuprindea 7 camere şi dependinţe. 
Dintre ele, 5 camere erau birouri iar ultimele 2 erau magazii. 

Corpul B avea câte 7 camere la parter şi etaj (din care, pe fiecare nivel, erau birouri, 
magazii şi camere de servitori). 

Corpul C era constituit dintr-o cameră şi o magazie. 
În corpul D funcţiona o spălătorie. 
Primii proprietari menţionaţi în 1922 erau Clara şi Anton Gros care vindeau în acest 

an lui JosefSeber, comerciant S.A.R."Semperit-cauciuc" şi lui Racz Dezideriu-director. 
În anul 1940, locuiau şi funcţionau cei menţionaţi mai sus. 
În Anuarul Bucureştilor din 1918 mai figurează aici şi Costică Alexandrescu. 
În Cartea de Telefon - Bucureşti 1929 - la această adresă apare Iosef Seber (agent

comision) iar în Cartea de Telefon - Bucureşti 1947 figurează "Sediul Partidului Social
Democrat - sector 2 -NEGRU". 

În anul 1988, cele patru clădiri erau proprietate de stat (IAL). 
Pe colţul cu strada Pictor Luchian, alături de un teren viran, se afla casa de la numărul 

107. Este o construcţie numai parter, pe un plan rectangular, cu multe deschideri pe faţada de 
la trotuar, evident foste prăvălii având 6 intrări 
de la stradă. 

La data studiului nostru în zonă, imobilul 
avea 6 apartamente a câte 2 camere, hol şi 

baie. 
Dosarul casei de la Cartea Funciară 

menţionează că pe un teren de I 075 m2 se 
afla o casă cu 25 de camere şi 6 bucătării. 

La întocmirea Cărţii Funciare proprietatea îi 
aparţinea lui Dumitru Mavrodin (magistrat) din 
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strada Antim nr. 62 care moştenise o parte de la tatăl său iar cealaltă parte o cumpărase de la 
Paulina Giugea şi Constantin Mavrodin în anul 1928. 

În Anuarul Bucureştilor din 1918 la această adresă figurează Anastase Nedelcovici. 
În Cartea de Telefon - Bucureşti 1947 apare bodega "Pricop Gavrilă". 
În anul 1988, clădirea era proprietate de stat (TAL). 
În vecinătatea terenului viran menţionat mai sus a fost numărul 109. Construcţia de 

pe acel teren a fost demolată. 
În Arhive am găsit următoarele date: proprietatea lui Ioan Vartanovici, constituită din 

200 m2 teren, casa cu 5 camere - unde avea şi o prăvălie - şi dependinţe, a fost lăsată Eugeniei 
Vartanovici din strada Popa Nan nr. 25. 

Pe celălalt colţ cu strada Pictor Luchian, 
se află numărul 111 al Căii Moşilor. Aici 
există o casă-parter supraînălţat - cu faţada 

principală şi intrarea din curte. Ferestrele sunt 
bipartite, supraînălţate cu ornamentaţie bogată: 
frontoane cu cupe ornamentale şi buchete de 
flori iar dedesubt baluştrii. Intrarea este în arc 
în plicintru cu o copertină evantai susţinută pe 
console din fier forjat şi un fronton deasupra 
intrării deasemenea semicircular. În interior 
casa prezintă plafoane ornamentate cu stucatură 
şi frontoane din lemn cu amoraşi deasupra uşilor. 

Dosarul de la Arhivele Statului ne spune că, pe o suprafaţă de 550 m2 teren, se află 
o casă cu 6 camere şi dependinţe. Între anii 1938-1941 figurau ca proprietari: dr. Viorica 
Ştefănescu Drăgăneşti născută Dănilă(ca dotă de la părinţii ei), Maria şi dr. Petru Dănilă care 
deţineau prin adjudecare de la moştenitorii lui F. Bahici. 

În Cartea de Telefon - Bucureşti 1929, la această adresă locuia medicul bacteriolog
directorul Laboratorului de analize-dr. Petru Dănilă. 

În anul 1988, casa era proprietate particulară. 
Pe Calea Moşilor la numărul 113 este situat un 

bloc interbelic. Acesta este compus din parter şi 8 etaje. Din 
informaţiile de pe teren am aflat că a fost construit în perioada 
1938-1940 pentru italienii care lucrau la rafinăria Prahova. 
Blocul are 70 de apartamente. În anul 1988, etajele 2 şi 3 erau 
ocupate de IPROLAM. La parter, etajul 1 şi etajele 4-8, se află 
câte 4 apartamente pe nivel (câte 2 garsoniere, un apartament 
de 2 camere şi un apartament cu 3 camere). 

În anul 1988, imobilul era proprietate mixtă. 
La numărul 115 se găseşte un bloc, parter şi 6 etaje, 

ultimul etaj fiind în retragere de la faţadă. În bloc sunt 7 
apartamente cu câte 3 camere şi dependinţe. De la locatari 
am aflat că proprietarul blocului ar fi fost Procop Dumitrescu, . 
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consilier la Curtea de Casaţie. La intrarea în clădire, în 
partea stângă se află următoarea inscripţie: „Arh. Nicu 
Georgescu-ing. Edgar Herivan, 1934" . 

În anul 1988, imobilul era proprietate mixtă. 
Lipit de numărul 11 S, pe aceiaşi stradă, se găseşte 

un alt bloc, cu numărul 117. Blocul are 2 intrări şi 13 
apartamente. Pe fiecare nivel, sunt câte 4 apartamente: 
garsoniere şi apartamente de 3 şi 4 camere. 

În anul 1988, în această clădire funcţionau 
birouri ale Oficiului Naţional de Turism precum şi ale 
cooperativei „Sporul". Blocul era deţinut în proprietate 
de stat şi particulară. 

Documentaţia de la Arhive ne arată că, la 
intersecţia Căii Moşilor numărul 119 cu Bulevardul 
Carol se afla un teren de 225 m2 

• Acest teren era 
proprietatea „Epitropia Bisericii Ortodoxe Armeneşti". 
Epitropia face în anul 1945 un schimb de proprietăţi 
cu Nicolae Lungu. În anul 1946, la acest număr este înregistrat un bloc cu 8 etaje, pe care 
proprietarul îl va vinde la diverse persoane. 

În anul 1988, imobilul era proprietate mixtă. 

* 
Deşi una dintre cele mai vechi zone ale Bucureştilor, pentru această porţiune a Căii 

Moşilor nu avem documente care să ateste clădiri mai vechi de anul 1902, dar este foarte 
sigur că ele au existat. Astfel, construcţia de la numărul 69 are inscripţionat, în mozaic în 
holul de la intrare anul „ 1909". 

Pentru casa de la numărul 91, documentele proprietăţii de la Arhive ne indică 1906 ca 
an de construcţie pentru corpul principal şi anul 1925 pentru dependinţe. 

La imobilul de la numărul 97 există actul de proprietate care atestă anul 1902 ca an 
de construcţie. 

Blocul de la numărul 11 Sare la intrare inscripţia incizată prin care putem determina nu 
numai anul de construcţie, dar şi arhitectul şi constructorul imobilului „Arh. Nicu Georgescu 
- ing. Edgar Herivan, 1934" . 

• 
În anul 1988, forma de proprietate era variată, ca de altfel în întregul Bucureşti. Puţine 

imobile erau deţinute ca proprietăţi particulare, unele erau proprietate mixtă şi cele mai multe 
erau în proprietatea statului (IAL). 

• 
Ca funcţionalitate, majoritatea caselor studiate erau locuinţe. Excepţie tăceau cele de 

la numerele 71, 73, JOS şi 117, care aveau funcţionalitate mixtă - locuinţe şi magazine sau 
ateliere. 

* 
Ca structură socio-profesională se observă un mozaic, caracteristic zonei, care 
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cuprindea de la pensionari, casnice, studenţi, elevi şi copii preşcolari la persoane active cu 
studii superioare, medii, muncitori şi anume: 

- studii superioare: profesori, medici, veterinari, economişti, avocaţi, cercetători, 

ofiţeri, ingineri, artişti plastici, traducători, magistraţi, cântăreţi de operă sau cu funcţii de 
stat-miniştri . 

- studii medii: funcţionari, contabili, asistenţi medicali, telefonişti 
- muncitori şi meseriaşi: mecanic auto, ospătar, casieră, magazioneri, tapiţer, şofer, 

vânzători, instalatori, electricieni, măturători 

* 
Calea Moşilor, cunoscută din vechime pentru rolul ei negustoresc, cu imobile având 

în general faţada principală la stradă şi cu prăvălii, se încadrează în stilul ambiental al zonei 
cu funcţionalitate mixtă: locuinţe, magazine, ateliere. 

Bibliografie selectivă 
- Fondul „Cartea Funciară a Municipiului Bucureşti" -Arhive 
- Anuaru I Bucureşti lor - 1918 
- Cartea de Telefon - Bucureşti 1929 
- Cartea de Telefon - Bucureşti 1947 
- Cezara Mucenic - "Străzi, pieţe, case din vechiul Bucureşti" - Editura Vremea XXI 

- Bucureşti 2004 - pag. * - 38 
- Constantin C. Giurăscu - "Istoria Bucureştilor" - Editura Sport, Turism - Bucureşti 

1979,pag.69,80,318,324 

SUMMARY 

The Calea Moşilor road had long been famous in Bucharest for its commercial 
importance and, in connection with this, for the specific architecture which kept rising along 
its sides. The buildings on the Calea Moşilor were at the same time shops and inhabitances. 
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BUCAREST EN 1906 

Repere iconografice (1907 - 2007) 
Mihai Petru Georgescu 

Două au fost apariţiile editoriale memorabile, spre bucuria împătimiţilor "într
ale Bucureştilor", lansate cu ocazia Târgului de Carte Bookfest 2007: ediţia a IT-a DIN 
BUCUREŞTII TRĂSURILOR CU CAI de Paul Emil Miclescu (include, la sugestia 
noastră, şi articolul Evadări recreative în Bucureştiul de altă dată, text publicat în revista 
Arhitectura, an XX, nr.7, 1972, alături de o selecţie de fotografii şi portrete de familie ce se 
adaugă desenelor autorului de la prima ediţie) datorată editurii Vremea, prin grija arh. Sandu 
Miclescu, precum şi prima versiune română a deja clasicului BUCAREST EN 1906 a lui 
Frederic Dame, apărută la editura Paralela 45, în seria "Cartea de Bucureşti" coordonată de 
Adrian Majuru. 

Alături de Histoire de la Roumaine contemporaine depuis l 'avenement des princes 
indigenesjusqu 'a nosjours (1822-1900)-Paris, Felix Alcan Editeur, 190 I, Bucarest en 1906 
încununează experienţa autorului de peste un deceniu în editarea Annuaire-ului de Bucarest 
(începând din anul 1874 ), respectiv Annuaire-ului de Roumanie. Cartea apare postum ( 1907), 
de sub teascurile tipografiei Socec & C-ie (imaginea acesteia figurează în volum la pag. 600, 
repectiv 571 în vers. română; clădirea acesteia împreună cu cea alăturată, a librăriei, vor fi 
transformate ulterior în celebrele "Galeries Lafayette'', în prezent Galeriile Victoria S.A.), în 
condiţii grafice de excepţie (hârtie cretată, cuprinzând 569 de ilustraţii). Numărul mare de 
ilustraţii a dus şi la erori astfel încât 12 dintre ele se repetă identic sau cu modificări irelevante 
pentru subiectul cărţii. În lipsa unei erate le menţionăm: 

I. Mănăstirea şi podul Mihai Vodă la 1793 (acuarelă de W.Watts după Luigi 
Mayer) apare atât la pag. 44 cât şi la pag.222 (imaginea nu se regăseşte în 
vers. română). 

2. I.C.Brătianu (cu menţiunea ministru de finanţe 1866) figurează la pag. 93 şi, 
într-o altă fotografie, la pag.116, în calitate de prim-ministru ( 1876 - 1888). 

3. Reşedinţa lui Alexandru G.Florescu de la pag.127 se regăseşte şi la 
pag.562. 

4. Mihail G.Cantacuzino apare în două posturi: în biroul său (pag.165) şi 

într-un portret cu specificarea 1905-1907 (perioadă în care a fost primar al 
Bucureştiului), la pag.173. 

5. G.Gr.Cantacuzino - primar al Capitalei în perioada 1869- 1870 (pag.168), 
reapare (pag.434) la capitolul Ministerului de Interne. 

6. C.A.Rosetti - acelaşi portret (cu menţiunea 1877, an în care ocupă funcţia 
de primar al Capitalei), se găseşte atât la pag.169 cât şi la pag. 433, fără altă 
specificare. 
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7. George Manu apare, în civil, la pag.169 (cu menţiunea colonel, 1874- 1877), 
la paragraful dedicat consiliului municipal; aceeaşi fotografie o vedem şi 

la pag.499 (cu menţiunea general) în contextul capitolului Ministerul de 
Război. 

8. Reşedinţa G.Assan (două imagini): a) la pag.243 - o vedere dinspre piaţa 
Al.Lahovari (idem pag.570); b) la pag.244 - vedere dinspre grădină (idem 
pag.570). 

9. Casa ing. El ie Radu de la pag. 285, cu ortografierea incorectă a numelui - Ilie 
Radu (ca şi în cazul portretului acestuia de la pag. 233; greşeală preluată şi 
în vers. română), se poate vedea şi la pag.563 sub un unghi mai generos (cu 
numele proprietarului ortografiat corect). 

I O. În instantaneul din str. Doamnei (pag. 381) apar magazinele "Jacques Gold" 
şi "William Smith" menţionate ca atare doar în legenda imaginii de la 
pag.622. 

11. Banca de Credit Român (pag.603) îşi avea sediul în Palatul Societăţii 

Generale de Asigurări "Naţionala" (pag.61 O), la intersecţia străzii Smârdan 
cu Doamnei. 

12. Un caz aparte îl reprezintă fotografia avocatului Atanasovici (Athanasovici 
Vladimir, vezi Anuarul Bucureştilor - 1906, p.331) ce se află reprodusă pe 
două pagini alăturate: 495, respectiv 497. Este singura imagine eliminată 
succesiv, astfel încât pe lângă exemplarul descris mai sus (A) există încă 
două variante (nu le putem numi tiraje deoarece pagina de titlu este identică 
în toate cele trei cazuri, fără specificarea unei alte ediţii): B) fotografia lui 
Atanasovici de la pag. 497 a fost înlocuită cu cea a lui Jacque Negrutzi 
(Jacob Negruzzi - cunoscutul junimist fiind profesor de drept comercial 
la Universitatea din Iaşi şi Bucureşti); C) în cea de-a treia variantă este 
eliminată fotografia lui Atanasovici şi de la pag.495 fiind preferată cea a lui 
Greceanu (?!). Situaţiile de mai sus aparţin capitolului Ministerul de Justiţie 
(un exemplar de tip Ca stat şi la baza vers. române). 

O altă greşeală tehnoredacţională (lipsa paginii de Cuprins) a tăcut posibilă amputarea 
unor exemplare (pag. 549 - 640, începând cu capitolul XIII - Les juifs), cunoscute în lumea 
bibliofililor, unele dintre acestea având chiar legătură de epocă. 

În cazul imaginii de la pag. 117 cu legenda: Maisons nouvel/es du Boulevard Colţea 
fotografia a fost greşit localizată, în realitate fiind vorba de strada Corabia (denumirea actuală 
este Georges Clemenceau); imobilul de la nr.4 - prim-planul fotografiei, a fost demolat, iar pe 
amplasamentul său, în perioada interbelică, s-a construit o casă cu 6 niveluri; cel din fundal, 
respectiv de la nr.6, este neschimbat exceptând inscripţia Casa de Modă de pe frontispiciu, 
adăugată după anii '70. 

La pagina 96 numele lui Emanoil (Manolache) Costache Epureanu a fost greşit 

ortografiat Manolake K. lepureanu atât în text cât şi în legenda fotografiei, formulare preluată 
şi în vers. română. 

La pagina 223 legenda imaginii face în mod eronat referire la un pod de piatră peste 
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Dâmboviţa, cel din imagine fiind 
unul metalic. 

La pagina 618 imaginea 
magazinului Au bon marche din 
str. Lipscani nr.60-62 (în prezent 
nr. 72-74), are proprietarul greşit 
identificat, în persoana lui Al. 
Assan, în realitate fiind vorba de 
A I. Hassan (eroarea se regăseşte 
şi în text la pag.616). 

În realitate fiind vorba 
de strada Corabia -„„.la doi 
paşi de Palatul Regal, strada 
Corabia, astăzi una dintre cele 
mai cochete din oraş.„" (vers. 
română pag. I 05), peste drum de 
casa C.C.Arion (vezi pag. 569, 
respectiv 540 în vers. română); 
denumirea actuală este Georges 
Clemenceau. 

Coincidenţă sau nu, vers. 
română a lucrării Bucarest en 
1906 apare la 100 de ani după 
ediţia originală. Un veac în care 
peste oraş şi locuitorii săi şi

au pus amprenta două războaie 
mondiale, două cutremure de 
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megalomania aferentă fiecăruia: naţionalizări, confiscări, demolări, sistematizări, exproprieri 
de utilitate publică, consolidări/ "renovări"/ reamenajări, retrocedări etc. Toate acestea la un 
loc ne detennină să avem o privire partizan-nostalgică asupra subiectului, firească oricărui 
locuitor al urbei. 

Numărul mare de ilustraţii ne-a oferit şansa să observăm, imagine cu imagine, casă 
cu casă, evoluţia/ involuţia aspectului Capitalei, demers concretizat sub forma unui opis 
conţinând cele 569 de imagini ale cărţii (vers.română rezumându-se la 491) cu note, încercând 
să surprindem elementele distinctive fiecărui caz în parte: localizarea imobilului -denumirea 
actuală a străzii, numărul aferent şi destinaţia acestuia (acolo unde a fost posibil); arhitectul 
şi anul edificării; circumstanţele îndepărtării acestuia (unde era cazul); identificarea autorilor, 
tehnicilor şi a titlurilor stampelor ce ilustrază cartea. Astfel, specificarea phot.de /'auteur 
(aceasta nu s-a păstrat şi în vers. română) în cazul a 31 dintre fotografiile ce însoţesc ediţia 
originală, a constituit un argument în plus în abordarea punctuală a fiecărei imagini în parte. 
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Fără a epuiza subiectul, câteva exemple se impun: 
În ediţia Socec au fost incluse 5 acuarele de Amedeo Preziosi fără specificarea numelui 

artistului (neamintit nici în vers.română): 
I. Biserica Stavreopoleos ( 1868) la pagina 53 (51 în vers. română); 
2. Vizita domnitorului Carol J la schitul Sf. Gheorghe din Buzău (1868) la 

pagina 91 (omisă din vers. română); 
3. Poştalionul domnesc (Cotroceni - 1868) la pagina 107 (omisă din vers. 

română); 

4. Piaţă din Bucureşti (1868) la pagina 115 (104 vers. română); 
5. Vizita domnitorului Carol J la mănăstirea Pasărea (1869) la pagina 396 

(381 în vers. română). 
Un număr mare de ilustraţii preluate după Istoria Bucurescilor de Ionescu-Gion apar 

în vers.română fără specificarea provenienţei acestora (nici în vers. originală nu sunt toate 
consemnate): 

• La pagina 53 (pag.51 în vers.română) apare portretul lui Apostol Băcanul (sec. 
XVIII), fără nici o explicatie; aceasta o găsim în lonescu-Gion, la pag. 461: 
" ... ctitor la biserica Bradu - Staicu, rudă, desigur, cu Staicu Neguţătorul". 
Imaginea acestuia din urmă se află la pag.67 (pag. 62 în vers.română). 

• situaţie similară întâlnim în cazul portretului votiv al lui Constantin Cojocarul 
împreună cu fiul său (pag. 68, respectiv 62 în vers. română), fără precizarea 
că acesta este ctitor la biserica Sf.Constantin (vezi Ionescu-Gion, pag.465). 

• Str. Cosma, pe care se afla reşedinţa secretarului general al Ministerului 
Afacerilor de Externe, Alexandru G.Florescu (pag. 127, respectiv pag.115 
în vers. română), a fost greşit identificată în vers. română cu str. Biserica 
Amzei; în realitate este vorba despre str. Henri Coandă (nr.22). În clădire 
funcţionează astăzi Institutul Goethe. 

• Aceeaşi corectie - str. Henri Coandă, se impune şi în cazul casei colonelului 
P.Macca (pag. 129, respectiv pag.116 în vers. română), de la nr.17 (în prezent 
nr.11 ). Clădirea aparţine Academiei Române, respectiv Institutului de 
Arheologie. 

• Nu sunt puţine situatiile în care clădiri cu valoare arhitecturală certă, situate 
de preferintă în zona centrală a oraşului, au devenit sedii ale reprezentanţelor 
diplomatice. Spre exemplu: 

• Reşedinţa Sava Şomănescu (pag. 124, respectiv pag.112 în vers. română) 
este sediul Ambasadei Republicii Socialiste Vietnam (str. acad. C.A.Rosetti 
nr.35). 

• Casa D. Cuculi (pag. 128, respectiv pag.116 în vers. română) este în prezent 
Reşedinţa ambasadorului Japoniei in România - str. Jules Michelet nr.8. 

• Reşedinţa Elena Kretzulescu (pag. 148-149, respectiv pag.134-135 în vers. 
română), arh. P. Antonescu ( 1902-1906), fost muzeu de artă religioasă în 
perioada interbelică, este sediul Organizaţiei UNESCO, Calea Ştirbey-Vodă 
nr.39. 
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• Casa lui N .Filipescu (pag. 154, respectiv pag.140 în vers. română), adăposteşte 
Consulatul SUA, str. Batişte, nr.13. 

• Reşedinţa Em.Lahovari (pag. 183, respectiv pag.169 în vers. română), este 
sediul Ambasadei Republicii Indonezia, str. Orlando nr. I O. 

• În reşedinţa M.Blank din str. Dionisie (pag. 284, respectiv pag. 263 în vers. 
română) funcţionează Ambasada SUA, str. T.Arghezi nr.9. 

• Există şi cazuri simetrice: fosta reşedinţă a Ambasadei Austro-Ungariei 
(pag. 294, respectiv pag.282 în vers.română), str. Vămii - în prezent Dem. 
l.Dobrescu. Clădirea grav afectată cu ocazia evenimentelor din 1989 (an 
până la care a funcţionat aici unul dintre sediile Securităţii Statului), a fost 
renovată (supraînălţată) păstrându-se faţada originală (astăzi Blocul UAR). 

• Alte clădiri adăpostesc în prezent diverse instituţii culturale: 
• Palatul G. Gr. Cantacuzino (pag. 122, respectiv pag.111 în vers. română), din 

Calea Victoriei nr.141, în perioada interbelică - preşedentia Consiliului de 
Miniştrii, în prezent Muzeul Naţional "George Enescu''. 

• Casa lui Take Ionescu (pag. 123, respectiv pag.112 în vers. română), str. 
Cătun nr. 25 - denumirea actuală Tache (?!) Ionescu, aparţine Academiei 
Române, aici destlşurându-şi activitatea Institutul de Etnografie şi Folclor 
"Constantin Brăiloiu ". 

• Casa Monteoru din Calea Victoriei nr. 115 (pag. 130, respectiv pag.117 în 
vers. română) este sediul Uniunii Scriitorilor din România. 

• Casa P.S.Aurelian din str. Luminei nr. 24 (pag. 137, respectiv pag.124 în vers. 
română) adăposteşte Liceul Francez "Anne de Noailles" - str. g-ral Christian 
Teii nr.22. 

• Reşedinţa Ion Lahovari (pag. 144, respectiv pag.130 în vers. română), în 
prezent localul Cambridge School din Calea Dorobanţilor, nr. 39. 

• Casa Dimitrie Sturdza din str. Mercur nr. 13 (pag. 145, respectiv pag.13 1 în 
vers. română) - astăzi Librăria "Cărtureştt', str. pictor A.Verona nr.13. 

• Casa Melic (în original Vielle maison boyard, pag.186) din str. Spătarului 
adăposteşte Colecţia Pallady a Muzeului Naţional de Artă al României. 

• La Palatul Mogoşoaia (pag. 383, respectiv pag.369 în vers. română) 

restaurat prin grija pincipesei Martha Bibescu (arh. G.M.Cantacuzino) îşi 

destlşoară în prezent activitatea Centrul Cultural al Palatelor Brâncoveneşti 
- Mogoşoaia. 

• Vechiul local al Poştei - La nouvelle poste pentru 1906, sintagmă preluată 
ad litter_am şi în vers. română (pag. 440, respectiv pag.422 în vers. română), 
datorat arh. Al. Săvulescu (1899 - an inscripţionat pe edificiu), situat în 
Calea Victoriei nr. 12 adăposteşte colecţiile Muzeului Naţional de Istorie al 
României precum şi Muzeul Naţional Filatelic. 

• Reşedinţa l.Grădişteanu, str. Romană nr. I, colţ cu Calea Victoriei (pag. 562, 
respectiv pag. 532 în vers. română), arh. Alexandru Băicoianu, 1897 - an 
inscripţionat pe clădire, în prezent Centrul Cultural România - China, str. 
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N.Iorga nr. I. 
• Casa dr.Dimitrie D.Gerota (pag. 582, respectiv pag.557 în vers. română) de la 

nr.9 al străzii ce în prezent îi poartă numele, a adăpostit până recent Centrul 
Cultural American. 

• Magazinul Jacques Gold (pag. 622, respectiv pag.593 în vers. română) de pe 
str. Doamnei nr.23 ( 1884 - an inscripţionat pe clădire) a devenit "Antic Ex 
libris - Doamnei". 

Dintre fotografiile ce nu se regăsesc în vers. română (vezi pag. 551, 553, 555, cap. 
XIH - Les juifs) trei dintre ele reproduc pietre tombale din cel mai vechi cimitir israelit (una 
din pietrele funerare fiind datată 1682), situat în str. Sevastopol - corespunzător astăzi nr.13-
17. Cimitirul a fost închis în anul 1864, ulterior desfiinţat (1942-1944) prin deshumarea 
osemintelor şi dislocarea pietrelor tombale, ocazie cu care unele s-au degradat sau au dispărut 
cu totul. 

În spiritul lucrării, versiunea română ar fi putut include şi alte imagini pe lângă cele 
din ediţia originală, unele dintre ele fiind sugerate chiar de autor: 

"Datorat marelui talent al arhitectului P.Antonescu şi gustului remarcabil pentru 
stilul românesc, vom putea vedea înălţându-se curând, pe bulevardul Elisabeta, Ministerul 
Lucrărilor Publice" (actualmente Primăria Municipiului Bucureşti)- citat preluat din vers. 
română, pag. 537. 

"Să-l mai menţionăm şi pe V.G.Ştefănescu .... ..În prezent se construieşte, după 
planurile sale, un splendid edificiu în spirit românesc, amplasat la Şosea şi care va fi Muzeul 
Mineralogic" (Muzeul Naţional Geologic de astăzi) -vers. română, pag. 538. 

O a doua ediţie a cărţii (în limba română) ar fi oportun să includă şi nomenclatorul 
străzilor bucureştene de la 1906, cu denumirea actualizată; sub aspectul prezentării grafice, 
aceasta ar trebui să fie pe măsura originalului. 
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SUMMARY 

Two issues concerning Bucharest were launched at the 2007 Bookfest fair, Paul Emil 
Miclescu' s writing „Din Bucureştii trăsurilor cu cai", and Frederic Dame', „Bucarest en 
1906". The article signals severa! errors occuring in Dame's book. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU BUCUREŞTEAN 

FABRICA DE BERE LUTHER / 
GRIVIŢA ROŞIE 

275 

dr. Cezara Mucenic 

I. Despre transformarea zonei de vest a oraşului în secolul al XIX-iea 

La sfârşitul veacului al XVIII-iea partea de vest a Bucureştilor, după mahalalele 
trâmbiţaşilor şi fosta mahala a tabacilor, cea care s-a mutat la sfârşitul sec. al XVII-iea 
spre est după mănăstirea Radu Vodă, se afla o zonă ocupată mai mult de grădini, livezi şi de 
parcele rezervate cultivării viilor acolo unde terenul era în pantă. 

Oraşul, în plină dezvoltare, continua să se extindă aproape concentric. Mărturia 
materială a acestei evoluţii a constituit-o seria de biserici ridicate pentru a servi noilor parohii 
care se fonnează odată cu creşterea populaţiei vieţuitoare în acele locuri. Dacă,mai ales spre 
nord şi spre est, noile parohii care apar sunt mai numeroase, spre vest, bisericile şi parohiile 
lor sunt puţine, zona fiind încă puţin populată. Se ridică aici în sec. al XVIII-iea şi începutul 
celui de al XIX-iea biserica Sf.Elefterie "Vechi" (1744), ctitoria lui "Constandin sin Maxim 
cupeţ", construită atunci, departe de oraş, în loc izolat, pe un ostfov al Dâmboviţei. Unnează, 
anterior anului 1766, biserica Sf. Ştefan "Cuibu cu Barză",cea care va fi reconstruită la 
sfârşitul sec. al XVIII-iea de clucerul Dona şi soţia lui Zamfira. Câţiva ani mai târziu, în 1785 
s-a ridicat biserica"Livedea Gospod"/Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, fiind aşezată acolo 
unde Podul de Pământ întâlnea uliţa ce va deveni strada Sf.Constantin. În noul veac, odată cu 
întinderea mai spre vest a oraşului s-a construit biserica Sf.Gheorghe-Fannazonul/Plevnei/ 
Malmaison ( 183 8, reconstruită în 1906-08). 

Legat de lăcaşurile de cult şi de traseele importante ale zonei se vor forma cu timpul şi 
mahalalele: mahalaua Podul de Pământ, mahalaua Gorganului, mahalaua Schitu Măgureanu 
zisă şi Cişmigiu sau mahalaua Sf. Ştefan (Cuibu cu Barză), dar cu cât se înaintează spre 
vest popularea zonei este mai slabă. Situaţia reese din Catagrafia din 1798, document ce 
menţionează existenţa a 73 de case în mahalaua Podul de Pământ, faţă de 116 case câte se 
găseau în mahalaua Gorganului. 

Zona era ocupată de mari proprietăţi: Grădina cu cai -amplasată de-a lungul 
ambelor părţi ale străzii omonime-; Grădina lui Giafer -livadă situată pe Podul de Pământ-, 
proprietăţile Procopoaiei -având casa tot pe Podul de Pământ, în dreptul str. Virgiliu-. Urmau 
viile lui Kostake Aristia şi Ianku Rosset având limită spre vest comună cu aceea a oraşului, 
deci drumul ce va deveni pentru un timp şoseaua de centură. După acestea, în continuarea 
pe direcţia indicată, în afara oraşului, se situa întinsa moşie "Belvedere" a boierului Dinicu 
Golescu ( 1777-1830) ce va fi moştenită în sec. al XIX-iea de Zinka Golleaska, soţia lui. 
Moşia Belvedere, moştenită de Ana Racoviţă născută Golescu, trece la fiica ei Zoe căsătorită 
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cu Effigham Grant 659
• De la numele lui cartierul s-a numit Cartierul Grant. 

La începutul secolului al XIX-iea, în 1832, se pune din nou în discuţie oprirea 
extinderii Bucureştilor elaborându-se regulamentul" Pentru poprirea întinderii oraşului ... ". 
Acesta spre vest prevedea ca limita oraşului să fie: "pe la moara Vlădichii din mahalaua 
Sf Elefterie până la Podul de Pământ", apoi "linie dreaptă până în grădina lui Pricopie 
[ulterior devenită a Procopoaiei adică a fiicei polcovnicului Procopie Canusis], la streaja 
Podului de Pământ". Pe atunci, în zona respectivă între drumurile importante era cel care va 
deveni Şoseaua Basarabi lor şi care constituia artera de centură a oraşului.El lega Dâmboviţa 
de Bariera Mogoşoaiei pe următorul traseu: pornea către nord-est de la râu, acolo unde se 
afla Moara Mănăstirii Sf. Ioan iar pe malul opus Moara Cotroceni, trecea de Bariera Po<ţul 
de Pământ, şi de Bariera Târgoviştei, cotind spre est. Ajungea apoi la Capul Podului/P-ţa 
Victoriei, unde se afla şi Bariera Mogoşoaiei. Tot pe aici se termina, Podul de Pământ, unul 
dintre cele şase poduri mari ale oraşului, adică Podul Mogoşoaiei, Podul Târgului de Afară, 
Podul Şerban Vodă, Podul Caliţei, şi Podul( Calea) Târgoviştei. Podul de pământ se deosebea 
parţial de celelalte nefiind cuprins în categoria superioară a podurilor domneşti întreţinute din 
vistieria statului. Pornea spre vest de la Podul Mogoşoaiei, între biserica Sf. Ioan cel Mare 
aflată la sud şi casele Damaris de la nord, trecea pe lângă gorganul pe care se afla biserica 
Sf. Ilie Gorgani şi trecea între Dâmboviţa şi bălţile proprietate a lui Dura Neguţătorul. Apoi 
continua spre vest printre livezi şi vii pentru a ajunge la Bariera Podului de Pământ, loc cu 
amplasament variabil, în funcţie de extinderea oraşul în direcţia aceasta. 

Al treilea drum important al zonei, Calea Târgoviştei, asigura legătura pe direcţia 
est-vest dintre Podul Mogoşoaiei şi acel capăt de vest al oraşului de unde pornea drumul spre 
Târgovişte. O arteră ce se continua cu drumul spre Târgovişte a fost una din cele mai vechi 
trasee cunoscute. Dar amplasamentul său s-a schimbat în timp direcţia rămânând aceeaşi 
est-vest. Iniţial, când Bucureştii nu se întindeau atât de mult spre nord, traseul străzii era 
plasat mai la sud. Apoi traseul cunoscut din sec. al XIX-iea va fi cel situat la nord de balta 
Cişmigiului şi uliţa Fântânii, parţial paralel cu aceasta dar continuând mai mult spre vest. 
Calea Târgoviştei pornea de la Podul Mogoşoaiei către vest, întâlnea strada Manea Brutarul/ 
G-ral Budişteanu, traversa strada Berzei şi continua până la Bariera Târgoviştei unde se 
întâlnea cu drumul ce venea de la Bariera Podul de Pământ. 

În secolul al XIX-iea zona de vest va fi marcată de transformări edilitar urbanistice 
şi arhitecturale de amploare, ce vor determina modificări ale tramei stradale, ale modului de 
ocupare şi ca urmare schimbarea ponderii pe care o are zona în configuraţia oraşului. Una 
dintre ele a fost realizarea grădinii Cişmigiu în perioada 1847-1852. Atunci, după secarea 
bălţilor, se construieşte cea de a doua grădină publică a oraşului, sub conducerea grădinarului 
peisagist Wilhelm Mayer, grădină amplasată între parcelele ce constituiau latura de est a 
străzii Schitu Măgureanu şi latura de vest a străzilor Brezoianu şi Ştirbei Vodă. Parcul, la 
începuturile sale, avea o intrare, cea principală la est de palatul princiar din strada Ştirbei 
Vodă şi o alta din strada Silfidelor, stradă ce lega Podul de Pământ, pe lângă biserica Sf.Ilie 
Gorgani, cu strada Schitu Măgureanu. Prezenţa Grădinii Cişmigiu va fi semnalul interesului 
autorităţii locale pentru zona de vest a oraşului considerată până atunci periferică şi fără 

~59 Effigham Grant ( 1828-1898), secretar al Consulatului Britanic în 1848, rămâne în ţară după căsătorie. 
lntiinţează Turnătoria de la Belvedere. 
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viitor. Ea va ridica în mod semnificativ standardul zonei şi va determina resistematizarea 
unor artere vecine. 

În ce priveşte zona limitată la sud de Podul de Pământ, la est de străzile Berzei şi 
Schitu Măgureanu, la nord de Calea Târgoviştei iar la vest de drumul de centură, din punct 
de vedere urbanistic şi arhitectural-constructiv la mijlocul sec. al XIX-iea era definită ca un 
teritoriu ocupat, în mod dominant, de mari proprietăţi cultivate cu viţă de vie către nord-vest 
fiind puse în evidenţă marile terenuri plantate proprietate Pencovici, Câmpineanu şi Bellu, 
terenuri ce se întindeau până la drumul de la vest. Puţinele clădiri menţionate de planurile 
cadastrale pot fi grupate, ca funcţiune, în trei categorii. Una formată din cele ce aparţin 
fondului construit comun, aproape inexistent, puţinele case de locuit reprezentând zona 
rezidenţială constituită încă din sec. al XVIII-iea. A doua sunt clădiri importante -lăcaşurile 
de cult-, construcţii afectate de trecerea vremii şi de calamităţile naturale în special marele 
cutremur de pământ din 1802. La acestea s-a intervenit pe parcursul secolului al XIX-iea. 
Unele au fost reparate, altele reconstruite şi de asemeni s-a ridicat şi un lăcaş nou, dovadă 
a creşterii populaţiei zonei. Se realizează în acele timpuri: reconstruirea bisericii Sf. Ilie 
Gorgani (1819), reparaţiile repetate (1853, 1877, 1898) ale bisericilor Sf. Ştefan/Cuibu cu 
Barză şi „Sf.Împăraţi Constantin şi Elena" iar în anul 1838, construirea bisericii Sf.Gheorghe
Farmazonul/ Malmaison, pe Calea Belvedere. Apoi a treia categorie ar fi mai construcţiilor şi 
terenurilor cu funcţiune militară: Cazanna Călăreţilor Sf. Gheorghe-Malmaison (construită 
anterior anului 1847) ce se situa pe terenul mărginit la nord-est de Podul de Pământ, la vest de 
lunca Dâmboviţei şi la sud de drumul devenit ulterior str.Francmasonă şi Câmpul de manevre 
militare de la Cotroceni teren situat peste Dâmboviţa, la nord de Mănăstirea Cotroceni, deci 
aproape de parcela cazănnii. 

În a doua jumătate a veacului al XIX-iea în zona mahalalelor din vestul oraşului 
devenite suburbii: Sf. Ştefan-Cuibu cu Barză, Sf. Gheorghe-Malmaison, se produc o serie de 
transfonnări care detennină noua configuraţie a zonei. 

Un impact puternic l-a avut, în primul rând, construirea clădirilor necesare funcţionării 
celei de a doua linii de cale ferată a ţării, linia către nord (Braşov sau Moldova). Plasată în 
teritoriul limitat la sud de Calea Belvedere (fostă Podul de Pământ), la est de strada Berzei, 
la nord de Calea Târgoviştei iar la vest de drumul de centură noul program de arhitectură 
cuprindea: clădirea Gării situată pe latura de sud a Căii Târgovişte iar la est de acestea remiza 
de locomotive şi atelierele de reparaţii ale CFR, la vest fiind amplasate liniile de cale ferată. 

Apoi aceeşi perioadă a fost marcată de eforturile pennanente făcute de autorităţile 
orăşeneşti pentru îmbunătăţirea stării urbanistice a oraşului încă total marcat de trama stradală 
medievală şi de lipsa unui control asupra calităţii construc)iilor şi modului de amplasare. Una 
din constantele măsuri edilitare a privit îmbunătăţirea circulaţiei printr-o mai buna aliniere660 

a străzilor, modificarea parţială a traseului după necesităţi urbanistice sau tăierea unor artere 
noi. Pentru zonă s-a realizat atunci în 1876 etapa I din sistematizarea fostului drum de la vest 
devenit Şoseaua Basarabilor. Planul ridicat de suscrisul O.Poteca la 1876, iunie"61 se ocupa 
de porţiunea de drum situată între Bariera Mogoşoaiei şi Podul de Pământ/Calea Belvedere 

660 Alinierile s-a realizat în conformitate cu prevederile din Regulamentele de constructiuni si alinieri care s-au 
adoptat de Consiliul Comunal în anii 1848, 1856, 1878, 1890, 1897. 
661 AN.DMB. Fond PMB-Alinieri pi .. 57/1876 
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Plan Cadastral 1895 - detaliu 

stabilindu-se cum se vor alinia parcelele pentru asigurarea lăţimii de 16 m. 
În ce priveşte sistematizarea traseului Podului de Pământ numit după 1860 Calea 

Belvedere, intervenţia s-a făcut în mai multe etape în efortul de aliniere şi realiniere. Prima 
intervenţie din anul 1875662

, prevedea, conform regulamentului, o înbunătăţire a aliniamentului 
pe cele două laturi , „ de la Schitu Măgureanu până la Cazarma Malmeson ". În etapa 
respectivă între strada Belvedere şi strada Berzei nu exista nici o legătură. Planul a fost, 

662 AN.DMB. Fond ?MB-Alinieri pi. 456/1875 
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„ aprobat de Minister[ ul de Interne] prin adresa nr. 8869 ".Apoi între 1887-1888661 pentru 
strada cea lungă numită din 1878 Calea Plevnei se concepe şi se realizează noul plan adaptat 
celor 2 modificări urbanistice şi edilitare radicale care s-au petrecut în deceniul 8 al secolului. 
În ordine cronologică prima a fost trasarea Bulevardului Elisabeta, urmată de regularizarea 
traseului râului Dâmboviţa. Ambele intervenţii intersectând traectoria Căii Plevnei, impun 
schimbări majore în traseul străzii. Ca urmare Calea Plevnei se desparte în 2 porţiuni tratate 
distinct. Prima porţiunea era de la Calea Victoriei la Dâmboviţa (Podul Izvor). Din aceasta 
a dispărut o parte din traseu iar organizarea urbanistică pentru partea rămasă a modificat-o 
radical, în cea mai mare parte. A rămas totuşi pe acest parcurs între strada Lipscani şi strada 
Brezoianu, o scurtă porţiune din vechiul traseu ce un timp a purtat în continuare denumirea de 
strada Belvedere iar ulterior a primit numele de strada Domniţa Anastasia. Porţiunea a doua a 
Căii Plevnei era aceea constituită între Podul Izvor şi finalul străzii adică Şoseaua Basarabilor. 
Noul traseu fixat, în această etapă, va constitui traseul actual. El pornea de la Dîmboviţa 
(Podul Izvor) spre nord-vest, iar după ce întâlnea Piaţa (viitoarea P-ţa Kogălniceanu) se 
prelungea pe vechiul traseu, până întâlnea strada Sf. Constantin. Continua mai departe spre 
vest, în mare tot pe vechiul traseu şi se oprea la Şoseaua Basarabilor. 

De acolo mai departe se întindea noul cartier al oraşului - Cartierul Grant. 
Între modificările urbanistice ale zonei dintre Calea Belvedere-Calea Târgoviştei 

şi Şoseaua Basarabilor a fost şi tăierea unor străzi şi spaţii urbane noi, Fapta s-a petrecut 
anterior anului 1869 când s-au tăiat traseele unui grup de uliţe, trasee aproximativ în formă 
de rază faţă de un spaţiu urban încă nedefinit situat la est de Şoseaua Basarab. Rolul lor 
era multiplu. Astfel străzile Barierei şi Regulus legau iniţial Calea Belvedere de Calea 
Târgoviştei. Ulterior legătura între cele 2 artere a fost întreruptă de amplasarea liniile de 
cale ferată dar străzile au continuat a fi funcţionale fiecare pe porţiunea rămasă. Străzile 
Rosetti, Belizarie, Elizeului constituiau un acces de la drumul principal Calea Belvedere spre 
parcelele existente. Apoi, anterior anului 1895, s-a conturat Piaţa Eliseului/G-ral Creţeanu 
prin tăierea unora din parcelele aflate pe partea de vest a străzii Rosetti. Având rolul unei pieţe 
urbane de formă circulară Piaţa Eliseului se afla la întâlnirea străzilor: Fălcoianu, Barierei, 
Belizarie, Elizeu, Regulus. 

De asemeni, după ce calea ferată câştigă în importanţă, anterior anului 1895, pe latura 
de sud a căii ferate s-a constituit un drum. Era împărţit în două porţiuni, strada Zaverei ce 
pornea de la Şoseaua Basarab şi se oprea când intersecta strada Vespasian şi portiunea a doua 
numită strada/bulevardul Dosul Gării ce pornea de la est de strada Vespasian până la strada 
Francmasonă. După anul 1895 şi anterior lui 1899 cele 2 trasee sunt unite sub denumirea de 
Bulevardul Din icu Golescu legând printr-un traseu major Şoseaua Basarab de strada Berzei. 

Se schimbă şi caracteristicile urbanistice şi arhitectural-constructive ale zonei. O 
parte din terenurile plantate a fost parcelate, majoritatea parcelelor fiind de mici dimensiuni. 
Cealaltă parte din terenuri, aparţinând categoriei parcele mari a început să fie ocupată de 
funcţiuni industriale. Cu timpul a devenit un cartier mixt grupând microzone rezidenţiale ce 
mai păstrează ocazional, rar porţiuni de parcele plantate cu zona industrială, zonă dezvoltată 
şi ca rezultat al apropierii de calea ferată. 

În ce priveşte construcţiile zonei ele făceau parte din două categorii mari: casa-
663 AN.DMB. Fond ?MB-Alinieri pi. 103/1887 
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locuintă dispusă variat dar de cele mai multe ori după o regulă devenită comună respectiv cu 
latura îngustă la stradă, o latura lungă cu calcan pe limita de lot către vecin, fatada principală 
în curte iar anexele necesare plasate pe fundul de lot. Altă categorie era formată din clădirile 
cu functiuni militare şi industriale. Se amplifică acum parcelele rezervate constructiilor 
Ministerului de Război prin construirea în acest teritoriu a Spitalului Militar Central (1884-
89), ridicat pe Calea Plevnei, vizavi de Cazanna Malmaison având alături Depozitul Militar. 
Urmează Manutanţa Centrală Militară (1878) pe latura de sud a Căii Plevnei. Creşte şi 

numărul parcelelor ocupate de constructii cu funcţiune industrială. În această perioadă se 
construiesc şi se dezvoltă următoarele unităti: Manufactura de tutun "Belvedere" ( 1864), pe 
Şoseaua Manufacturei (actual şos.Giuleşti) la coltul cu Şoseaua Basarabilor, apoi Fabrica 
de bere Luther ( 1869) pe latura de est a Şoselei Basarabi lor. A urmat amplasarea clădirilor 
Fabricii de tâmplărie Lessel (1874) pe latura sud-vestică a Căii Belvedere/ Plevnei şi Fabrica 
de parchet Bucher & DUrer (1884) pe latura de vest a Şoselei Basarabilor. Zona industrială 
s-a completat cu Uzina tramvaiului electric şi Uzina Hidraulică (I 889)ambele situate tot la 
vest dar pe malul drept, de sud al Dâmbovitei. 

IT. Ce s-a întâmplat în secolul al XX-iea 

ln prima jumătate a noului veac, zona suportă modificări. În primul rând dezvoltarea 
oraşului spre vest, adăugarea unor cartiere noi, determină ca zona să nu mai aibă pozitie 
periferică. Aceasta duce la reevaluarea importantei sale pentru oraşul Bucureşti. Totodată se 
remarcă o evolutie în ce priveşte functiunile şi modul de ocupare a parcelelor din zona de 
vest. Pe de o parte numărul parcelelor rezervate constructiilor Ministerului de Război este 
în continuă creştere, dar pe de altă parte cca 1.4 din teritoriu rămâne cu functiune rezidentială. 
În ce priveşte modul de ocupare se conturează 2 tipuri net diferite. În zona rezidentială 
dominante erau parcelele de mici dimensiuni cu grad de ocupare intensă respectiv cca 65-
75%. Creşterea numărul parcelelor determină şi amplificarea tramei stradale, în special 
în teritoriul situat între Calea Plevnei şi Bd. Dinicu Golescu. Diferită era situatia în zona 
parcelelor cu functiuni militare şi funcţiuni industriale unde se păstrează parcele de mari 
dimensiuni având un grad de ocupare mai redus cca 40-55% întrucât se păstrează permanent 
liber terenul functional. 

După 1960 popularea laturii de sud a bd. Dinicu Golescu cu blocuri de locuinte aduce 
alte schimbări. Se modifică partial trama stradală, la unele străzi fiind necesar a li se micşora 
traseul. Astfel străzii Barierei numită acum strada Fluviului îi dispare portiunea de nord 
dintre fosta Piată G-ral Creteanu şi Bulevardul Dinicu Golescu. Piata se mentine dar pierde 
din importanţă. Ca urmare nici nu mai este nominalizată separat de strada Rosseti devenită 
strada Afluentului 

În ce priveşte evolutia profilului şi ocupării parcelelor în zona de vest, trebuie 
remarcată reducerea parcelelor ocupate de functiuni militare şi mutarea lor în alte perimetre 
sau desfiintarea prin modernizare. Astfel dispare Cazarma Sf. Gheorghe Malmaison iar 
Manutanta Armatei se transformă în Fabrica de pâine« 23 August »!Plevnei, schimbare care 
determină modificări de constructii şi functiuni pe parcelele respective. De asemeni sunt 
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Plen cedrestrel 1911 - detaliu 

eliminate din zonă şi alte imobile cu funcţiuni industriale. În locul lor apar clădirile de birouri 
sau cele cu funcţiuni administrative. 

Teritoriu a cărui dezvoltare s-a realizat în a doua jumătate a sec. al XIX-iea, odată 
cu întinderea oraşului către vest zona delimitată de: Dâmboviţa la sud, strada Schitu 
Măgureanu şi strada Berzei la est, Calea Târgoviştei/Griviţei la nord şi Drumul de vest/ 
Şoseaua Basarabilor/Basarab reprezintă un amestec de trasee istorice care amintesc etapele 
de dezvoltare spontană ale oraşului, cu străzi trasate conform planurilor urbanistice. Cu un 
fond construit ce a fost în permanenţă eterogen, amestec de clădiri-locuinţe unifamiliale şi 
multifamiliale pentru clasa de nivel mediu a oraşului, cu construcţii cu funcţiune militară 
şi/sau industrială zona are o diversitate funcţională: cartier rezidenţial, zonă industrială, zonă 
cu funcţiuni militare şi militar-industriale. Ea conţine trasee, locuri, clădiri ce amintesc de 
date din memoria colectivă a Bucureştilor. 

III. Despre fabricile de bere din Bucureşti 

La mijlocul sec. al XIX-iea în oraşul Bucureşti începe să se dezvolte industria mică 
cu ajutorul meşterilor străini „ in majoritate nemţi şi italieni". Pe lângă ei au ucenicit tinerii 
români. În ce priveşte fabricarea berii la scară industrială, ea s-a dezvoltat abia în a doua 
jumătate a sec. al XIX-iea când s-au deschis primele fabrici în oraş. În ordinea cronologică a 
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înfiinţării, au început să producă în 1853 Fabrici le lui Andrei Cabe şi Gh. Crept, fabrici ce vor 
dispărea repede. A urmat din anul 1854 Fabrica de bere Oppler amplasată pe strada Izvor. Ea 
va dispare la începutul sec. al XX-iea. O urmează în 1869 Fabrica de bere Luther care va fi 
în funcţiune până în anul 2004. Câţiva ani mai târziu, în 1893-94, începe să producă Fabrica 
de bere Rahova-Bragadiru a lui Dimitrie Marinescu Bragadiru, fabrică ce a avut proiectate 
primele clădiri şi spaţiile industriale din 1894, de firma germană din Erfurt "J.A.T.OPF şi 
SOHNE" , architect A.Schucker. Ea a rămas în funcţiune până în prezent. 

Este o perioadă semnificativă pentru dezvoltarea industrei alimentare cum o va dovedi 
participarea „ la serbările încoronării primului nostru rege (Carol I de Hohenzollern], în 
1881... Atunci deja se consemna: „ carele alegorice care simbolizau meşteşugurile şi 

industriile româneşti erau atât de numeroase, încât defilarea lor a durat ceasuri întregi.". 
Aprecierea era susţinută şi de alte documente de la sfârşitul secolului care amintesc 
întreprinderile semnificative ale oraşului. Atunci sunt menţionate următoarele întreprinderi: 
„ Vom enumera ... în ordinea însemnătăţii lor ... : Arsenalul Armatei [şi] Pirotehnia ... care 
erau ale statului, [şi] mai multe asemeni întreprinderi particulare: ... meta/urgiile WolfJ de 
pe Dealul Filaretului .. .fabricile de bere Carol H. Oppler din capătul Străzii Izvor, Erhard 
Luther ... de la capătul Căii Plevnei (Podul de Pământ), Fabrica de bere şi spirt a lui D. 
Marinescu-Bragadiru ". Apoi un studiu din anul 191 O mai preciza „fabricile de bere din 
Bucureşti (Bragadiru, Luther, Oppler şi Basilescu) sunt adevărate modele de instalaţie şi se 
pot compara cu orice fabrică din străinătate." 

În ce priveşte fabricile de bere acestea se impun curând în oraş şi în ţară, astfel că în 
1900 erau cca 20 de fabrici de bere în ţară care produceau aproape I 00.000 hectolitri. În acest 
fel în anul 190 I, producţia de bere a fabrici lor funcţionale în Bucureşti era de 1.896.580 litri 
- Fabrica Oppler, 2.422.950 litri - Fabrica Luther, 3.126.528 litri - Fabrica de bere Rahova
Bragadiru . La acest consum mărit a contribuit şi tradiţia fabricilor de bere de a avea şi un 
local în vecinătate aşa cum era Grădina de vară "Eliselll luther" sau braseria, restaurantul, 
sala de spectacole şi de bal numită „ Colosseul Oppler" sau restaurantul şi sala de spectacole, 
loc de recreere din „ Palatul Bragadiru" . 

„ Balurile de pe vremea lui Vodă Carol / erau ticluite ca reprezentaţiile de lu teatru 
şi se desfăşurau după reguli ... În lumea orăşănească de mijloc, asemenea petreceri erau 
organizate de asociaţii profesionale ... numai prin sălile publice ... :aceea a lui Bossel, a lui 
Broft, Colosseul lui Opler, "Sala Bragadiru . ... "Pentru ceasurile serii ... altfel de distracţii, 
puteau să le găsească prin unele grădini ale oraşului ori a celor două (mai târziu trei) fabrici 
de bere .. Pentru muzică şi pentru petrecere se mai ducea lumea cartierelor mărginaşe la 
grădinile fabrici/or de bere Luther şi Oppler, iar mai târziu, şi la aceea a lui D. Marinescu
Bragadirll, atât de frumos rostuită pe înălţimea locului ei de la capătul Căii Rahovei. lumea 
asculta şi acolo concertele aceloraşi muzici, cu bere proaspătă, cu crenvurşti, cu şuncă, unt 
şi ridichi. Tineretul dansa în jurul pavilioanelor muzicii, iar copiii se dădeau în leagăne, 
trăgeau la semn în.figurine mecanice şi îşi încercau puterea pumnilor în fălcile umflate ale 
unor manechine anume făcZ1te pentrll asta. " 

În deceniul al 3-lea al secolului al XX-iea consumul berii în România ajunsese la 
180.000 hi/an. Din acesta fabricile Bragadiru, Luther, Oppler Basilescu şi Azuga acoperea 
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165.000 hi, Fabrica Luther-Czell deţinând un procent de 30 %. 
În anul 1936 prin Planul director de sistematizare al Municipiului Bucureşti se 

stabileşte pentru oraş Împărţirea în zone şi clase de construcţie. Conform acestuia zona 
industrială urma să fie prevăzută în afara oraşului. Se acceptă, totuşi, continuarea funcţionării 
unor industrii ce nu poluau grav oraşul în 2 tipuri de zone: Zona protejată care se referă la 
cartiere clădite „ în care există o stare de fapt„ .În zona protejată urbană, nu se pot exclude 
unele exploatări industriale ca imprimeriile, garajele industriale, brutăriile, morile etc„ care 
există actualmente„. şi zona mixtă care conţine amestecate locuinţe, comerţ şi industrie„.se 
admit industrii cu caracter mai puţin comod de cât în zona protejată„.Această zonă respectă 
şi ea o stare de fapt. " 

Fabricile de bere Luther şi Bragadiru vor continua să funcţioneze. 

IV. Istoricul proprietăţii şi a proprietarilor 

Erhard Luther ( 1841 Kainsbach/Bavaria-1890 Bucureşti) cel care va construi Fabrica 
de bere Luther şi impune pe piafa românească berea Luther, avea studii comerciale când 
a venit în România în anul I 866. S-a angajat atunci ca meşter berar la Fabrica Czipser din 
Bucureşti. Un an mai târziu, în 1867, se asociază cu Ciopech deschizând o mică fabrică de 
bere. Afacerea nu merge prea bine bine astfel că renunţă la ea şi pleacă la Olteniţa. 

Revenit la Bucureşti se căsătoreşte cu Sophia Kaltmayer (1851-?). În 1869664 

construieşte noua Fabrică de bere Luther pe o parcelă situată între Şoseaua Basarabilor şi 
strada Rosseti. Fabrica producea: bere, malţ şi gheaţă de conservare. Berea Luther se impune 
prin calitate iar Erhard Luther devine furnizor brevetat al Curţii Regale a României. Luther îşi 
asigură şi desfacerea. A înfiinţat chiar în incinta fabric ii o braserie „ Luther", strada Rosseti 24 
(în spatele Gării Târgovişte)665 • Ulterior va face şi grădina de vară. Recunoaşterea meritelor 
sale pentru „fabricarea specială a berii" se va face şi de către Juriul agricol al Judeţului Ilfov 
care în anul I 883 îi conferă medalia de aur şi Diploma de onoare a Expoziţiei cooperatorilor, 
aceasta după ce în I 88 I primise medalia Serviciul credincios ci. I. Urmarea firească a acestei 
activităţi este acordarea în I 884 a cetăţeniei - împământenirii lui Erhard Luther. 

În anii I 885-1890 se ocupă de proiectul noii fabrici. Atunci cumpără parcele de teren 
în zonă pentru el şi alţi angajaţi ai fabricii, consideraţi necesari de a fi în apropiere şi în 1890 
pune piatra fundamentală la clădirea noii fabrici. 

La 15 iunie 1890 Erhard Luther, pe neaşteptate, pleacă la cele veşnice. Fabrica şi 
celelalte parcele cu locuinţe ale angajaţilor fabricii au fost moştenite de soţia lui, Sophia 
E. Luther, cea care îi fusese permanent alături. 

Sofia Luther a continuat dezvoltarea fabricii. O dovadă este şi reclama publicată în 
„Anuarul Bucureştilor, 1894" în care se sublinia:„forţa productivă anuală a fabricii este de 
80.000 hectolitri de bere, în vastele sale pivniţe se află permanent un depozit de 600.000 
664 În referatul pentru Primar întocmit de Serviciul tehnic ln anul 1908 se pomeneşte ca datll a înfiinţării primei 
fabrici de mici dimensiuni, anul 1866. "Fabrica de bere Luther exista înainte de 1877.„când s-a dat voie de a 
face la fabrică nişte construcţii. În măsurij mai restrânsă decât astă=i ea exista şi în 1866 de la care dată până 
acum s-a dat în diferite rânduri autori=are de mărire şi înbunătăţire afabricei. "(AN.DMB Fond PMB-Tehnic, 
dos.16411899). Anul 1869 a rllmas ca datll în tradiţia fabricii. 
665 Local menţionat ln Almanach du High life, 1889 
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până la I.OOO.OOO litri de bere dintre cele mai bune calităţi". În acelaşi an Sophia Luther 
s-a căsătorit cu industriaşul Dim. Marinescu Bragadiru, cel care era posesor al Fabricii de 
bere Bragadiru/Rahova, ocupându-se în continuare de funcţionarea şi dezvoltarea fabricii 
din Şoseaua Basarabilor, fabrică ce un timp va purta noul nume al proprietarei Sophia 
M.Bragadiru. În urma despărţirii de D.M. Bragadiru, Sophia revine la numele de Luther şi 
de asemeni şi fabrica după cum anunţa proprietara în „Revista poporului", nr. , martie 1905: 
„ANUNCIU. Am onoare a aduce la cunoştinţa generală că în urma desfacerii căsătoriei 
dintre mine şi d-l D. M. Bragadiru, mi-am schimbat firma fabricei mele de bere în aceea de 
Sopl1ie E.Luther adică vechia firmă. luându-mi aşa dar libertatea comercială continui 
înainte cu fabricarea şi comerciul berei ce am intreprins timp de peste 30 de ani, şi rog pe 
Onor clientelă şi pe ori cine va avea afaceri cu fabrica mea să mi se adreseze direct la 
Fabrica de bere E.Luther". 

De atunci până la naţionalizare, indiferent cine este proprietarul, numele de bază al 
fabricii va rămâne „Luther". De altfel Berea Luther se impusese pe piaţă astfel că ea devine 
una din mărcile prin care se putea recomanda un local de prestigiu. În „Bucarest artistique. 
Revue Hebdomadaire, sa ison 1898-1899" se menţionează la reclame: „ Aviz, pentru sezonul 
de iarnă am deschis BERĂRIA IMPERIALĂ, sub Hotelul Imperial, calea Victoriei, lângă 
Palatul Regal...Bere din Fabrica E.LUTHER .... ". Trei ani mai târziu în ghidul lui Kraus 
şi L.Bachelin „ Bucarest et la Roumanie ", 1902, autorii la capitolul Braserii în Bucureşti 
subliniind că fiecare local servea un anume fel de bere, le prezentau astfel: „ Les amateurs de 
bieres ont a leur disposition nombre de brasserie, qui chacune ne servent qu 'une espece de 
biere: Gambrinus (Place du Theatre) de la biere d'Azuga ,la Brasserie Cooperative(Place du 
Theatre) de la biere d'Oppler. .. , ,la Brasserie Vârfu cu Dor(Calea Victoriei, Hotel de Fance) 
de la biere Luther. la Brasserie Mircea (Strada Stavropoleos) de la biere Bragadiru ... ". . 

Calitatea berii determină creşterea solicitării sale pe piaţă factor determinant în 
necesitatea creşterii capacităţii de producţie. La 1900 Fabrica de bere Luther, aşa cum scria 
un document al vremii „ produce 40.000h/./an de trei calităţi: lager. a la Pilsen şi a la 
Pschorr. afară de berea specială pentru export. În pivniţe unde se conservă berea se produce 
frigul prin maşini având o putere de 280.000 calorii pe oră.Exportează foarte puţin din 
cauza costului mare al transportului ... Are acum 20 de meseriaşi şi 40 de lucrători în fabrică, 
afară de şefi şi simpli argaţi . ... "dM 

Fabrica de bere Luther trece în anul 1905 în proprietatea fraţilor Carl şi Eugen Czell, 
industriaşi din Sibiu, ca urmare a tranzacţiei de vânzare dintre Sophia Luther şi fraţii Czell. 
Un timp Sophia Luther a păstrat totuşi, în proprietatea sa, unele dintre parcelele adiacente. 

Noii proprietari conştienţi de valoarea şi autoritatea câştigată de firmă pe piaţă o vor 
păstra, fabrica purtând în continuare numele celui care o tăcuse renumită: „ Fabrica de bere 
Luther. S·"'" Fraţii Czelf'. De altfel ei nu modifică nici autorizaţia de funcţionare decât atunci 
când primăria impune actualizarea actului ce era pe numele Luther „de la care am cumpărat 
fabrica"667 

• 

666 OLLĂNESCU, Dimitrie C. Raport general asupra participării României la expo=iţia universală din Paris 
1900"' Bucureşti, 1901 pg.323 

667 AN.DMB. Fond PMB-Tehnic, dos. 164/1899 
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În anul 1908 se pune în discuţie de către autorităţile locale deci primăria oraşului, 
legalitatea acordării în continuare a autorizaţiei de funcţionare întrucât contravenea 
legislaţiei în vigoare la data respectivă adică la legea sanitară (nr.2435/ 1893) ce prevedea 
prin Regulamentul industriilor insalubre (nr. 3054/1894) împărţirea în 4 clase şi scoaterea 
industriilor lor în afara oraşului şi la legea mărginirii oraşului în vigoare din 1895 (L.nr.2405) 
prin care limita oraşului spre vest era mult dincolo de şoseua Basarabilor. Totuşi ţinând cont 
de vechimea întreprinderilor de acest tip se emite opininia generală: „se poate prelungi 
existenţa fabrici/or de bere unde ele există astăzi", în conformitate cu prevederile art.37 
din Legea sanitară. Analizându-se cazul particular al Fabricii de bere Luther, se constată 
motive în plus de acceptare a continuării funcţionării sale ţinând cont de calitatea modului 
de organizare şi funcţionare. „A ceastă fabrică este cuprinsă între stradele Fălcoianu (fostă 
Roseti) şi Mavrogheni (fostă Şos. Basarab), maşinile, zgomotul şi fumul fiind departe de 
vecini ... Fa brica are local propriu cu I O corpuri de clădire toate în bună stare .... latrine în mai 
multe părţi şi regulamentare; Curăţenie este peste tot ... Ca aspect este o curăţenie exemplară 
atât a maşinilor, materialelor, butoaielor şi sticlelor precum şi a lucrătorilor întrebuinţaţi. 
Numărul lucrătorilor este în total de I 20-150, din care I 5 femei şi 5 ucenici. Curăţenie este 
peste tot ... Are medic al fabricii şi lucrătorii sunt asiguraţi pentru accidente. "r.r..Y 

Totuşi, conform referatului semnat din partea Primăriei de G.AI Orăscu şi 

dr.Hristeodorescu (24 mai 1908) s-a considerat obligatorie realizarea unor intervenţii cu rol 
de îmbunătăţire a condiţiilor de lucru şi producţiei. Astfel se solicită înfiinţarea unei săli de 
baie cu duşuri calde şi reci pentru lucrători când aceştia pleacă de la servici. Se mai cere 
ca toţi lucrătorii să poarte bluze-uniformă la servici iar medicul fabricii să ţină evidenţa 
lucrătorilor bolnavi pentru a se putea constata influenţa muncii din fabrică asupra sănătăţii lor 
(cf. prevederilor art.21 din Regulamentul industriilor insalubre). Ultima condiţie prevăzută 
era ca berea care se produce să fie analizată de Laboratorul comunal. Toate aceste prevederi 
trebuiau îndeplinite ca o condiţie a emiterii autorizaţiei de construcţie solicitată atunci, pentru 
lucrări ce intenţionau a se realiza în vederea amplificării spaţiilor funcţionale. Nici o lună 
mai târziu la 21 iun. 1908 se constată respectarea condiţiilor impuse: „ cf somaţiei noastre, 
executând şi terminând lucrările impuse se poate da autorizaţie" 669

• 

În continuare fraţii Czell cumpără o serie de parcele clădite sau neclădite înmulţind 
numărul locuiţelor pentru angajaţii fabricii. 

1911 Fabrica de bere Luther se constituie ca societate anonimă pe acţiuni cu un capital 
social de 3500.000 lei împărţit în 17 .500 acţiuni la purtător. În cadrul operaţiunii: „ D-nii 
Carl şi Eugen Czell ca proprietari aduc în deplină proprietate cu titlu de aport social şi cu 
o contravaloare de 3. 380. OOO lei în acţiuni ale societăţii fabrica lor din Bucureşti, şoseaua 
Basarab nr.46. "6711 

Istoria fabricii cunoaşte un moment dificil între anii 1917-1918 când în timpul primului 
război mondial şi al ocupării Bucureştilor de trupele germane, fabrica a fost închisă din 
ordinul administraţiei militare iar maşinile sale au fost folosite în scopuri legate de război. 

668 AN.DMB. Fond PMB-Tehnic, dos. 164/1899 
669 AN.DMB. Fond PMB-Tehnic, dos. 164/1899 
670 Apud BURLACU.Petruţa, MĂRCULEŢ,George, MUCENIC, Cezara "Studiu istoric. Fabrica de bere 
Griviţa - fostă Luther·· MIAMB. 1999 (manuscris) 
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„ LUTHER SA.fabrică de bere şi malţ" din Şoseua Basarab 46 îşi va relua activitatea 
alături de Fabrica de bere Bragadiru la încetarea ocupaţiei germane. În 1941 certificatul 
Camerei de Comerţ şi Industrie preciza care era profilul Fabricii de bere Luther S.A.: 
,.fabricarea şi comerţul berei şi a derivatelor şi fabricatelor sale care se referă la industria 
berei ... , materii prime de orice natură necesare la fabricarea berei, ... bomboane de malţ, a 
gheţii artificiale, comercializarea băuturilor spirtoase ... " 671

. Pentru valorificarea producţiei 
avea şi un local propriu în Bd. Din icu Golescu 41 „ Hala de bere Luther". 671 

1944 în urma distrugerilor provocate de bombardamente care au afectat aparatura de 
răcire şi secţia Fermentaţie, capacitatea de producţie a scăzut la 30.000 I. bere/24 ore (faţă de 
120.000 I. bere/24 ore, înainte de război). 

1948 la 11 iun.aşa cum este trecut în actul anexă:„ Luther, şoseaua Basarab 46, 
Fabrică de bere ... ""'1este naţionalizată. După un an, prin decizia nr.2877/1949 a Ministerului 
Comerţului şi Alimentaţiei fabrica devine Întreprinderea de Stat „ Griviţa" 674

. Ea se va numi 
apoi Fabrica de bere „Griviţa Roşie" şi după 1977 Fabrica de bere Gambrinus. 

1990, fabrica devine societate comercială cu capital de stat înfiinţată cf. HG 
nr.1353/27.12.1990 sub denumirea: „ BERE GRIVIŢA S.A„ căreia, i se atestă dreptul de 
proprietate asupra terenurilor, cf. Certificatului seria M07, nr. 0320 din 4.07.1997. Conform 
Încheierei nr.4540 a Judecătoriei Sect. I. Biroul de CARTE FUNCIARĂ, s-a dispus 
„ intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului din strada Orhideelor nr.46 cu 
nr.Cadastral 175011 înscris în CF nr.2509 a localităţii Bucureşti ,sect.l la PIII, în favoarea 
lui S.C. BRAUN UN!ON ROMAN/A SA." 

V. Terenul pe care s-a construit Fabrica de bere Luther şi evoluţia parcelei 

1868/1869 Erhard Luther cumpără o parcelă situată pe terenul numit „ câmpul lui 
Rosset ", fostă proprietate a colonelului Câmpineanu de la care ajunsese în proprietatea 
clucerului Iancu Rosseti, cum menţionează şi Planul Borroczyn, 1852. Parcela pe care s-a 
ridicat fabrica avea fonnă de poligon neregulat din care o scurtă porţiune, de acces, se situa 
către Şoseaua Basarabi lor. În rest el se învecina la nord şi la sud/vest (parţial) cu multe parcele 
de mică dimensiune, parţial construite. Către est parcela se întindea până la strada Rosseti şi 
strada Barierei având adresa principală pe strada Rosseti „ Fabrica de bere română Erhard 
Luther, furnizorul Curţii regale, 24, strada Rosseti şi Şoseaua Basarab" 675 • La limita de est a 
lotului, spre strada Rosseti, s-a construit casa lui Erhard Luther şi alături alte clădiri necesare 
funcţionării primei Fabrici de Bere Luther (amplasamentele acestora sunt necunoscute 
neexistând un plan de situaţie sau plan cadastral al zonei din epoca respectivă). 

În martie 1890 solicitarea proprietarilor de a construi noi clădiri în incintă este 
condiţionată de Primărie de păstrarea unui echilibru între gradul de ocupare şi cel rezervat 

671 Apud BURLACU,Petruta, MĂRCULEŢ,Gcorgc, MUCENIC, Cezara "S1udiu is/oric. Fabrica de bere 
Griviţa - fostă Luther" MIAMB. 1999 (manuscris) 
672 Abonatii telefonici S.A.R., 1943 
673 Apud CEBUC. Alexandru Naţionali=area prindpale/or mijloace de producţie din Bucureşli În: Bucureşti 
M.l.M .. VI Bucureşti, MIMB, 1968. pg. 203 
674 Acte asupra situatiei după 1948, din Arhiva fabricii de bere Grivita 
675 Cf antet de pe cererea către Primărie (AN.DMB, Fond ?MB-Tehnic, dos. 25/1885 
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terenului plantat: „ serviciu/ clădirilor este rugat să trimită o mică schiţă, plan de situaţie 
pentru a se vedea raportul între terenul ce râmăne Liber ca curte şi grădină şi între partea 
proprietăţii acoperită de clădiri. " . Acest punct de vedere se va păstra şi în continuare chiar 
şi în perioada interbelică, de maximă dezvoltare a fabricii. 

Prima situaţie parţială a parcelei „ Situationsplan iiber die luthersche Brauerei in 
Bucarest", reese din documentele depuse cu ocazia intervenţia din 1895676

• Atunci planul 
de situaţie a porţiunii estice a terenului fabricii dovedeşte că acesta ajunsese să fie ocupat 
deja în proporţie de cca.70% de clădiri cu funcţiuni legate de producerea berii. Se mai poate 
constata, un aspect a ceea ce va deveni o politică constantă a modului în care se realizează 
înbunătăţirea sau amplificarea producţiei, şi anume prin completarea clădirilor existente 
cu spaţii noi, integrate fie prin adăugare fie prin remodelarea construcţiilor existente. De 
asemeni constantă va fi păstrarea în incintă a spaţiului verde, o porţiune amplă de teren ca 
spaţiu plantat - grădina. 

- -„._ 
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. ! 

, î I 
~ 

----r--··· 
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Până la 1895 parcela Fabricii de bere Luther s-a amplificat către sud.terenul era 
deja ocupat în proporţie de cca 50-60% de clădirile fabricii dispuse variat, după criteriile 
funcţionalităţii dar cu menţinerea porţiunii de teren ca spaţiu plantat. 

Odată cu sfârşitul secolului al XIX-iea creşterea ca importanţă a Şoselei Basarabilor 
determină schimbarea adresei fabricii care este acum menţionată pe această stradă. În 
676 AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.1011/1895 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



288 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

Anuarul Bucureştilor, 1906 se notează „ Fabrica de bere Luther, S·"'"fraţii Czel/, Basarab 
nr.46". Schimbarea adresei coincide cu perioada de transformări prin care trece parcela în 
perioada 1895-1908 când fabrica ajunge la cca I O corpuri de clădire, astfel evaluate într-un 
document întocmit în 1908: „ toate[ clădirile sunt} în bună stare, reparate, unele cu etaje 
altele cu subsoluri şi pivniţe mari pentru depozitarea berii, pivniţe răcite în permanenţă cu 
aparatefrigorifice".( *I AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.16411899) 

Totuşi Primăria oraşului, dată fiind legislaţia privind condiţiile dezvoltării urbanistice
edilitare şi constructive a oraşelor, condiţionează solicitarea de a construi spaţii suplimentare 
de: "„. o cercetare locală pentru ca prin aceste construcţii noi cele ce ar rămâne„.să nu.fie 
utilizate pentru dezvoltarea operaţiilor insalubre sau incomode pentru un cartier populat ". 
În consecinţă se cere un plan de situaţie pe care "se va arăta care este utilizarea actuală a 
diferitelor localuri dinfabrică",. 

Planul cu indicarea funcţiunii fiecărui corp de clădire şi a mărimii lor s-a predat 
Serviciului Tehnic al Primăriei la data de 14 aug. 1908. Planul cartografic era însoţit de 
legenda ce indica funcţiunea clădirilor existente pe parcelă la acea dată: 

Nr.pe plan Numele secliei Subsol parter Etaje 
1+10 Orzăria nouă + Orzăria veche I+ I I+ I 5+4 
2+3 Locuinţa + Birou I+ I I+ I I 
4 Magazie si locuinlă 1 I 
5 + 17 Fierbătoria veche si magazie + fierbătoria nouă I+ I 

6 + 11 Pivnilele de termentat şi depozite+ intrarea 1n pivnile 1 +I l+I l+I 
si acumulatori 

7+8+13 
Spălătorie+ hala de spălat şi magazia+ spălătoria de 

l+l+I +I 
butoaie si regeneratorul 

9 Camera de nul si exneriente I 1 
12 + 16 Hala de masini +cazanele de aburi 1 l+I 
14 Hala de umolut sticle butoaie si locuintă I I I 

15+18+19 Tâmplăria şi dogăria( I)+ dogllria(2) şi magazia+ hala 
l+l+I 

de smolit butoaie 
20 + 21 + 22+ Şopron( I) + şopron (2) + magazie + magazia de +++I l+l+I 24 sticle 
23 Rezervorul nentru năcură I 
25 Graidiuri si remiză I 

16+27+28 Cabina portarului + biroul agenţilor fiscului + alt 
1+1+1 I bijou 

În urma verificării în teren, pe plan s-a menţionat: „ mergând în localitate şi verificând 
aci anexata schiţă de plan pe care se află indicată utilizaţiunea actuală a diferitelor localuri din 
Fabrica de Bere Luther, succi• Fraţii Czell, precum şi aceea a localurilor propuse spre viitor 
şi care sunt indicate cu roşu„. le-am găsit în totul exacte şi corespunzătoare actualei stări de 
lucru." 

Incintei constituită funcţional i se adaugă la sfârşit de veac transportul modern printr
o linie de cale ferată proprie menită a simplifica alimentarea cu produse sau materiale între 
diferitele secţii. Calea ferată având traseul în formă de U lega între ele clădirile principale, 
iar la scurt timp după anul 1911 se va prelungi, traversând Şoseaua Basarab, pentru a face 
joncţiunea cu linia naţională de cale ferată. 
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La 1911 pe parcela ce-şi păstrase 

forma, s-a intensificat gradul de ocupare prin 
amplificarea unora dintre clădiri şi apariţia de 
construcţii anexe. După aceea până în 1935 
terenul fabricii s-a mărit prin înglobarea unora 
din loturile achiziţionate anterior, majoritatea 
fiind situate pe latura de est a Şoselei Basarab 
şi câteva pe strada fostă Risseti, acum G-ral 
Fălcoianu. Parcelele păstrează pe ele clădirile
locuinţe, devenite acum locuinţe de serviciu 
pentru angajaţii fabricii . În acelaşi timp continuă 
să se păstreze în incintă zona de spaţiu verde. 

O nouă schimbare se va produce după 
naţionalizare când toate terenurile ocupate 
exclusiv de clădiri-locuinţe sunt scoase din 
cuprinsul marii parcele a fabricii. Rezultă 

reducerea terenului acesteia spre vest şi 

est. Creşte semnificativ numărul de clădiri 

funcţionale ale fabricii astfel că parcela este 
ocupată în proporţie de 75/80 %. 

A dispărut orice spaţiu plantat. 

VI. Clădirile Fabricii de bere Luther 

Anul 1869 este data construirii primelor 
clădiri ale Fabricii de bere Luther, clădiri 

despre care nu ştim nimic până în prezent. 
Prima construcţie care apare în actele Primăriei 
este o clădire adiacentă fabricii, respectiv 
prăvălia din strada Rosseti nr. 24. În anul 1880 
Erhard Luther a solicitat Primăriei677 autorizaţia 

precizând: „Subsemnatul voiesc a construi din nou la faţa proprietăţii mele ce am în suburbia 
Sf. Ştefan , strada Roseti nr. 24, una prăvălie de zid învelită cu tablă de fier, pe lungime de 
15m . şi lat de I Om ., despărţind-o în două, [printr-un zid] într-o cărămidă. Vă rog ... cuvenita 
aliniere ." Relaţia (adică punctul de vedere al Serviciului Tehnic al Primăriei) preciza:„Domnul 
suplicant voieşte a construi la stradă o prăvălie şi o odaie de zid . Strada Rosetti n-are plan 
ş i este aliniată pe această parte pe 11 m. " Deci noua clădire a fost amplasată, pe limita de 
parcelă, spre strada Rosseti nr. 24. 

O nouă solicitare adresează Luther Primăriei în vederea obţinerii cuvenitei autorizaţii 
pentru construirea unor clădiri cu funcţiuni utilitare, clădiri necesare bunei funcţionări a 
Fabricii de bere. Cererea depusă în 1888 se referea Ia două construcţii şi anume: o clădire 

677 AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos .21/1880 fi . 136 
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pentru pompa de stins incendii şi o clădire pentru un atelier de dogărie678 : „Voind a construi în 
curte un local pentru o maşină de apă pentru un incediu şi posarea unui cântar, asemenea.„ 
un local de dogărie spre strada Rossetti pe întindere de 30 m. şi lăţime de 9 m." Răspunsul 
Serviciului tehnic al Primăriei consemnat în Rezoluţia semnată de arhitectul Capşa, preciza: 
„sunt de părere[sunt de acord a se construi] „.pentru construcţia unor localuri în interiorul 
curţii în care să aşeze pompa. „şi în faţa pieţei Rosetti un local pentru dogărie". Drept care se 
emite în nov., 1888 autorizaţia de construcţie nr.256, prin care se da acceptul a se construi : 
„case de zid masiv, lucrate cu mortar de var, învelite cu metal ,„ .în curte " 679

, achitându-se şi 
taxa necesară pentru 359,78 m.p., construcţie cu 2 caturi. 

În următorul an, necesitatea unor alte spaţii funcţionale îl determină pe Erhard Luther 
să ceară din nou aprobarea Primăriei, cu intenţia de a construi două clădiri. Pe de o parte a 
propus să adauge o construcţie amplasată la intrarea de vest680, aşa cum a detaliat în cerere: 
„voind a face o casă de locuinţă în Şoseaua Basarab cu faţa la stradă şi în linia porţilor de 
zid existente şi aceasta pe lungimea de 8,50 m şi 6,60 m lăţime." Construcţia urma să aibă I 
cat, deci numai parter şi o suprafaţa de 56, I O mp şi să fie plasată „ între cele două porţi de la 
intrare". Funcţiunea iniţială : spaţii pentru birouri . Ulterior, după 1920, aceleiaşi clădiri i se 
diversifică funcţiunea astfel: Vi servea ca spaţiu pentru birou şi Vi servea ca locuinţă, pentru 
ca după 1950 să devină cabină de poartă . De asemeni, tot în anul 1889, anunţă că doreşte 
„a face construcţie din nou , la proprietatea mea având 14, I O m. lung. şi 5,20 m. lăţime, 

678 AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos .34/1888 fl . 223 
679 Dupll cum reesll din ref. Poliţiei , Luther a realizat lucrarea şi ulterior a ridicat autorizaţia. 

680 AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos .20/1889 fl . 92 
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de zid învelită cu tablă" 681
, construcţie pe care îşi propune să o amplaseze pe strada Rosseti 

nr.18, teren liber nominalizat şi după denumirea tradiţională a locului, Câmpul lui Rossetti. 
Arhitectul serviciului Cezare Deldebbio propunea „a se admite" întrucât „strada Rossetti 
[avea] plan de aliniere nou, aprobat pe minută. [Se face] construcţie din nou, în curte, retrasă 
de la rondul pieţei ... [având] suprafaţa, 73,32 mp". Clădirea ce urma a se ridica reprezenta 
una dintre clădirile anexă, simple ce vor trece prin succesive transformări şi readaptări la 
funcţiunile necesare diferitelor etape de producţie. 

Tot în perioada anterioară anului 1890 s-a construit pe terenul fabricii o clădire 
dispusă relativ central, compusă dintr-un subsol rezervat marilor beciuri menite a adăposti 
tancurile de bere şi având în continuare parter şi posibil I sau 2 nivele de etaj. Beciurile erau 
despărţite de un coridor de circulaţie, ce simplifica accesul la toate spaţiile. Un al doilea 
coridor, perpendicular pe primul, conducea pe sub curte, către beciul situat sub aripa- birou 
adăugată pe latura de vest a casei Luther, permiţând astfel un acces direct din casă către 
rezervoarele de bere. 

În beciurile acoperite cu bolţişoare de cărămidă pe şine metalice şi susţinute în zonele 
importante constructive de arce masive, au fost montate marile tancuri metalice necesare 
conservării berii. Acestei structuri constructive de bază i se vor ataşa, ulterior, alte încăperi 
în raport de necesităţile dezvoltării producţiei. 

Odată cu anul 1890, conform datelor biografice, afacerea fiind înfloritoare, Erhard 
Luther, susţinut de soţia lui, urmărind modernizarea şi amplificarea spaţiilor de producţie a 
fabricii a început să construiască clădiri noi la fabrica de bere. Lucrările erau neterminate în 
iunie când a intervenit decesul proprietarului. Ele vor fi reluate şi continuate de soţia lui. De 
altfel probabil datorită stării de sănătate a lui Erhard Luther cererile către primărie din anul 
1890 nu vor mai fi redactate de el. Documentele ce erau tăcute în numele ambilor soţi Erhard 
şi Sophia Luther, erau acum semnate numai de Sophia Luther. 

Februarie 1890 S.Luther cerea autorizaţie682 pentru construirea uneia din clădirile 

cu funcţiune legată direct de tehnica producerii berii -Orzăria-. Adresa înaintată Primăriei 
preciza: „a construi la proprietatea mea din strada Rossetti nr.24, cu toate dependinţele ei, 
la faţa stradei şi rondul pieţei Rossetti, [construcţie] a servi ca orzărie şi depozit pentru 
aceasta, cf. Planurilor" (care lipsesc). Rezoluţia serviciului tehnic aprecia: "Ocolul III ... Plan 
de aliniere [al străzii Rossetti] nou decretat. ConstfUcţie la faţă. Sunt de părere a admite 
cererea de a construi o anexă la corpul caselor existente, care va servi ca orzărie şi depou, 
cf. Regulamentului." Funcţiunea noii clădiri era indicată mai precis în rezoluţia Consiliul de 
Higienă. Conform acordului dat în Şedinţa din 6 martie 1890 s-a aprobat a se clădi: „o orzărie 
cu fabrică de malţ". Pe baza avizelor primite se emite Autorizaţiunea de Construcţie nr.14/8 
mart. 1890 în care se prevedea următoarea condiţie-obligaţie: „Obligaţiunea a se introduce 
conductă de apă când comuna o va aşeza pe stradă." 

Clădirea construită în 1890 despre care autorizaţia preciza: „clădirea nouă se va 
executa cu faţa la strada Rosseti", va primi în sec. al XX-iea altă funcţiune, de asemeni 
specifică, devenind mălţărie. 

681 AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.41/1889 H. 186 
682 AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.54/1890 H. 17, 51 
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Planurile noilor corpuri de clădiri cuprind: Neues Maschinenhaus fur die Damptbrauerei des Herrn Erhard und 

Frau Sophia Luther (Noua casa a maşinilor de abur pentru beraria D-lui Erhard şi D-nei Sophia Luther). 
Neues Kesselhaus„. 

Intervenţiile vor continua în luna martie6n prin construirea mai multor clădiri anexă 
.Cererea adresată primăriei, preciza: "a-mi acorda autorizaţie a două clădiri şi anume: o 
magazie pentru cazanele de aburi şi a unei hale pentru instalaţiuni de maşini, ca adaos la 
Fabrica mea deja existentă, care va fi în curte, departe de stradă şi de vecini peste 30 m. 
distanţă „ .. după alăturatele planuri.." Rezoluţia propunea: "a se admite cererea" . 

Planurile noilor corpuri de clădiri cuprind: Neues Maschinenhaus furdie Damptbrauerei 
des Herrn Erhard und Frau Sophia Luther ( Noua casa a maşinilor de abur pentru beraria 
D-lui Erhard şi D-nei Sophia Luther). Neues Kesselhaus„ .(Noua casa a cazanelor); Dampf 
Kessel Emmauerung-Plan ... (Plan al Cazanelor de abur). Este vorba de o încăpere aşezată 
pe latura de sud-est a clădirii nr. 3. Se emite autorizaţia nr. 30 pentru o suprafaţă de 382, 20 
mp. 

Rămasă unică proprietară, Sophia Luther, în 1891, solicita din nou autorizaţie de 
construcţie684 pentru intervenţii la Fabrica de bere Luther din Şos. Basarab 46 şi Str. Rosseti 
21. Intenţiona atunci mărirea spaţiului gheţăriei şi construirea unui şopron : „a înădi gheţăria 
existentă care se aftă retrasă de la şosea cu peste 50 m. în dimensiunile„. I I m. lungime, I O 
m. lărgime având pereţi de zid şi învelitoare de tablă de fer, asemenea a-mi permite a face 
683 AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.54/1890 fl. 17, 51 
684 AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.20/1891 fl. 324 
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şopron despre vecini cu calcan de zid iar părţile celelalte descoperite în lungime de I Om şi 

în lărgime de 7 m.„". Se emitea autorizaţia nr. 530 în iulie 1891 pentru „proprietatea nr. 
46, Şoseaua Basarab, secţiunea VI, ocolul Ill ... un şopron 1 Om. având lung. şi 7 m lărgime, 
de zid cu mortar de var învelit cu metal. .. precum a construi o gheţărie ... ". De asemeni se 
mai dorea realizarea unor reparaţii necesare localului fabricii. Confonn solicitării adresate 
Primăriei685 se aveau în vedere următoarele lucrări: „voind a face diferite reparaţii la localul 
fabricei ... prin diferite schimbări de ferestre şi uşi ... , reparaţii tencuieli." Relaţia serv. Tehnic 
propunea „ a se da voe a face reparaţii de zidărie şi tencuieli pe alocure la localul fabricei şi a 
schimba mai multe uşi şi ferestre de la destinaţia lor prin a le înlocui, aceasta în conformitate 
cu regulamentul...". şi pentru aceasta s-a eliberat autorizaţia de construcţie emisă în 26 april. 
1891. 

~~ · "'\..-·' " .;..„ ' 

' l\::x:=l=:+iţ:!:~~=t===l==tj:=q-J ~ . ' ~--"-'-· :. : ..... '::~-;;;;; ~., 
: :".:<-V~'!1',tfPR~2~ ..:..;~., ,; · .· . 

~·~~~~!::t'.·::~~~~~·,~· .· 
/ş. · _ · - I - ... 

-~~~ r- ·\ ·:--:· . ' .. 

~J „~~ ·----~-„·--"'=---..,;., .......... ; o.jg 

.-----·-··---- --"~-- ~- ~, Î<U ~î-,_.J--........ -" __ """'...,.,...!,o.. ... md 

Proiect interventie 1893 

685 AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.52/1891 ll. 38 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



294 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

Doi ani mai târziu, în 1893, pentru Fabrica de bere Luther din str. Rosseti şi Şos. 

Basarab686 proprietara anunţa că intenţiona: „a construi în curtea fabricii o magazie cu pivniţă 
dedesubt, construită din zid cu înălţime de 6 m., iar partea magaziei de afară cu înălţime 
de 7 m. şi o lungime de 2 m. peste tot, metri pătraţi de zidărie 756, din nou 268 mp. de I 
cărămidă[şi]Yz şi restul de I cărămidă şi învelită cu tablă." Ataşează la cerere proiectul noii 
construcţii: planurile pivniţei, parterului, etajului şi faţadei, nesemnate de arhitectul proiectant. 
Planurile erau aprobate de Serviciul Tehnic cu precizarea din „Relaţie": "construcţia ce se 
face este în fundul curţii , lipită cu o parte de corpul fabricei actuale. Această construcţie 
servă: mai întâi pivniţa la conservarea berii, parterul la conservarea orzului şi podul de 
deasupra la uscatul orzului; prin faptul lipirei acestei clădiri de cea veche se modifică zidul 
actual despărţitor. Sunt de părere a admite", emitea Autorizaţia de construcţie nr. 584, din 19 
octombrie 1893. 

La scurt timp alte intervenţii erau menite să completeze spaţiile pentru asigurarea 
condiţiilor optime de producţie. În 1895 proprietara devenită acum Sophie M.Bragadiru se 
adresează primăriei cu o nouă solicitare. Intenţiona a clădi la Fabrica de Bere din str.Rosseti 
şi Bassarab.687

: „pentru sporirea şi completarea cu celelalte maşini necesare Fabricii mele de 
bere Luther, având necesitate de un adaos de clădire pentru a instala un nou cazan de abur, 
o hală de maşini, ... o hală de frigorifere pentru pivniţe, .. loc pt. instalarea maşinii de fabricat 

686 AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.22/1893 tl.154 
687 AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.1011/1895 
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ghiaţă artificială. Planurile ataşate nesemnate sunt redactate cu înscrisuri în limba germană 
şi cuprind: Situations- Plan ilber die Luthersche Brauerei in Bucarest I Plan de situaţie a 
Fabricii de bere Luther.Dampf und Kuhlmaschinen-Anlage fur die Lutherischen Brauerei 
in Bukarest/ Masinile de aburi şi de răcit - constructie pentru Beraria Luther in Bucuresti 
- planuri + faţada; Neues Kesselhaus ftlr die .. .I Noua casa a cazanelor. 

Serviciul Tehnic preciza: „ Ocolul II, str. Rosseti (câmpul Rosseti) ... sunt de părere a se 
autoriza construcţiile cerute deoarece terenul ... se află în interiorul curţii la aproximativ 25 m. 
de stradă. Clădirile existente se găsesc pe aliniere", iar Consiliul de Igienă al Capitalei hotăra 
în şed. din 23 mai 1895: „ Având în vedere petiţiunea .. cercetând planurile ... aprobă cererea cf. 
Regulam. industriilor Insalubre."Se emite autorizaţia nr. 217/ 27 mai 1895, achitându-se taxa 
pt. suprafaţa, 133,60 mp.: „ se autoriză Sophia M. Bragadiru ... a construi din nou ... în strada 
Rosetti şi Bassarab, secţiunea III, ocolul II, clădiri de zid lucrate cu mortar de var, cu calcan 
la vecini şi învelite cu tablă de fier, clădirile servind pentru Fabrica de bere Luther ... şi a repara 
radical, la aceeaşi proprietate 2 corpuri de clădire pt. a le pune în legătură cu cele noi." 

S-a achitat taxă necesară pentru o construcţie pe suprafaţa de 133, 60 mp. 
În acea perioadă şi în următoarele proprietarii, indiferent cine au fost ei, au fost 

preocupaţi şi de condiţiile de viaţă şi de lucru ale angajaţilor. 
De aceea în 1899688 Sophia M.Bragadiru se interesa de modul în care se face 

alinierea noului bulevard -Bd.Dinicu Golescu- cu ocazia tăierii sale. Cauza era consecinţa 
acestei intervenţii asupra unor locuinţe de serviciu ale fabricii. Se preciza în cererea depusă 
la primărie afectarea unui număr de „opt familii din personalul fabricii mele Luther [care] 
locuiesc în zona ce cade în tăiere." Se sublinia în acelaşi document necesitatea şi interesul 
„să-i încartiruiască" în apropierea fabricii fiind vorba de cei pe care îi considera ca utili a se 
afla în apropierea fabricii respectiv directorul tehnic, mecanicii şi alţii asemenea. 

Mai târziu, în 1913 fraţii Czell, au solicitat aprobarea689 să construiască „în interiorul 
curbei o latrină cu 2 cabine, de zid masiv" adică în imobilul din Şoseaua Basarab nr.68. 
Rezoluţia aprecia că i se poate da voie, construcţia „fiind conform[ă] cu zona ... Bd. Dosul 
Gării." O cerere similară a făcut-o Societatea de bere Luther când a cerut autorizaţie690 pentru a 
clădi în str.Zaverei colţ cu str.Barierei şi Şos.Basarab, în anul 1916, următoarele: „ construcţii 
igienice pentru lucrătorii fabricii" şi „grajduri moderne pentru cai"., cerere pentru care s-a 
emis cuvenita autorizaţie de construcţie. 

Fabrica a funcţionat în continuare la capacitatea atinsă în 1895. 
În 1907 noi proprietari, fraţii Czell, doresc refuncţionalizări de spaţii la Fabrica de 

bere Luther din str. Rosetti 15691
• Însemna, aşa cum sună solicitarea, a se obţine: „autorizaţia 

pentru a putea clădi în locul „Salonului", acum dărâmat, o Orzărie fiindcă cea de mai înainte 
nu este suficientă." Se adaugă planurile elaborate la 19 aug. 1907 de firma J.A.Topf & Sohne 
din Erfurt.Planurile tehnice conţin detalii privind organizarea spaţiilor şi funcţiunile specifice: 
grătarul superior şi inferior, vatra, camera de încălzire, camera caloriferelor prevăzută cu un 
688 AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.164/1899 

689 AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.201/1913 
690 Arhiva Primăriei Capitalei Fond PMB, dos. 36011916 
691 AN.DMB Fond !'MB-Tehnic, dos.149/1907 Este vorba de prăvălia construită de Erhard Luther în anul 
1880 , prăvălie orientată către str. Roseti şi lipită de casa Luther (numerorarea străzii se schimbase radical). www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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tavan drept, vatra având tavan din bolţişoare pe şine metalice. Relaţia Serviciului tehnic 
preciza privind clădirea din: „strada Rosetti 15, plan 473 decretat (deci planul de aliniere al 
străzii era realizat, aprobat şi instituit prin Decret Regal): „Casa fiind pe aliniere opinez a se 
admite cererea de reparaţie care constă să transforme salonul de consumaţie într-o magazie 
pentru conservat orz, iar în interiorul curţii să construiască o anexă pentru prăjit orz". Ţinând 
cont de amplasarea clădirii la faţa străzii se propune a se prevedea în autorizaţie o tratare mai 
specială a faţadei care să contribuie la expresia arhitecturală a străzii: „Transformările ce 
voieşte a introduce dl. petiţionar precum şi construcţiunile din nou pentru prăjit orzul se pot 
autoriza. Faţada spre stradă însă a Salonului-Restaurant va fi decorată în mod arhitectonic, 
adică va avea ferestre sau nişe chiar oarbe ... " 

Se emite autorizaţia nr. 147/ 11 sept. 1907, care prevedea: „a construi la proprietatea 
nr. 15 din str. Roseti(Luther), sec.II, ocolul III o anexă la Fabrica de bere ; această clădire va 
fi de zid masiv, acoperită cu metal sau eternită, după planul prezentat...cu observaţiunea că 
partea din faţă ce se va vedea pe deasupra acoperişului casei existente, să fie frumos ornată 
spre stradă ca şi în curte.Clădirea va servi pentru prăjit orz; ea se va zidi în interiorul cuţii.. .. 
are voie a face reparaţii radicale la salonul existent de consumaţiune, pe care-l transformă în 
magazie pentru conservarea orzului.. ". Clădirea s-a realizat anterior anului 1908 când deja a 
fost menţionată pe planul de situaţie al imobilului. 

După un an o nouă cerere, alte intervenţii ce pun în discuţie amplificarea capacităţii 
fabricii. Înscrisul692 înaintat de fraţii Czell urmărea obţinerea acordului primăriei de a 

692 AN.DMB FondPMB-Tehnic,dos.16411899 
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realiza pe de o parte : „mărirea pivniţelor pentru depozitul de bere şi umplutul sticlelor şi al 
butoaielor'', pe de altă parte a se construi o ,,linie de garajuri" şi „ magazia de unelte" . 

Proiectul important întrucât viza unul din spaţiile esenţiale pentru depozitarea berii 
era comandat în 1908 unei firme specializate în aceste programe de arhitectură din Mtinchen . 
La cererea rraţilor Czell „Technisches spezial Bureau fur Brauerei-Mălzerei-Keller-Ktihl 
und Ventilations Anlagen, Mtinchen" realizează proiectul de mărire a pivniţelor, proiect 
conceput, conform ştampilei, „im juni 1908'', de „Josef Zangerle Architekt,". Ataşat cererii 
de autorizare s-au depus şi planurile corespunzătoare şi anume: Seiten-Ansicht Gegen Die 
Einfahrt Stidseite Hof-Ansicht Nord Seite; Plan ztir Lagerkeller & Abfl.illereivergrosserung 
mit Verladeraum & Flaschenfiillerei der Fabrica de Bere „Luther" der Herren Gebrtider Czell 
in Bukarest adică „Plan pt. pivniţa de depozitare & înmagazinare & mărirea capacităţii de 
îmbuteliere cu camera de încărcare & umplere de sticle a Fabricii de bere Luther a domnilor 
fra ţi Czell"; Situations-Plan ztir Lagerkeller & Abfiillereivergrosserung mit Verladeraum & 
Flaschenfiillerei der Fabrica de Bere ... , adică, „Plan de situaţie pt. pivniţa de depozitare & 
înmagazinare & mărirea capacităţii de îmbuteliere cu camera de încărcare & umplere de 
sticle a Fabricii de bere ... " . 

La cererea proprietarilor Serviciul Tehnic al Primăriei a fost de părere să se aprobe 
lucrările întrucât: „ se tinde la ameliorarea produsului iar nu la sporirea fabricaţiunii . ..În 
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cazul Czell, întrucât cere o tratare mai bună a berei , o înmagazinare pentru înbunătăţirea 
calităţii, o punere mai lesne în sticle.„.s-ar putea da autorizaţia de construcţie ... " . Această 
opinie coroborată cu situaţia existentă a repartizării funcţiunilor fabricii pe spaţiile existente 
dovedea păstrarea funcţiunii tuturor spaţiile nominalizate pe planul de situaţie în respectiva 
etapă . Intervenţia urma să afecteze numai spaţiile nr.8 (hala de spălat şi magazia) şi nr.9 
(camera de puţ, biroul experienţe). Se prevedea pentrn acestea a fi transformate prin refacerea 
construcţiei. 
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Noua clădire era necesară pentru acoperirea următoarelor funcţiuni : subsolul -pivniţă 
de depozitare, parterul - hala pentrn împachetat sticle şi birou de expediţie, et.J - hala pentru 
spălat sticle, et. II - rezervor de apă. S-a emis autorizaţia nr.573 în sept, 1908 prin care s-a 
precizat acordul Primăriei pentru : „ A construi şi repara la proprietatea nr. 70 şos . Basarab 
şi str. Fălcoianu 15, sect. 1, ocolul III adică a mări pivniţele actuale . Lucrarea se va executa 
din zidărie masivă, acoperită cu metal sau ţiglă ... în acelaşi timp ... se vor aduce îmbunătăţirile 
arătate actualului local care se pune în legătură cu adaosul de construcţie [existent]." 

O situaţie deosebită apare în deceniul al doilea al sec. al XX-iea odată cu transformarea 
fabricii în societate anonimă pe acţiuni având acţionar majoritar pe fraţii Czell. Aceeaşi au 
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Proiect 1909 

preluat în proprietate şi parcelele ocupate de locuinţe de serviciu ceea ce le-a permis realizarea 
unor intervenţii şi pe acele terenuri, dacă ele folosesc mai bunei funcţionări a fabricii. Astfel 
de modificări vor afecta în special parcelele de pe latura de vest a terenului Luther. Este cazul 
parcelei aflate pe latura de sud a intrării în fabrică, la care în 1909 se cere autorizarea693 de a 
clădi un spaţiu nou -magazia de unelte- spaţiu amplasat în continuarea clădirii-locuinţă. 
Realizată la 15 mai 1909, clădirea proiect al unui arhitect domiciliat în Bucureşti , era situată 
pe parcela din Şoseua Basarab nr.44, la limita de sud a lotului. 

În cronologia dezvoltării şi transformării construcţiilor legate de Fabrica de bere 
urmează o altă etapă după primul război mondial, când se lărgeşte piaţa de desfacere. Fabrica 
îşi amplifică şi ea producţia . 

Deja în 1920 FABRICA DE BERE LUTHER, SOCIETATE ANONIMĂ fondată 
în anul 1869, furnizorii curţii regale, cum suna antetul, cerea autorizaţie fiind interesată să 
realizeze două tipuri de intervenţii '2 . În primul rând se solicita mărirea temporară a spaţiilor 
de depozitare şi în al doilea rând se intenţiona înlocuirea utilajelor învechite ale fabricii din 
strada Basarab 46. Cererea depusă la Primărie specifica: ,,În interiorul Curţii una magazie de 
lemn, provizorie, care va servi pentru depozitarea orzoaicei absolut necesară fabricaţiunii de 
bere, conform planului . .. Aceste materiale ne sunt absolut necesare în industria noastră şi nu 
avem loc potrivit pentru descărcarea lor, fiind expuse stricăciunii pe lângă faptul că, calea 
ferată ne pune taxe de locaţiune din cauza întârzierii descărcării vagoanelor ... am mai avut o 

693 Arhiva PRIMĂRI EI MUN .BUCUREŞTI Fond PMB-Tehnic, dos . 70/ 1920 
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asemenea magazie, pe care am dărâmat-o după ce am terminat cu depozitarea, lucru ce vom 
face şi acum." 

Planurile depuse, semnate de Th. Rogalski [arhitect sau antreprenor?] conţineau: 
planul de situaţie şi planul pentru o „ magazie» de orz provizorie. 

Relaţia serviciului tehnic detalia scopul solicitării: „construcţia unei magazii de 
lemn ... , retrasă din aliniere, lipită de construcţia parter [situată] pe aliniere» .Locul de 
amplasare îndeplinea condiţiile impuse de Regulamentul de Construcţii şi anume : „ ... Are 
lucrări edilitare : apă, canal, gaz, bazalt.'' La controlul Primăriei din 1922 lucrarea încă nu 
era executată. 

Ulterior, în deceniul 3 al secolului al XX-iea, s-au produs în incinta Fabricii de bere 
Luther unele modificări majore. În primul rând a fost construirea unei clădiri noi cu funcţiune 
de Orzărie. Construcţia avea subsol, parter şi 4 etaje şi era prevăzută cu un dom faţetat 
ridicat pe coama acoperişului, construcţie funcţională dar care are şi rol de individualizare a 
volumului. Expresia arhitecturală a noii clădiri, în acord cu moda epocii, era dată de elemente 
decorative ale stilului art deco. 

Eliberarea spaţiilor Orzăriei vechi şi tendinţa de maximă eficienţă a construcţiilor 
determină transfonnarea clădirii prin recompartimentări, schimbare de planşee şi modificări 
ale fluxului tehnologic. În urma acestor intervenţii fosta clădire devine Fabrica de malţ -
Mălţăria. Funcţiune existentă în componenţa fabricii de timpuriu, Mălţăria funcţiona anterior 
în clădirea situată între Orzăria veche şi clădirea administrativă la limita de lot, spre strada 
Rossetti, în continuarea spaţiilor în care se găsea secţia fermentaţie. 

Noua construcţie era parţial din zidărie portantă cu planşee cu structură metalică şi 
cadre de beton armat cu planşee de beton armat, fiind compusă din subsol, parter şi 3 etaje. S
a păstrat volumul originar şi domul faţetat ridicat pe coama acoperişului. Expresia stilistică a 
faţadei ca volum şi decor ca şi faţada situată spre strada Fălcoianu încadrează clădirea epocii 
în care a fost remodelată, respectiv stilului art deco. 

Dezvoltarea fabric ii şi diversificarea activităţilordetennină şi solicitarea din anul 1927 
când s-a cerut autorizare pentru a se construi o casă pentru portarul fabricii, casa proiectată 
de Franz Appel, arhitect. Amplasată relativ în centrul parcelei clădirea era „construită din 
cărămizi, grinzi de lemn, învelită cu ţigle solzi. Tencuiala din mortar cu var." Relaţia oferă 
amănunte asupra locului unde se va construi: terenul total al proprietăţii cca I ha„ înăţimea 
clădirilor vecine: 1-3 caturi, pe stradă există apă, canal, piatră cubică, asfalt. Drept care se 
emite autorizaţia de construcţie nr. 194 din 15 febr. 1927694 pentru „o clădire parter şi etaj 
din zidărie masivă, învelită cu tablă şi aşezată în interiorul curţii la 30 m. liniari de alinierea 
decretată" plătindu-se taxa pentru 52,02 mp., construcţie cu 2 caturi. 

Deşi creşte numărul clădirilor din incintă ca şi suprafaţa pe care o ocupă totuşi se 
păstrează în permanenţă spaţiul plantat. Probabil legat de acesta exista în incintă şi o seră de 
flori "sera veche". A unnat intervenţia din 1935695 când, conform cererii depuse la Primărie, 
la Fabrica de Bere Luther din Şoseaua Basarab 38 se dorea construirea unei sere de flori: "sera 
nouă". În referatul său Serviciul Tehnic remarca: „la proprietate sunt mai multe construcţii 
în stare rea ... " afirmaţie documentată şi susţinută de schiţa planului de situaţie ce indica pe 

694 Arhiva PRIMĂRIEI MUN.BUCUREŞTI Fond IV Verde, dos. 5611927 
695 Arhiva PRIMĂRIEI MUN.BUCUREŞTI Fond IV Verde, dos. 35/1935 
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Plan de situatie 1941 

corpuri starea clădirilor. Se adaugă observaţia: „ Împrejmuirea în parte ieşită din aliniere" . 
Totuşi se accepta cererea şi se emitea Autorizaţia nr.87B din 1935 pentru a se construi „o 
seră de flori, de zidărie masivă, învelită cu tablă, aşezată la 22,5 m liniari retrasă din alinierea 
fixată", conform planurilor aprobate. Se ataşează documentaţiei şi „Planul de situaţie al 
Fabricei de Bere Luther SA Bucureşti-II- Şos. Basarab 46" cu indicarea funcţiunilor fiecărei 
clădiri din incinta imobilului. 

Anul 1941 aduce altă serie de lucrări într-o incintă ce a fost permanent în transformare, 
modernizare. Se cer a se aproba" 1 „ modificări interne la Secţiunea de spălat şi umplut 
sticlele de bere", conform cu planurile propuse de Theodor Sassu, arhitect diplomat. Se 
cer şi „reparaţii radicale la un corp de casă parter-etaj, bun, retras din aliniere, modificări 
interioare la un apartament locuinţă de la etaj, compus din 8 încăperi prin desfiinţarea a 8 
ziduri interioare rămânând 2 încăperi pentru montarea unor instalaţiuni. " 

Urmează în istoria Fabricii de bere Luther un moment grav petrecut în timpul 
războiului. Atunci a suferit grave distrugeri provocate de bombardamentele din 1944. 
Conform raportului constatator696 au căzut direct în imobil 17 bombe cu efect „ distrugător" 
asupra clădirilor Fabricii de bere Luther. Au fost afectate în mod special: secţia fermentaţie 
şi spaţiile cu aparatura de răcire ceea ce a dus la o scădere dramatică a producţiei. 

Una din ultimele etape prin care a trecut Fabrica de bere Luther, a fost după 

696 Cf. FIŞA IMOBILULUI BOMBARDAT I 7 mai 1944 (din Arhiva Fabricii) 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



302 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

naţionalizarea din 1948 când devine întreprindere de stat sub denumirea de Fabrica de Bere 
Griviţa Roşue. În perioada respectivă i se adaugă construcţii adaptate noilor tehnologii. 
Primele s-au ridicat după anul 1950 : „ puţurile nr. I, 2, 3 ; clădire pentru lubrefianţi, pentru 
borhot, şi staţia CO 2

" • Tot atunci se construieşte un „ bazin pentru apă caldă, tancurile 
pentru fermentaţie, şi 2 depozite: de finite şi de combustibil". Se adaugă clădiri de birouri 
şi „ un atelier auto cu garaj plus rampă", toate fiind clădiri - parter. Au urmat: în 1955 
„ centrala frig"; în anul 1966 noua „secţie de fierbere" iar în 1971 o clădire nouă pentru secţia 
înbuteliere. Ultimele construcţii în incintă s-au ridicat în 1997 fiind vorba de „ secţia cilindre 
conice" şi sala Fermentaţie. 

VII. Valoarea şi importanţa Fabricii de bere Luther 

Istoria dezvoltării şi transformărilor prin care trec clădirile Fabricii Luther/Griviţa 
Roşie s-a petrecut pe parcursul a 150 de ani, aceasta reprezentând una dintre industriile cele 
mai fertile şi permanent funcţionale ale oraşului. 

Parcela ce şi-a modificat mărimea şi configuraţia în mai multe etape a fost ocupată în 
timp, strict după necesităţile funcţionale. Modul şi gradul de ocupare s-a schimbat, ca urmare 
a funcţiunii ce presupunea adaptarea la noi tehnologii, fapt accentuat, după anul 1950, când 
dezvoltarea fabricii şi gradul intens de ocupare a parcelei au dus la eliminarea terenurilor 
rezervate grădinii. Funcţiunea fiind unicat în zonă, nu a existat un raport între aceasta şi 
vecinătăţi. 

Clădirile construite au urmărit păstrarea sau reluarea funcţiunilor de bază necesare 
procesului de producţie, dar în majoritate au trecut prin multiple transformări şi readaptări 
funcţional-tehnologice necesare modernizării lor şi adaptării la noi tehnologii. Ansamblul 
este format dintr-un amestec de clădiri cu calităţi arhitecturale, cu clădiri neutre din punct de 
vedere al valorii arhitecturale dar reprezentative pentru programul arhitectural - construcţii 

necesare fabricării berii. 
Existentă o evidentă lipsă de coerenţă stilistică sau istorică având în vedere construirea 

lor de~a lungul unei perioade lungi (1869-1997) şi programului tehnic care impunea 
permanente adaptări funcţionale. 

În prezent în incintă s-au păstrat trei categorii de construcţii: clădiri istorice 
reprezentative pentru unele din etapele prin care a trecut acest tip de industrie, clădirile 
mai noi funcţionale şi o serie de clădiri neutre. Din prima categorie fac parte construcţiile 
care au motivat înscrierea imobilului, teren şi clădiri, ale Fabricii de bere Luther în Lista 
Monumentelor Istorice din Bucureşti, ca reprezentative pentru patrimoniul industrial local, 
construcţii ce se pot menţiona în ordinea cronologică a vechimii lor. 

Corpul administrativ constituie poate cea mai veche construcţie care s-a păstrat în 
incintă. Clădirea este compusă din subsol, parter şi 1 etaj. Casa iniţială a fost ridicată în perioada 
1865-1870, construcţia fiind înglobată în clădirea amplificată în anii 1870-80. Clădirea
locuinţă a păstrat în exterior aspectul originar din faza primă apreciată ca reprezentativă 
când este posibil ca aceasta să fi îndeplinit funcţiunea de casă a lui Erhard şi Sophiei Luther. 
Faţada în limbaj neoclasic, respectiv volumetria şi modenatura, aparţine etapei de remodelare 
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a casei cu anumite nuanţe: faţada spre strada Rosseti/Fluviului păstrează elementele de 
decoraţie specifice neoclasicismului aşa cum era vehiculat în epocă la clădirile-locuinţe de 
nivel mediu; în ce priveşte faţada dinspre curtea incintei aceasta a păstrat aspectul originar 
într-o proporţie semnificativă, dar reparaţiile şi unele intervenţii au simplificat porţiuni sau 
au modificat goluri în mod inabil. 

În timp clădirea a căpătat funcţiune 
mixtă: locuinţă şi birouri, iar recent a rămas 
numai spaţiu de birouri. Ea face parte din fondul 
construit cu funcţiune mixtă: parter-birouri(în 
loc de obişnuita prăvălie), etajul locuinţă 

unifamilială de nivel mediu, refuncţionalizarea 
sa după eliminarea spaţiilor de locuit modificând 
radical partiul şi eliminând eventualul decor al 
spaţiilor. 

Corpul administrativ, casă-birouri se 
încadrează din punct de vedere urbanistic 

Casa - Birou a lui Erhard Luther - 2007 caselor ridicate relativ în aceeaşi perioadă din 
strada Fluviului, reprezentând un exemplu rar 

al locuinţei-birou dintr-o incintă industrială rămasă nemodificată ca volumetrie şi expresie 
arhitecturală exterioară. 

Secţiile de fermentare I şi II cu valoare semnificativă în producerea tradiţională a berii 
au contribuit la calitatea produsului ce a detenninat faima Fabricii de bere Luther. Clădirea 
în care au funcţionat, compusă din subsol ce conţine marile pivniţe pentru stocarea berii, 
parter şi trei etaje au cunoscut mai multe etape de construcţie începând cu prima, anterioară 
anului 1890. Atunci deja existau pivniţele care sunt apoi amplificate. S-au adăugat ulterior 
spaţii în 1908 şi parţial clădirea a fost refuncţionalizată după anul 1950. Modificările 
funcţionale ale diferitelor spaţii s-au petrecut ca o acţiune pennanent legată de necesitatea . 
adaptării la noi tehnologii, dominante fiind criteriile rezolvării rapide ale noilor cerinţe. În 
acelaşi timp transfonnările au însemnat şi remodelarea volumului şi modenaturii faţadelor. 
În ce priveşte schimbarea aspectului faţadelor ea nu s-a petrecut unitar. Faţada de nord-vest 
a fost „modernizată" în deceniul 7 fiind îmbrăcată în cărămidă aparentă, soluţie ce nu era 
caracteristică arhitecturii industriale a sec. al XX-iea. Faţada de sud-est, tratată ca faţadă 
secundară, nu a suportat decât intervenţii minore, păstrând deci vechia expresie a clădirilor 
industriale. 

Cam din aceeaşi perioadă datează castelul de apă deci anterior anului 1895, construcţie 
înglobată laturii de S-E a clădirii ce conţine secţiiile fennentaţie, încadându-se ca expresie 
arhitecturală acestei părţi din construcţie. Rămâne o soluţie simplistă, minimală arhitectural
constructivă, în cazul programului castelelor de apă. Lipsesc elemente speciale care să-l 
individualizeze cu excepţia protejării cu îmbrăcăminte de lemn, soluţie mai rar întâlnită. 

În seria clădirilor istorice păstrate în incintă unnează construcţia ce a fost iniţial, 
anterior lui 1890, orzărie/orzăria veche. Clădirea constituie un exemplu de refuncţionalizare 
a unei clădiri construită pentru alte activităţi industriale. Transfonnarea ei s-a produs probabil 
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în anii 1924-25 când capătă funcţiunea de mălţărie, schimbare ce nu a modificat amprenta 
clădirii la sol dar a însemnat redefinirea ei spaţial-volumetrică. Mălţăria era o construcţie 
compusă din subsol, parter şi patru etaje. Clădirea a păstrat caracteristicile funcţionale şi 

planimetrice de la data redefinirii sale ca şi noua funcţiune până la data încetării activităţii 
fabric ii. 

Clădire reprezentativă pentru unul din 
programele specifice fabricii de bere, prepararea 
malţului, refuncţionalizarea s-a făcut în mod 
coerent din punct de vedere planimetric-spaţial. 
Expresia arhitecturală remarcabilă aparţine 

exteriorului la care modificarea a însemnat 
remodelarea volumului şi modenaturii faţadelor 
în expresia stilistică art deco, aplicată cu 
sobrietatea cuvenită unei funcţiuni industriale. 
Clădirea se înscrie urbanistic construcţiei 

similare din incintă - orzăria şi parţial secţiei 

fermentaţie, clădiri a căror prezenţă domină 

incinta, 
Programul constituie o raritate în Bucureşti aparţine arhitecturii industriale din 

deceniul 2 al sec. XX, din care s-au păstrat în oraş puţine exemplare şi nu din această etapă, 
stilul art deco fiind rar întâlnit în arhitectura civilă şi inexistent în arhitectura industrială din 
Bucureşti. 

Ultima clădire ce defineşte arhitectural
istoric incinta Fabricii de bere Luther este 
Orzăria nouă clădire ridicată anterior anului 
1935. Preluând ca soluţie arhitecturală ideea 
volumului clădirii cu funcţiune de mălţărie, 

arhitectul proiectant (?) va folosi alt repertoriu 
expresiv al faţadelor. Clădirea a păstrat cele 
mai multe din caracteristicile funcţionale şi 

planimetrice originare, păstrându-şi funcţiunea 
până la data încetării activităţii fabricii cu unele 
modificări din motive tehnologice. Construcţie 
ce prezintă coerenţă funcţională şi stilistică fiind 
concepută ca să răspundă programului tehnic

funcţional dar şi expresiei arhitecturale adecvate epocii istorice în care a fost proiectată şi 
ridicată clădirea. Se constată totuşi reducerea mijloacelor artistice, lăsând să domine „sărăcia" 
arhitecturii de tip industrial. Elementele decorative ale faţadei aparţin tot repertoriului art 
deco, mult simplificate. 

Prin funcţiunea sa ansamblul Fabricii de Bere Luther/Griviţa aparţine unui program 
rar, în Bucureşti existând doar încă un ansamblu istoric cu aceeaşi funcţiune - Fabrica de 
Bere Bragadiru/Rahova, ansamblu datând de la sfârşitul sec. al XIX-iea Fabrica Luther a fost 
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un ansamblu constituit prin importul unei industrii străine care a fost preluată şi a devenit 
frecventă datorită interesului pentru consumul produselor ei. Introducerea noului produs 
s-a făcut prin punerea în funcţiune a tehnologiei adecvate, realizată pe baza proiectelor 
arhitecturale-constructive şi tehnologice de calitate, opera unor profesionişti ai domeniului 
(finne din Erfurt, Mtinchen etc) 

Ansamblul aminteşte că aici s-a construit şi a funcţionat neîntrerupt, una din cele mai 
vechi industrii alimentare (precedată doar de aceea privind pâinea) ale oraşului Bucureşti. A 
fost unul din cele mai cunoscute produse ale oraşului, marca Bere Luther/Griviţa/Gambrinus 
aparţinând memoriei colective a Bucureştenilor păstrându-se în memoria oraşului locul şi 

silueta celor 2 clădiri dominante: Orzăria şi Mălţăria. 
Dar în primul rând s-a păstrat în memoria colectivă reputaţia calităţii produselor 

fabrici i Luther/Griviţa. 
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SUMMARY 

The Luther/ Grivitza Beer Factory 
Amang the first industries which developed in Bucharest were those involved in 

food production, that is, producing bread and, later, beer. One of the oldest factories was 
established in 1869, by Erhard Luther. Along his whole life, supported by his wife and then 
the Czell Brothers, two Saxon origin industrialists comming from Sibiu, E. Luther succeded 
in producing one ofthe mast appreciated types ofbeer in the city. 

Factory architecture kept permanently changing and modernizing, so that the Luther/ 
Czell Beer factory - having become, after 1948, the Grivitza Beer Factory - was functional 
untill 2004. Its buildings are true samples of Bucharestan industrial architecture. 
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ANSAMBLUL ISTORIC „GHIKA TEI" 
ŞI MĂNĂSTIREA „PLUMBUITA" 

Pe strada Plumbuita se 
găseşte Mănăstirea cu acelaşi nume. 
Aproape de mănăstire, pe drapta, se 
aftă o clădire până acum părăsită, 

fostă fabrică de clopote. Clopotniţa 
albă, zidul de apărare din cărămidă 
roşie, cerul şi verdeaţa din jur oferă a 
imagine picturală. Poarta clopotniţei, 
nouă, este larg deschisă. În dreapta, 
Palatul Domnesc, alb, cu pridvorul 
împodobit cu flori, este cea mai 
veche casă de locuit din Bucureşti. 
Aici se retrăgea pentru reculegere şi 
rugăciune Domnitorul Matei Basarab. 
Marea hrubă de sub palat (aproape de 
600 mp), construită pe arcuri de cerc, 

detalii de ornamente ale ferestrelor 

Duduţa Olian 

se crede că a fost folosită ca loc de refugiu în vremuri 
de bejenie. Acest sistem de pivniţe este caracteristic 
epocii lui Matei Basarab, regăsindu-se la ctitoriile 
Brebu, Comana şi altele. 

Alături de curţile domneşti ridicate de Matei 
Basarab la Târgovişte şi Bucureşti, Casa Domnească 
de la Plumbuita ocupă un loc important în arhitectura 
civilă a vremii, fiind singurul monument păstrat în 
Bucureşti, din timpul domniei lui Matei Basarab. 

Biserica este suplă, simplă, de o nobilă eleganţă. 
Ferestrele şi uşa au chenare migălos scuptate în piatră. 
Sfântul lăcaş arată ca o impozantă aşezare mănăstirească 
şi cetate, clădită după un mare plan arhitectonic. După 
renovarea din 2006, biserica, înainte albă, a căpătat o 
nouă cromatică - o combinaţie de alb cu galben. 

De ce se numeşte „Plumbuita"? Pentru că a 
fost acoperită cu plumb? Sau pentru că Doamna Ana, 
aflând că soţul i-a fost ucis prin înecare în Dâmboviţa, 
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a dat ordin ca mănăstirea să fie „plumbuită'', adică sigilată? Această explicaţie este mai 
plauzibilă. 

Mănăstirea a avut trei rânduri de ctitori care au înzestrat-o cu mari moşii, prăvălii, 
mori, vii, baie, odoare, ea devenind astfel una din cele mai bogate mănăstiri. Conform lui 
Nicolae Iorga, primul ctitor ar fi fost Petru Vodă, fiul lui Mircea Ciobanul şi al Doamnei 
Chiajna. Portretele ctitorilor se găsesc pictate pe pereţii din interiorul mănăstirii. 

Matei Basarab, cel de-al treilea ctitor, a dat o atenţie deosebită mănăstirii Plumbuita. 
El o transformă într-o mare şi frumoasă mănăstire şi o întăreşte cu ziduri mari ca pe o cetate 
de apărare. 

Deşi se vorbeşte foarte puţin despre domnitorul Matei Basarab, acesta a fost un domn 
paşnic, bun creştin (a construit 40 de biserici), iubitor de cultură, înfiinţând în mănăstiri 
tiparniţe. Ţara Românească a cunoscut în timpul domniei lui o mare epocă de prosperitate şi 
cultură. A domnit între anii 1632-1654. Matei Basarab şi soţia sa, Doamna EleMănăsna sunt 
al treilea rând de ctitori şi cei mai importanţi, pentru că ceea ce există azi la Plumbuita - tot 
ansamblul de mănăstire-cetate - se datorează lor. Portretele lor votive se găsesc pe peretele 
din stânga, de la intrare. 

„Din complexul mănăstiresc construit în 
vechea bucalal1e 
a manaa11r11 timpul lui Matei Basarab face parte şi bucătăria - cel 

mai vechi exemplar de acest fel din arhitectura Ţării 
Româneşti. Situată pe latura opusă intrării, bucătăria 
este o încăpere pătrată - formă de la care, cu ajutorul 
unor trompe de colţ, se ajunge la un octogon pe care 
pornesc pânze de boltă arcuite ce se încheie într-o 
formă circulară şi sprjină un turnuleţ cilindric care, 
străpuns de opt ferestre, boltit cu o calotă sferică, 

constituie coşul încăperii. Acest tip de construcţie a luat 
naştere din nevoia de a găsi un sistem de boltire care să 
asigure colectarea şi evacuarea fumului şi a aburilor"697

• 

Bucătării asemănătoare 

ca sistem de boltire cu cea de la Plumbuita se mai păstrează la 
Aninoasa şi Antim" (azi demolată)698 • 

În timpul lui Alexandru Vodă, prin osteneala de peste 
zece ani a monahului Lavrentie şi a ucenicului său Iovan, 
ia fiinţă prima tiparniţă, în care se tipăresc trei cărţi: două 

Evangheliare şi o Psaltire. 
Multe şi mari necazuri se abat asupra mănăstirii: 

în timpul domniei fanariote, Domnitorul Mihnea închină 

Mănăstirea Plumbuita, Mănăstirii Xeropotam. Astfel, 
mănăstirea a devenit mănăstire grecească, fiind luată cu totul 
în stăpânire de Mănăstirea Xeropotam ( 1585). Călugării greci 
nu se mulţumesc numai cu veniturile mănăstirii, aşa că încep 
697 Corina Popa, Mănăstirea Plumbuita, ed. Mer~diane, Bucureşti 1968, p.22 
698 
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să vândă şi averile ei . Banii proveniţi din aceste vânzări 
cât şi odoarele mănăstirii iau drumul Sfântului Munte. 
În 1802, cutremurul a produs mari stricăciuni - trebuie 
să se ştie că mănăstirea nu a fost niciodată dărâmată, a 
suferit doar stricăciuni . În timpul epidemiei de ciumă, 
mănăstirea a devenit spital pentru ciumaţi, apoi depozit 
de praf de puşcă . În 1614 a fost devastată de incendiu, 
în 1848 a devenit închisoare politică, fără acordul 
Bisericii , apoi adăpost pentru băieţii rămaşi orfani de 
război . O furtună puternică a smuls, în 1945, acoperişul 
bisericii. Apoi, până în 1951, a devenit mănăstire de 
maici . Din mănăstire bogată, ajunsese biserică de mir, 
atât de săracă, încât nu mai avea fonduri nici pentru 
repararea fântânii . Conflictul cu fabrica de cărămidă 
care intrase cu săpăturile până sub zidul de apărare, 
nu a încetat decât datorită efortului depus de părintele 
Sachelarescu, ajutat de primarul Dobrescu şi de presa 
timpului care, prin articole ca: „Se dărâmă Mănăstirea 
Plumbuita", sau „Apăraţi Mănăstirea Plumbuita", au 
susţinut cauza mănăstirii"699 • 

309 

Toate aceste preţioase informaţii le-am găsit în cartea preotului dr.Corneliu 
Zăvoianu . 

„Dărâmarea chiliilor mănăstirii Schitul Maicilor a adus mare necaz Mănăstirii 
Plumbuita. Toate atelierele, secţii de ajustură, cizelare, băi chimice, ateliere de tâmplărie, 
magazii pentru obiecte ce se confecţionau acol_o, au fost mutate în chiliile Mănăstirii 
Plumbuita şi în Palatul Domnesc. Calvarul avea să se sfârşească abia în 1996, când aceste 
ateliere s-au mutat într-o clădire special construită la Popeşti Leordeni"700

• 

Datorită destoinicului preot Ion 
Sachelarescu, biserica intră într-un amplu 
proces de restaurare care se va încheia în 1940. 
Restaurarea picturii s-a executat în anul 1935. 
Stilul este bizantin, cu accent athonit.Vedem 
tablouri de sfinţi în mărime naturală, scene 
din viaţa Mântuitorului (Umblarea pe ape 
etc.), medalioane cu sfinţi, mucenici, muceniţe 
frumos încadrate în ghirlande de flori . Pictura 
veche este însoţită de scrieri greceşti . 

Catapeteasma nu este din lemn, ca la celelalte biserici, ci este din zid masiv. În partea 
din faţă are ondulări în valuri şi este decorată cu coarde de viţă-de-vie şi struguri, iar în partea 
de sus se termină cu doi şerpi, simbolul înţelepciunii. 

În mănăstire odihnesc sfinte moaşte (fragmente) ale sfinţilor : Nicolae, Pantelimon, 

699 Pr.dr.Corenliu Zăvoianu, Mănăstirea Plumbuita. 
700 Idem. 
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Gheorghe şi Ioan cel Nou. Mănăstirea a fost înzestrată, în timp, 
de numeroşi ctitori, cu tot felul de obiecte de cult, cărţi, icoane. 
Preţioasele odoare dăruite de ctitorii voievozi şi familiile lor, 
au fost înstrăinate în momente grele. Astfel, astăzi mai există 
din darurile frumoase şi de valoare artistică făcute de ctitorii 
voievozi doar câteva icoane de la începutul sec. al XIX-iea; o 
cruce veche, ce se degradase şi ea, pe care Nicolae Iorga a dus
o la Muzeul de Artă Religioasă şi pe care preotul Sachelarescu 
a adus-o înapoi; o cruce lucrată în fi ligran ( 1724); un iconostas 
frumos sculptat, iniţial aurit dar ulterior vopsit de mai multe 
ori; o sfântă Evanghelie tipărită în limba greacă, la Veneţia, 
legată în scoarţe din 

argint aurit, cărţi, candele şi altele. 
Lucrările de restaurare în interiorul bisericii, 

începute în 1943, au fost terminate în 1952. În 1966 au 
fost acoperite gropile rămase de la fabrica de cărămizi . 

Pe parcurs, s-au făcut multe modificări . 

Astăzi, mănăstirea are hramul inţial , al 
Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan şi a intrat 
într-o perioadă fericită, ea rămânând mănăstire, viaţa 
monahală reluându-şi ciclul ei normal. 

Daponte, un grec vestit care a călătorit în veacul 
al XVTT-lea prin ţările române, pomeneşte de renumele 
Plumbuitei şi de frumuseţea Bucureştilor: „Din frunte, 
ca din Răsărit, apar străluciţii Bucureşci, auriţii 

Bucureşci, dulcii Bucureşci, mândrul şi prea însemnatul Nasterea Sf.Ioan 
icoana imparateasca 

şi prea slăvitul tron al Domnilor. Cu o mână, acest '-------'------------ --' 

binecuvântat oraş prinde Moldova şi cu alta stăpâneşte 
Serbia, cu dreapta a ' mbogăţit într ' alte rânduri Veneţia 
şi cu stânga a'mprumutat Germania. Măreţia lui a 
ajuns până la Ierusalim şi belşugul lui s-a vărsat asupra 
Sfântului Munte. Ochii Bucureşcilor văd vara şi iarna, 
dar nici precum Egiptul, nici precum Moscova. În loc 
de sprâncene, Bucureşcii au mănăstirile lui Mihai Vodă 
şi lui Radu Vodă, cele prea vestite şi în loc de gene, 
Cotrocenii şi Văcăreştii ; în loc de nas, ei au Plumbuita, 
renumitul metoh al Xeropotamului701

." 
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SUMMARY 

The Plumbuita monastery was risen due to three series offounders who have endowed 
it with lands, shops, mills, vineyards, ecclesiastical objects which made it one ofthe richest 
in the area. According to the historian Nicolae Iorga, its first founder was ruler Petru Vodă, 
son of Mircea Ciobanul and of his wife Chiajna. The founders' portraits can be seen painted 
on the interior walls of the church. Its third founder was ruler Matei Basarab who took great 
care of the monument. Today the monastic life has revived, and the place has regained its 
vitality. 
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CASA VĂCĂREŞTILOR DIN MAHALAUA 
BISERICII DINTR-O ZI DIN BUCUREŞTI 

dr. Ioana Cristache-Panait 

Fondul de documente al Muzeului Municipiului Bucureşti cuprinde o valoroasă 
colecţie de documente legate de trecutul Capitalei. Din ele ochiul cercetătorului poate scoate 
noi şi noi date pentru a putea da, cu timpul, un tablou cât mai veridic al imaginii Bucureştilor 
secolelor apuse. 

La leatul 1204, adică anul 1696 aprilie 17, ieşea de sub pana lui I sac logofătul un 
important şi frumos zapis emis de Constantin Vodă Brâncoveanu pentru boierul său Ianache 
Văcărescu vei agă, prin care îi întărea acestuia ,,pentru multă dreaptă şi credincioasă slujbă 
ce slujeşte Domniei şi ţărei'' un loc de casă din locul domnesc aflat în Mahalaua Bisericii 
Dintr-o Zi'02 • Actul generos al Voievodului s-a răsfrânt şi asupra altor mari dregători stabiliţi 
de el în această parte a urbei, cum a fost Vergo vei portar703, Pătraşco Brezoianu704 ş.a. 

Pe partea stângă a fostei uliţe a Colegiului (str. Academiei de astăzi), în faţa Bisericii 
Doamnei Marica a lui Constantin Brâncoveanu, un Voinea lefegiul, Sava seimeanul, 
Dobriţa a lui Ionaşco sarageaua, Constantin căpitanul, Şerban Rătescu, Fota căpitanul şi alţi 
bucureşteni îşi ridicaseră case, pe terenuri luate cu chirie, din pământul domnesc, devenind 
astfel embaticarii domniei. 

Prin cumpărături de la aceştia Ianache Văcărescu şi-a înălţat casele sale cu grădină şi 
curte, ce se vor înstrăina, în scurgerea anilor, de la neamul Văcărescu ajungând, prin căsătorie, 
în familia ce a dat naştere scriitorului şi omului de stat Ion Ghika. Planul Bu9ureştilor din 
anul 1770 indica în faţa Bisericii Maricăi Doamna curtea hanului D. Ghika axată pe Podul 
Mogoşoaiei7°5 • 

Astăzi locul fostelor case se plasează pe latura sudică a Hotelului Continental. 
Variate au fost slujbele îndeplinite de lanache Văcărescu, fiul lui Negoiţă Văcărescu 

şi al Neacşei Bucşanca706 • 
În anul 1690, în calitate de vătaf, fusese însărcinat de domn să meargă, împreună cu 

alţi doi boieri, să caute unde va fi un vad mai bun pe apa Argeşului, pentru a face pod de 
trecerea oştilor împărăteşti7°7 • 

Într-un document din anul 1691 martie 8 îl întâlnim căpitan za lefegii. 

702 Florian Georgescu, Paul I. Cemovodeanu, Joana Cristache·Panait, Docu-nte privind istoria oraşului 
Bucureşti, Bucureşti, 1960, pp. 53.54 
703 Ibidem 
704 Ibidem, p. 66 
705 I. Ionaşcu, Plan11I cartgrajic al oraşului Bucureşti din anul 1770, ln: „Studii", an XII, 5, 1959, p. 129 şi PI. 
706 I. C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, Bucureşti, 1919, p. 116 
707 Radul vei logotllt Grccianu, Viaţa lui Constantin Vodil BrtJncoveanu, Bucureşti, 1906, p. 29 (ediţia Ştefan 
D. Grcceanu) 
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În anul următor era vei căpitan za copii708
• 

Documentul din 1695 mai 14 îl atestă ca vei agă, ispravnic, împreună cu alţii ispravnici 
ai scaunului Bucureştilor709 • 

Încrederea lui Constantin Brâncoveanu în acest boier a fost mare, fapt ce ne este 
confirmat de diferite referiri aflate în cronicile şi documentele de epocă. 

La 23 septembrie 1695 plecând la Dimircapi întru întîmpinarea Sultanului, Domnul îşi 
lasă casa de la Târgovişte în grija lui Constantin Cantacuzino stolnicul şi Ianache Văcărescu 
vei agă710 . 

Cînd din repetatele pârî ale unor neprieteni, Constantin Vodă Vbrâncoveanu fu chemat 
la Odriu să sărute poala Padişahului, la 18 mai 1703, el orânduieşte purtător de grijă în 
scaunul Bucureştilor, pe lângă alţi boieri, şi pe lanache Văcărescu vei agă711 . 

Dar nu numai în interior marele boier îşi arăta ataşamentul faţă de Domn şi de ţară. 
La Sublima Poartă unde a fost trimis în repetate rânduri, el apără interesele Eflacului, 

luptându-se pentru înlăturarea adaosurilor la haraciu şi pentru scăderea grelelor sarcini ce 
deveneau tot mai împovărătoare. 

Apropierea lui Vodă Brâncoveanu de boierul său, reiese şi din popasurile pe care 
purtătorul de coroană le făcea la moşia acestuia de la Văcăreşti, de lângă Târgovişte, pentru 
ca „să se ospăteze acolo de vreme ce aproape de drum satul Dumisale (vei paharnicul Ianache 
Văcărescu) era"712

• 

În anul 1708 Ianache Văcărescu era vei paharnic, iar în 1712 aprilie 6, un document 
arată că el a ajuns pe scara dregătoriilor la rangul de vei clucer, slujbă pe care o va îndeplini 
până când îşi va sfârşi viaţa pe eşafod, sacrificat odată cu Domnul şi partea bărbătească a 
familiei acestuia, pe care cu atâta credinţă 1-a slujit 24 de ani7 13 • 

Corpurile lor aruncate în valurile Bosforului, după execuţia din 15 august 1714, au fost 
pescuite din ape şi depuse într-o veche biserică din insula Halki, în apropierea lstanbulului714 • 

Casa lui Ianache Văcărescu, ridicată pe pământul dăruit de Domnie prin documentul 
evocat, privea spre Biserica Dintr-o Zi, reconstruită din cărămidă în anul 1702, sub 
isprăvnicatul marelui boier715

• 

Pe locul ei, fusese mai dinainte vreme, o bisericuţă din lemn, atribuită lui Neagu, fiul 
lui Mihai din Târşor716 • 

Cronica relatează că Marica, Doamna văzându-o în stare de ruinare o înalţă pe cea de 
zid pe parcursul unui an, sfinţirea făcându-se în aceiaşi zi în care s-a pus fundaţia. Recentele 
săpături făcute în vederea restaurării lăcaşului de către dr. Gh. Mănucu-Adameşteanu au scos 
la lumină, în interior, morminte ce aparţineau bisericii de lemn. 

708 Ibidem, p. 317 
709 Ibidem, p. 318 
710 Ibidem, p. 69 
711 Ibidem, p. 125 
712 Ibidem, p. 176 
713 Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Vodll Brâncoveanu, Bucureşti, 1969, p. 291 
714 Panait I. Panait, La cumpllna continentelor, Bucureşti, 1980, p. 57 
715 George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, 1935, pp. 54-55 
716 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bumreşti, Bucureşti. 1961, p. 
200 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU BUCUREŞTEAN 315 

Biserica a dat numele mahalalei ce se întindea peste casele Văcăreşti lor până în Podul 
Mogoşoaiei (Calea Victoriei). 

Catagrafia din anul 1798 fixează această mahala în plasa Târgului şi spune că avea 23 
de case717

. 

Calamităţile ce se abăteau asupra Bucureştilor de altă dată nu au lăsat neatins nici 
acest lăcaş. El a ars în anul 1825 şi s-a preînoit doi ani mai târziu cu ajutorul lui Grigorie 
Ghika Voievod şi prin silinţa biv vei stolnicului Stanciu, epitropul bisericii. 

Până prin ultimile decenii ale veacului trecut biserica a avut zid împrejmuitor care a 
fost dărâmat în timpul primariatului lui Pake Protopopescu. 

Anexă 1696 (7204) aprilie 17, Bucureşti 

Din mila lui Dumnezeu, To Costantin Băsărab voevod şi domn a toată Ţara Românească, 
dat-am domnia mea această poruncă a domniei mele 1• 

Credincios boiarinulmi> domnii mel<e> Ianache Văcărescu! vei agă şi cu feciorii lui 
câţ<i> D<mmn<ezeu i va dărui, ca să-i fie lui un loc de case aici, în oraşul domnii mel<e>, în 
Buc<U>reşti, la mah<a>laoa de la Biserica Dentr-o Zi, însă în lungu den Uliţa cea Mare care 
vine de la mănăstirea Sărindariul pre den sus, pre lângă locul lui Matei Perişanul şi pre lângă 
locul popei Ghidului, până în uliţa ce iaste denaintea bisericii Dentr-o Zi stănjăni 60 şi den 
locul popei Ghidului alăturea cu uliţa în jos până în locul Nicăi stolnecu stănjăni (loc alb), 
şi den uliţa ce vine de la biserica Dentr-o Zi pre den jos, iar în lungu pre lângă locul Nicăi 
stolnecul şi pre lăngă locul lui Jane zaraful şi al Fotii căpitanul până iar în Uliţa cea Mare 
dăspre Sărindariu stănjăni (loc alb) şi alăturea cu uliţa Sărindarului în sus, pănă iar în locul 
lui Matei cliucer Perişanul stănjăni (loc alb). 

Pentru că acest lo<o>c ce scrie mai sus, fiindu loc domnescu şi făcându-şi unii şi alţii 

case pre dânsul şi boiarinul domnii mel<e> Janache Văc<ă>rescul vei agă neavându loc ca 
să-ş<i> facă casă aici, în Bucureşti şi pohtindu a cumpăra, au fost mersu Voinea şi Costandin 
căpitanul i Şerban Rătescul i Fota căp<i>tanul împreună şi cu alţii, de a lor bună voe, de ş-au 
vândut fieştecare partea lor de loc ce au ţinut cu zapisele lor de venzare şi cu boiar<i> mărturii 
iscăliţ<i> în zapise. 

Deci, boiarinul domnii mel<e> Ianache Văcărescu) vei agă după tocmeala ce au făcut, 
au cumpărat de la Voinea lefegiul casă cu locul lui drept t<a>l<eri> 24 şi de la Sava4 seimenul 
drept t<a>l<eri> 13 şi de la Dobriţa a lui Ionaşco sarageaoa iar drept t<a>l<eri> 13 şi de la (loc 
alb) călugăriţa drept t<a>l<eri> 3 şi de la Costandin căpitanul drept t<a>l<eri> 26 şi de la Şerban 
Rătescul dreptu t<a>l<eri> 40 şi de la Fota căpitanul drept t<a>l<eri> 31 şi de la Jăpa lefeciul 
drept t<a>l<eri> 50 şi de la Loiz drept t<a>l<eri> 25 şi de la Sava lefeciul drept t<a>l<eri> 30 fac 
împreună t<a>l<eri> 255, precum am văzut d<0>mniia mea toate zapisele acestor vânzător<i> la 
mâna boiarinului domnii mel<e> ce iaste mai sus zis. Şi făcându-şi boiarinul domnii mel<e> 
Ianache Văcărescu) vei agă case şi grădină şi curte şi temee bune pre acest Jocu domnescu, 
domni ia mea încă am socotit pentru multă dreaptă şi credincioas<ă> slujbă ce slujeşte domnii 
mele şi ţărăi, de am dat şi l-am dăruit cu acest loc domnescu ce scrie mai sus, ca să-i fie de 
moştenire şi stătătoriu în veac. 
717 G. I. lonnescu-Gion, /storia Bucurescilor, Bucureşti, 1899, p. 340, 344 
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Drept aceia am dat şi această carte a domnii mel<e> credincios boiariului d<o>mnii 
mel<e> Ianache vei agă, ca să aibă a ţinea şi a stăpăni acest loc de case cu curtea şi cu grădina 
şi cu tot îngrădişul, în lungu şi în lat, cum scrie mai sus cu bună pace, să-i fie moşie stătătoare 
lui şi fecior<i>lor neclătit în veci. 

Aşijdirea şi în urma domnii noastre pre care va alege Domnul Dumnezeu a fi domnu 
şi biruitoriu ţării aceştiia încă-I rugăm cu numel<e> lui Dumn<e>zeu ce iaste în Troiţă slăvitu 
să înnoiască şi să întărească această danie a boiarinului domnii mel<e> pre tocmeală cum iaste 
mai sus zis, ca şi pre acela Domnul Dumnezeu încă să-l cinstească şi să-l miluiască întru 
domniia lui cu bună pa<a>ce, care şi ale lui mile şi drease să fie cinstite şi în seamă ţinute şi 
în cel veac ce va să fie la răpaos veacinic sufletul lui să fie. Şi de nimenea să nu se clătească 
după zisa domnii mele718 • 

lată şi mărturii punem domnia1 pan Cornea Brăiloiul vei ban Kralevsk'îi i pan (loc 
alb) vei vomic i pan Diicul Rudeanul vei log<0făt> i pan Mihai Cantacuzino vei spăt<ar> 
i pan Şerban vei vistieriu i pan Costandin Ciorogăleanul vei cliucer i pan Dumitraşco 
Caramam>lăul vei post<elnic> i pan Vergo vei păh<amic> i pan Radu I Izvoranul vei stol mic> 
i pan Şerban Cantacuzino vei com<is> i pan Iorga vei sluj<er> i pan Costandin Corbeanul vei 
pit<ar> i is<pravnic> Toma Cantacuzino al doilea log<0făt>. 

Şi am scris eu719
, Isar logofăt, în oraşul de scaun, în 1 Bucureşti. În luna1 ap<rilie> 17 zile 1 

leat 7204 <1696>. 
t Io Costandin voevoda, din mila lui Dumnezeu domn. 
Io Costandin voevod <m.p.> 
Toma Cantacuzino al doilea log<0făt>, am citit720

• 

Orig, rom., hârtie, cu pecetea aplicată în ceară albă, isclitura şi monograma domnului. 
M.M.B., nr. 39162. 

Publicat în Documente privind istoria oraşului Bucureşti, pp. 56-59. 

RESUMEE 

La maison Vacarescu de la paroisse de L'Eglise „Dintr-o Zi" 

Un document date le I 7eme avril 1696 (7204), appartenant aux collections du Musee 
d'Histoire de la viile de Bucarest, permet de retracer brievement l'histoire des proprietes que 
le boyard Ianache Vacaresco, haut dignitaire de la cour du voi'vode Constantin Brancovan, 
possedait sur le territoire de la paroisse de l'eglise Dintr-o Zi. 

718 in limba slavonă 
719 Ibidem 
720 Ibidem 
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"CASA SOARE" 
O CLĂDIRE EMBLEMATICĂ 
A STILULUI NEOROMÂNESC 

317 

Maria Anca Stoenescu 

"Casa Soare'', cunoscută sub acest nume începând cu generaţia anilor '20 ai secolului 
trecut, se află amplasată într-un vechi cartier rezidenţial, căruia bucureştenii îi spuneau 
"Sfinţii Apostoli", după biserica din apropiere. A fost ridicată în anul 1914 şi poate fi socotită 
unul din edificiile de marcă ale renumitului arhitect Petre Antonescu ( 1873-1965), care a 
preluat o serie de elemente specifice vechii arhitecturi populare româneşti, îmbinându-le în 
mod fericit. 

Clădirea, cu destinaţie mixtă- locuinţă şi 

sediu de întreprindere particulară, a fost înălţată 
pe un teren de 3012 m.p. în formă aproape 
pătrată, astfel încât fiecare dintre laturile sale 
să poată constitui câte o faţadă deschisă spre 
străzile Apolodor, Col. Poenaru Bordea şi Sf. 

"Casa Soare" - str. Apolodor nr. I 
cerdacul spre grădină 

Apostoli. De altfel, imobilul avea următoarele 
adrese: str. Col. Poenaru Bordea, nr. 2, str. 
Apolodor, nr. I şi str. Sf. Apostoli, nr. 41. 

Conform documentelor de arhivă, 

terenul a aparţinut lui Dumitru Oprea Soare, 
care l-a dobândit pe baza unui act de partaj din 
anul 1902. După decesul acestuia, la 26 aprilie 

"Casa Soare" - faţada dinspre 
str. col. Poenaru-Bordea 
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1934, imobilul a devenit proprietatea unuia dintre fiii 
săi, inginerul Dumitru Oprea D. Soare. 

În plin centru al Capitalei, acest edificiu 
nearomânesc, se impunea prin întregul său aspect, acela 
al unei construcţii boiereşti rustice. Coloane din piatră, 
fusuri simple şi capiteluri bogat sculptate, balustrade, 
rozete şi brâie dădeau măreţie intrării principale din str. 
Apolodor, care se făcea printr-o scară monumentală 
bifurcată. Zidită din cărămidă, pe o fundaţie de beton 
şi acoperită cu ţiglă smălţuită, clădirea era structurată 
pe trei niveluri (un subsol ridicat, format din demisol 
şi mezanin, parter şi etaj) fiecare dintre acestea 
răspunzând unor funcţionalităţi precise, acelea de 
locuinţă particulară şi de birouri de firmă. 

Întrucât spaţiul de la demisol şi mezanin era 
destinat centralei termice, bucătăriei, depozitelor, 
birourilor întreprinderii sau camerelor de studiu şi de joacă pentru copii, încăperile beneficiau 
de o ornamentaţie mai simplă. 

În schimb, la parter decoraţia interioară era generoasă, cu pereţi îmbrăcaţi în lambriuri 
de lemn sculptat şi lăcuit, cu plafoane din bârne pictate cu motive florale, iar desenele 
vitraliilor de la ferestre erau adaptate fiecărei încăperi. Oglinzile, marmura, şemineul săpat în 
piatră, toate făceau să răzbată rafinamentul şi bunul gust. 

În jurul holului central de la parter erau dispuse vestibulul, biblioteca, salonul, 
salonaşul, sufrageria cu oficiile anexe, precum şi dormitoarele părinţilor şi cele ale copiilor, 
cu încăperile de toaletă. 

La etaj se aflau alte săli de studiu pentru 
copii, dormitoare pentru musafiri, camere 
destinate personalului de serviciu şi anexe. 

În curtea împrejmuită cu piatră brută de 
Buşteni, se întâlneau arbori de diferite esenţe şi o 
multitudine de flori specifice fiecărui anotimp. 

După naţionalizarea din 1948, imobilul 
a avut mai multe destinaţii fiind sediul unor 
instituţii de stat: secţie financiară, raion de 
partid comunist, oficiu de stare civilă, circă de 
miliţie, restaurant şi cazino. În prezent, aici se 
află restaurant (cramă şi clasic) terasă şi hotel. 

Datorită valorii sale arhitectonice şi 

ambientale, "Casa Soare" a fost înscrisă pe Lista Monumentelor Istorice încă din anul 1955. 
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SUMARY 

The Soare House, known under this name stating with the years '20 ofthe past century, stood 
in an old residential quarter called Sfinţii Apostoli by its residents, from the church in its 
neighbourhood. The house was built in 1914, by the architect Petre Antonescu ( 1873-1965), 
renowned for his achievements in Romanian style, based on Romanian folk architectural 
elements. 
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O SCURTĂ PREZENTARE A HĂRTILOR 
' 

DIN COLECTIA MUZEUL MUNICIPIULUI 
' 

BUCUREŞTI DIN PERSPECTIVA 
CONSERVARII 

Roxana Diaconu 
Restaurator carte veche, hartă, document 

În cadrul Muzeul Municipiului Bucureşti, cea mai mare parte a hărţilor introduse în 
componenţa unei colecţii aflate în depozitul Cesianu din Calea Victoriei nr. 151 precum şi 
o parte din planurile modeme şi contemporane, mai mică ca pondere, se află la biblioteca 
muzeului din str. J.C.Brătianu nr. 2. 

Colecţia de hărţi din Casa Cesianu (la care mă voi referi în acest articol) cuprinde 
aproximativ 2000 de lucrări, majoritatea hărţi modeme şi contemporane. 

Din cadrul aceleiaşi colecţii fac parte aproximativ 150 de hărţi vechi (sec. XVI -
XVIII). 

Cum au ajuns ele în muzeu? 
Din anul 1926, odată cu înfiinţarea muzeului, a început şi preocuparea pentru 

strângerea colecţiilor. Anul 1929 a fost un moment crucial în ceea ce priveşte constituirea 
patrimoniului. 

O parte din hărţi au fost achiziţionate iar o altă parte sunt rezultatul unor donaţii. 
Ambele forme au continuat până astăzi. Unele hărţi au intrat în muzeu având o stare bună de 
conservare, altele într-o stare precară. 

Pentru a înţelege variaţia tipurilor de degradare întâlnite la hărţile din colecţia noastră, 
voi prezenta succint mai întâi critica externă a hărţilor ce compun această colecţie. 

Din punct de vedere al teritoriilor reprezentate, cu mici excepţii, colecţia este unitară. 
Ea ocupă zona Europei şi în special cea de sud-est pentru perioada sec. XVI - XVIII, iar 
pentru perioada modernă şi contemporană predomină hărţile cu referire la ·România, la 
Bucureşti şi în special planuri cadastrale ale oraşului. 

Putem face o clasificare a acestor hărţi, după tehnica de imprimare, după cromatică 
sau după timpul apariţiei. 

I. după tehnica de imprimare (ma refer la hărţile vechi) sunt: 
xilogravuri (gravuri în lemn). În aceasta tehnică sunt realizate la hărţile germane şi la 

o harta austriacă „Moldoviae Finitimar,, a lui G. Reicherstorffer . 
gravuri în metal (majoritatea hărţilor vechi sunt realizate în această tehnică). 
În ce priveşte hărţile modeme, acestea sunt realizate în tehnica tiparului. 
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2. dupa cromatică sunt: 
Hărţi necolorate (majoritatea hărţilor din sec. al XVI-iea) 
Hărţi cu ancadramente sau graniţe marcate color. La hărţile din sec. XVII întâlnim 

atât gravuri necolorate cât şi cele care au cartuşe sau graniţe marcate color. Tot în această 
perioadă încep să apară hărţi care au anumite teritorii şi ape colorate. 

Hărţi colorate. În sec. al XVIII -lea ponderea gravurilor colorate este mai mare decât 
a celor necolorate . 

Hărţi realizate în tipar policrom. În sec. al XIX-iea şi al XX-iea majoritatea covârşitoare 
a hărţilor s-au realizat în tipar policrom. 

3. după timpul apariţiei voi înparţi colecţia în 3 perioade înfucţie de schimbările ce 
au loc în prcesul de fabricare al hârtiei: 

Hărţi din perioada 1550 - 1680. 
Hărţi din perioada 1680 - 1840 
Hărţi aparute dupa 1840 

Cele mai vechi hărţi din colecţia muzeului datează din secolul al XVI-iea. Cea mai 
veche hartă este "Polonia şi Ungaria", a lui Sebastian Munster, a cărei datare aproximativă 
este 1554. Din aceeaşi perioadă, în colecţia noastră se mai găsesc şi hărţi realizate în 
Olanda, la Antwerp cel mai cunoscut este Abraham Ortelius; la Amsterdam au realizat hărţi 
mai mulţi cartografi ca: G.Mercator, familia Blaeuw, Gerard de Jode, Ioanes de Ram, Jan 
Jansson,Visscher etc.; în Austria, la Viena au lucrat Sambucus, W. Lazius şi G .Reicherstorffer 
iar în Germania, la Base/ de acelaşi S. Munster. 

De ce am menţionat acest lucru? Pentru că în Ţările de Jos - fabricarea hârtiei manuale 
a inceput în secolul al XVI-iea; putem deduce că hărţile realizate de cartografi care au lucrat 
la Amsterdam si Antwerp foloseau o hârtie realizata local. 

Hărţile realizate în Germania şi Austria au folosit hârtii importate, cel mai probabil 
din Olanda sau Italia care aveau deja o tradiţie în fabricarea hârtiei. 

Deşi hârtia este produsă în centre diferite (analizând după hărţile din colecţia MMB) 
calitatea ei este asemănătoare: o hârtie mai groasă, rezistentă şi bine încleiată. 

Dacă analizăm hărţile după centrele în care au fost realizate acestea vom observa că 
proporţia de 20% a lucrărilor degradate (pentru această perioadă) se păstrează, ceea ce ne 
duce la concluzia că materia primă şi metodele de "fabricare erau asemănătoare în diferite 
centre de prelucrare a hârtiei. 

În ceea ce priveşte tehnica, aşa cum am amintit mai sus, hărţile germane sunt realizate 
prin metoda xilogravurii pe când cele olandeze sunt realizate prin gravarea cu dăltiţa în 
placa de metal. Hărţile austriece din colecţia noastră sunt în majoritate gravuri în metal, 
excepţie tăcând harta lui Reicherstorffer realizată la Viena în tehnica xilogravurii "Moldoviae 
Finitimar" ( 1599) şi care prezintă o imprimare de o calitate mai slabă. 

Calitatea şi acurateţea gravurilor depaşeşte pe cea a xilogravurilor. 
Toate hărţile aflate în colecţia muzeului din perioada 1680 - 1840 sunt realizate în 

tehnica gravurii în metal. 
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Faţă de perioada precedentă, hărţile sunt în număr mai mare. Pe lângă centrele 
amintite mai sus, apar altele noi din care amintim Parisul la care au lucrat cartografi ca De L' 
Isle, N. Sanson, J. Chiquet, Bonne, etc.; în aceeaşi perioadă la Londra lucra Samuel Dunn, 
C. L. Thomas; la Augsburg sculptorul C. Berey realizează şi hărţi iar la Norimberg au lucrat 
cartografi ca Sandrart şi familia Homann. 

Pe lângă aspectul decorativ care le înfrumuseţează făcând din ele adevărate opere de 
artă în această perioadă se observă înmulţirea hărţilor colorate de mână cu ancadramente tot 
mai elaborate, unele însoţite de scene colorate. 

După 1840 hârtia manuală cu fibră lungă a fost înlocuită din cauza crizei de materie 
primă cu hârtia din pastă mecanică şi apoi din pastă chimică. În acest fel, a început să se 
folosească pe scara largă lemnul. 

Sortimentele de hârtie pe care le găsim ca suport cartografic în colecţia noastră sunt 
variate. Multe sunt realizate pe hârtie velină, altele pe hârtie cartografică, ozalid, calc, calc 
pânzat, etc. Unele hărţi au fost lăcuite. Cele mai multe hărţi au fost dublate pe panză sau 
carton. 

Dimensiunile hărţilor din perioada modernă şi contemporană sunt mult mai mari decât 
cele din perioadele precedente, unele ajungând până la 3 metri lungime. Depozitarea lor pune 
probleme. Unele au fost decupate şi lipite pe pânză pentru a fi pliate într-un format cât mai 
mic. Altele au fost roluite. 

Tipurilor de degradari 

Din punct de vedere al stării de conservare, colecţia, în cea mai mare parte se află într
o stare avansată de deteriorare, în special la hărţile moderne şi contemporane. 

Degradările, în marea lor majoritate sunt de natură fizico-mecanică (fisuri, rupturi, 
lipsuri, îndoituri) şi chiar biologice la o parte din hărţi. Explicaţia arfi urmatoarea: degradările 
sunt datorate unor dese utilizări şi manipulări la care se adaugă şi calitatea mai slabă a hârtiei 
la unele hărţi. 

Pentru determinarea acesteia, ar fi necesare câteva teste (natura tipului de hârtie, 
natura substanţei de încleiere, gradul de încleiere, lungimea fibrei s.a). 

Pentru o prezentare mai clară voi încerca să surprind anumite aspecte legate de tipul 
de hârtie şi perioada în care s-au produs hărţile şi degradările caracteristice în concordanţă 
cu acestea. 

Voi începe prin a prezenta relaţia hărţi - tipuri de degradare într-o periodizare 
cronologică. 

Toate hărţile vechi până la 1840 s-au realizat pe hârtie manuală de diferite grosimi. 
Un alt aspect foarte important este faptul că la hărţile vechi trebuie menţionat că aproape 
toate au făcut parte iniţial din atlase. Foaia dublă a hărţii era pliată pe mijloc. În imediata 
apropiere a plierii pe o parte a foii era lipită cu clei de amidon o aripioară de care harta se 
prindea în atlas. La multe din aceste hărţi s-au produs fisuri şi rupturi ca urmare a tensionării 
hârtiei care cedează in timpul manipulării. Tensionarea este determinată de diferenţa mare 
de încleiere de o parte şi de alta a liniei de pliere. La aceasta se mai adaugă franjurări, fisuri 
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şi rupturi marginale. 

Influenţează calitatea hârtiei starea de conservare a hărţii? 

Tipurile de degradări apărute la hărţile vechi nu sunt legate de calitatea hârtiei ci de 
modul de păstrare şi de intervenţiile ulterioare. De exemplu: se observă la unele hărţi urme 
de agrafe metalice de birou care în aer umed au ruginit lăsând pete de rugină pe hârtie, iar pe 
alte hărţi au fost lipite benzi adezive (tip scoci) ceea ce a continuat procesul de degradare, 
prin îmbatrânirea scoci-ului şi colorarea zonelor respective. 

Este de remarcat faptul că hărţile realizate în perioada 1550-1680 au mai puţine 
degradări, iar acestea sunt mai mult de natură fizico-mecanică, degradări care au apărut în 
epoca contemporană. 

După introducerea holendrului de măcinare a pastei de cârpe în 1680721
, care era 

prevăzut cu cuţite metalice, în urma procesului de obţinere a hârtiei rezultau reziduri metalice 
care în anumite condiţii provoacă pete brun roşcate şi fragilizări ale suportului papetar în 
acele puncte. 

La hărţile din colectia muzeului care datează din această perioadă se observă creşterea 
numărului de hărţi deteriorate. Apar mai des pete galbene, brune, foxing. Prezenţa acestor 
pete s-a observat mai mult la hărţile realizate în Franţa iar foxingul a apărut pe hărţile lui 
Messiner şi C. L. Thomas. 

Încleierea cu alaun şi gelatină cât şi folosirea pigmentului verde de cupru la colorarea 
hărţilor, măreşte aciditatea în hârtie şi poate duce uneori până la perforarea acesteia precum 
sunt hărţile lui Homann. 

Tot în această perioadă apar mai multe hărţi cu atac de mucegai întâlnite în special la 
hărţile germane ale lui Seutter şi Homann. 

Hărţile realizate după 1840, sunt în cea mai mare parte într-o stare avansată de 
degradare. Aceasta se datorează în primul rând calităţii hârtiei. 

Fabricarea hârtiei din pastă chimică constituie un dezavantaj serios deoarece 
descompunerea rapidă a ligninei măreşte aciditatea hârtiei ducând până la friabilitatea 
acesteia. 722 Aşa se explică de ce hărţile care sunt mai aproape temporal de noi sunt mai 
deteriorate decât cele care sunt mult mai vechi. 

Atacul biologic a afectat cel mai mult hărţile moderne. 
In afara degradărilor fizico-mecanice enunţate la hărţile vechi, la cele moderne 

apar plesnituri, fărâmiţări ale hârtiei chiar şi la cele dublate pe pânză. De multe ori are loc 
desprinderea hârtiei de pe pânză iar uneori şi pânza se degradează până la rupere. 

Dublarea cu carton acid a accelerat degradarea hârtiei suport prin transferul de aciditate 
de la carton la materialul suport cartografic. 

Unele hărţi au aspectul unui puzzle lipit pe o pânză foarte deteriorată. Procesul de 
restaurare a acestor hărţi este unul anevoios, laborios şi de lungă durată. 

În concluzie se pot face câteva observaţii: 
Cele mai degradate hărţi din colectia muzeului sunt cele mai noi realizate pe hârtie din 

721 Aurel Damboiu, de la piatra la hartie- 1964 Ed. Stiintifica p.50 
722 A Dâmboiu, op.cil., p.254 
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pastă mecanică. În ordine descrescătoare sunt hărţile pe hârtie din pastă chimică şi în final 
cele din pastă de cârpe. 

La cele vechi, hărţile gennane şi franceze sunt mai deteriorate iar cele olandeze şi 
austriece, cantitativ vorbind, s-au menţinut în condiţii mai bune. 

Desigur au existat şi excepţii - de exemplu harta lui Jan Jansson - "Danubius 
Fluminis ... "(aprox. 1650), Amsterdam, care se păstrează fragmentar într-o stare avansată 
de degradare. 

Recomandări de conservare: 
- Hărţile trebuie să fie depozitate între hârtii neacide. La cele de dimensiuni mici şi 

medii să fie aşezate întinse în cutii create tipodimensional. Ideal ar fi să nu depăşească 15 
lucrări într-o cutie pentru a nu se presa una pe alta prea tare.m 

- Să se separe hărţile de calitate inferioară de cele de bună calitate. De asemenea, cele 
care au avut atac biologic, trebuie păstrate separat şi tratate. 

- Hărţile fragilizate trebuie să fie aşezate separat câte una în cutie sau mapă. 
- Passe-partoutul de montare trebuie să fie din carton de conservare neacid sau cu 

rezervă alcalină inclusă. Hărţile montate în aceste passe-partouturi pot fi aşezate în cutii, iar 
acestea pot sta pe verticală într-un rastel sau dulap.724 

- În funcţie de priorităţi, trebuie să fie duse la restaurare pentru aplicarea tratamentului 
corespunzător fiecărei situaţii în parte. Celelalte trebuie să figureze pe o listă de aşteptare. 

Pentru exemplificare voi prezenta imaginile a doua hărţi, prima realizată pe hartie 
manuală iar cealaltă realizată pe hârtie din pastă chimică. 

Blaeu, W., Transilvana Sibenburgen, Amsterdam, datare aprox. 1635 
Gravura în metal 

723 Northeast Document Conservation Center, Storage methods and handling practices din Preservation of 
Library& Archival Materals: a manual, Ed.Sherelyn Ogden, Massachusetts, 1992, p. 3 
724 ibidem 
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Detaliu 

Detaliu. Exfolierea hârtiei. 
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SUMMARY 

Since 1926, when the Museum of the Municipality of Bucharest was founded, maps 
have been gathered, by various means, either by acquisitions, or by donations. Some maps 
acquired thus were well preserved, others were not, and needed restoration. These can be 
classified according to the techinque used for their issue, according to their chromatics, or to 
their epoch. The art iele presents the types of maps in the Musem collections, the types oftheir 
degradations and various solutions applied in their preservation and restoration. 
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DIN COLECTIILE MUZEULUI 
' 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Elisabeta Drăgan-Bovo 

În ultimii ani, din dorinţa de a face cunoscut patrimoniul muzeal am încercat să 
evidenţiem componente ale acestuia, nu doar în cadrul expoziţiilor ci şi prin articolele apărute 
în volumele editate de instituţia noastră. 

De această dată vom prezenta cititorilor câteva obiecte care au valoare artistică şi/ 
sau documentară care amintesc de reprezentanţi ai Casei Regale a României. Datele de 
recunoaştere şi evidenţă sunt aduse în prim plan succint, punându-se accent pe caracteristicile 
lor esenţiale, asemenea fişelor tehnice şi analitice. 

Cană de bere - cristal, montură din 
aliaj de argint 

h: 42 cm 
sec. XIX, Germania 
stare de conservare: bună 
valoare artistică şi documentară. 
Cană de bere cu un corp din cristal, 

tronconic, cu ansă. Decor; stema familiei 
Hohenzollern; la bază puncte şi frunze 
stilizate. Culori : galben, albastru, verde, 
roşu, negru, alb. Montură metalică în formă 
de coif medieval, cu aripi de vultur şi decor 
cu trefle şi cruci. 

Sub stemă este. gravată inscripţia : 
DIE GRAFEN ZU HOHENZOLLERN. 

Cană de bere - cristal de Boemia, 
montură din aliaj de argint 

h: 17,5cm 
sec. XIX, atelier european 
stare de conservare: relativ bună 
valoare artistică şi documentară 
Cană de bere cilindrică, din cristal 

gravat în montură metalică. Partea din 
cristal este decorată cu ramuri de laur, 
funde, coroane şi benzi simple gravate. 
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Montura prezintă capac, şarmieră şi toartă şi este ornamentată cu trefle, arcade, frunze şi flori 
stilizate. 

Farfurie - sticlă gravată 

D: 25 cm 
Sec. XIX, atelier european, semnată F. Johne 
Stare de conservare: bună 
Valoare artistică şi documentară 
Farfurie cu decor gravat. În centru: stema ţării şi coroana regală. Pe margini ecusoane 
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cu stemele judeţelor, cu specificul lor (păstori, 
agricultori, monumente) şi motive florale. 

Farfurii (două) - sticlă turnată 

O: 14 şi 13,5 cm 
1906, atelier românesc 
valoare documentară 
Farfurii aniversare - „40 de ani de 

domnie Carol I" 1866-1906. Farfuriile au 
marginile festonate. Sunt redate parţial însemne 
regale. În centru este înfăţişat Carol I, în două 
profi le, la începutul domniei şi în 1906, inscripţia: „Nihil sine Deo" şi anii 1866-1906. 

Una dintre farfurii reprezintă o achiziţie recentă a Muzeului Municipiului Bucureşti. 
Aceste piese din sticlă au fost expuse în diferite expoziţii; iar primele două au făcut 

obiectul unor articole în care se accentua studiul din punct de vedere heraldic (v. Volumele 
Muzeului Bucureşti). 

Ramă pentru fotografie - argint 
O: 16,5; d: 11,7 cm 
Sec. XX, marcaj românesc. 
Stare de conservare: bună. 
Valoare documentară. 
Rama este ovală şi la fronton în centru are cifrul regal 

al regelui Carol al II şi o coroană; pe spate se află două anse 
triunghiulare formând puncte de sprijin. Se mai remarcă o 
protuberanţă ovală şi un şanţ care fonnează locul de aşezare 
pentru fotografii. 

Sfeşnic de cameră - metal alb 
O: 15 cm 
Sec. XIX, atelier european 
Stare de conservare: bună. 
Valoare documentară 
Sfeşnic cu o „lumină", cu baza tip 

farfurioară, cu decor pe margini (muluri) 
şi mâner inelar. Pe suport, se observă 
cifrul regelui Carol I şi o coroană în 
relief. Suportul pentru lumânare este în 
formă de floare. 
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Farfurioară decorativă - argint 
D: 8, D monedă; 3,7 cm 
1880, sec. XIX 
stare de conservare: bună 
valoare documentară. 
Farfurioară cu margine simplă, fără decor. 

În centru este montată o monedă de 5 lei I Carol 
I/ 1880/ România. 

Farfurie decorativă - cositor 
D: 22,6 cm 
Sec. XIX; atelier german; marcaj 

KAYSERZENN 
Stare de conservare: bună 
Valoare documentară 
Farfurie cu un contur ondulat. Pe margine se remarcă patru elemente decorative, în 

relief (flori, frunze şi fructe). Însemnele regale (coroana, cifrul regal) şi deviza: „Deus labor 
et Fortuna" scrisă pe o bandă tip eşarfă, au fost adăugate ulterior. 

Tăvi ( 4) - alpaca argintată 
37,8+30 cm 
sec. XX, atelier european 
stare de conservare: bună. 
Valoare documentară . 

Tăvi dreptunghiulare cu marginile uşor înălţate, rotunjite la colţuri şi decorate cu 
muluri . Într-un colţ însemne incizate : „Căminul Principele Nicolae", iniţiala N şi o coroană. 

Linguriţă decorativă - argint 
L: 15,8 cm 
Atelier vienez, sec. XIX, datare ulterioară : 1869 
Stare de conservare: bună. 

Valoare documentară . 

Linguriţa, recent achiziţionată de Muzeul Municipiului 
Bucureşti , prezintă un căuş ovoidal , mâner cu un contur 
ondulat, rotunjit în partea superioară . Pe faţa principală a 
mânerul se află stema oraşului Bucureşti şi deviza : „Patria 
şi Dreptul meu", scrisă pe o bandă semicirculară. Pe cealaltă 
parte a mânerului se remarcă monograma lui Carol I şi a soţiei 
sale Elisabeta, surmontată de coroană şi data 1869. 
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Cană - porţelan 

H: 9,5 cm 
Sec. XX, atelier românesc 
Stare de conservare: bună 
Valoare documentară 
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Cană cilindrică cu buza uşor răsfrântă şi ansă. 

Decor: portretul Regelui Ferdinand I, în medalion, profil 
stânga, în uniformă militară. Chenarul are ornamente: bandă 
semicirculară, cu vrejuri stilizate, aurii dispuse în linie 
orizontală pe corpul cănii. Culori: bleu, gri, alb, roşu, negru, 
auriu. 

Vază - porţelan 

H: 15 cm 
Sec. XX, atelier românesc 
Stare de conservare: bună 
Valoare documentară 

Muzeului Municipiului Bucureşti. 

Vază cu secţiunea orizontală ovală, cu patru 
picioruşe şi două toarte supraînălţate, aurii. Decor: 
portretul Reginei Maria, tip 1

/. spre dreapta, în chenar 
pătrat uşor rotunjit la colţuri. Suverana este înfăţişată 
în vestimentaţie de culoare bleu. Pe cap poartă o 
diademă ornată cu pietre albastre. Reprezentarea are 
la bază o fotografie realizată de atelierul Julieta (cf. 
semnăturii). Se remarcă şi inscripţia: „M. S. Regina 
Maria". Achiziţie recentă a Muzeului Municipiului 
Bucureşti. 

Aceste ultime piese care fac parte dintr-o 
producţie de serie mare sunt semnificative în raport cu 
popularitatea de care se bucura în epocă cuplul regal. 

Datorită interesului publicului pentru istorie 
şi artă sperăm ca pe viitor să putem continua seria 
articolelor care au drept subiect bunuri din colecţiile 

SUMMARY 

Wishing to make better known the patrimony of the Municipal Museum 
of Bucharest, the authoress briefly describes several items in the decorative arts 
collection. The present article deals with objects connected to the Royal House of 
Romania, objects refered to in their essential attributes. 
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MĂŞTI FUNERARE DIN PATRIMONIUL 
MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

- rituri laice pentru memoria Cetăţii -

dr. Liana lvan-Ghilia 

În multitudinea formelor pe care le-au luat semnele ca mijlocitoare între fenomene 
şi sensuri, măştile s-au remarcat prin bogăţie, prin expresivitate, prin complexitatea 
debordantă a capacităţii lor de sugestie. Intermediind între lumea "noastră" şi „cealaltă '', 
între realitatea relativă a evenimentelor şi absolutul 

Mascaron. l'auimoniu \I MII.Foto: Oarm Kohn 
transcendent acestora, între caducitatea Manifestării 

şi Eternitatea ei subiacentă, măştile au funcţionat ca 
diafragme apotropaice, ca înlocuitori de imagine pentru 

cele de dincolo de 
aparenţe - altfel 
inexprimabile - ba 
chiar ca substitute 
ale entităţii 

absente/dispărute 

din zona concretă 
a existenţei. 

„Alături de 
cuvânt, imaginea 
este înscrisă în 
însăşi natura umană, mai exact în modul ei de existenţă 
personal."725 

Forţa imaginii726
, presupusă de practicile 

religioase de pretutindeni, este atât de mare încât se 
consideră că individul se redefineşte prin masca pe care 
o poartă. Este cazul actorului interpret al vreunui zeu, 
ori al dansatorului locuit de spiritul al cărui semn este 

l\fascâ.Patrimoniu MMB. Foto: Onna Kohn masca purtată. Masca aşezată pe chipul celui decedat 

725 diac.Ioan l.lcă Jr., prefală la Teodor Studitul, Iisus Hristos. prototip al icoanei sale, ed. Deisis, Alba liulia, 
1994, p.42. 
726 "Aşa cum demonstrează fenomenologia religiilor, imaginea religioasă a fost considerată nu doar o simplă 
commemoratio intelctuală ori afoctivă, subiectivă a continuturilor credintei, ci ca o veritabilă participatio („.)" 
.(Idem, p.5). Afirma1ia este valabilă nu doar pentru imaginea-icoană, ci pentru orice tip de imagine învestită cu 
func1ii religioase ori magice. 
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îl protejează şi, în plus, primeşte atributele acestuia, îl reprezintă, îi ţine locul într-un fel de 
transfer sinecdotic, în care chipul artificial este echivalent cu prezenţa fiinţei întregi. 

A considera că singura menire a măştii este de a acoperi înseamnă a reduce la una o 
diversitate de semnificaţii legate de viaţă şi de moarte, de sensibil şi de abstract, de vizibil 
şi de trans-vizibil, sau cel puţin a eluda unul din cei doi termeni ai ecuaţiei paradoxale pe 
care o impune masca, în coordonatele oricărei filosofii a percepţiei - epifania: ocultarea, 
prin intermediul măştii, este întotdeauna un mod de a arăta ; ca formă de expresie, masca 
revelează, în măsura în care ascunde, scoate în evidenţă, deşi , e drept, în cazul măştii poate fi 
vorba oricând de trucaj, de falsificarea realităţii , de aparenţa înţelesasă ca minciună . 

S-a remarcat că „în general există o legătură 
ontologică între : realitate-chip-cuvânt. Nu există 

realitate care să nu aibă în ea implicat chipul ei şi 

cuvântul despre ea, sau al ei" .727 Conform părintelui 

Stăniloaie, „Faţa omenească e un paradox : printr
o suprarfaţă materială foarte limitată se vede o viaţă 
sprituală indefinită şi complexă. ( ... ) Faţa omenească 
e prin ea însăşi în procesul cosmic o apariţie 

ireductibilă la el, ceva unic, irepetabil. O deschidere 
spre transcendenţă, o continuă transcendere, căutând 
adevărata transcendenţă. Totuşi, faţa omenească, prin • 
ea însăşi, deşi transcende procesul cosmic, e închisă 
de moarte ( ... )." 728 Atestate din epoca pietrei, practicile 
funerare acordau atenţie feţei umane - dovadă,· de 
pildă, craniile descoperite în Jerihon (sec.VIII-VII 
î.Chr.), „retuşate" cu aplicaţii de argilă729 , prin urmare, 
prin procedee ce trimit gândul la mulaje . Problema George Bacovia. Masca mortuară. 

Patrimoniu MMB. Foto: Oana Kohn. perisabilităţii materiei, faţă de persistenţa sufletului 
rămas, în momentul morţii, fără obişnuita „cochilie" corporală ocrotitoare, a preocupat 
mereu şi pretutindeni. Între elementele de ritual mortuar, măştile au jucat un rol nuanţat în 
raport de loc şi epocă. Sunt bine ştiute măştile funerare confecţionate din materiale presupuse 
nemuritoare, apte şi demne de funcţii spirituale - jad, aur (lumină materializată), piatră 

şi altele - cele din China antică, cele descoperite în siturile neolitice din Istrael până în 
zona Damascului, cele aztece, masca miceniană „a lui Agamemnon", cele egiptene etc . 

Încadrabile în ample sisteme procedurale, ca piese componente ale unor bogate 
recuzite tombale, măştile preiau rolul feţei (pe acela al reprezentativităţii), în lumea curentă 
şi în cea de dincolo - pentru cei „plecaţi ". Confecţionată după „chipul şi semănarea" 
defunctului , masca funerară aparţine - prin chiar capacitatea ei de a portretiza (în sensul 
religios al termenului) o entitate reală - sferei adevărului (sfera realităţilor cuantificabile, 
chiar dacă aceasta este, într-o variantă originară, mai vastă decât concepţia adevărului ca dat 
perceptibil optic sau logic verificabil) în virtutea căruia, de pildă, pe pereţii camerei mortuare, 

727 Păr. Stăniloaie, apud Ioan I.lcă Jr„ Op. cit„ nota 96, p.68 . 
728 Idem, nota 116, p. 71 . 
729 Historie de I 'Art - Flammarion, Paris, 1997, p.219. 
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hieroglifa zugrăvită, înfăţişând un animal violent, este socotită periculoasă şi, drept urmare, 
lăsată neterminată, incompletă ca formă (spre deosebire de hieroglifa desemnând oameni, ce 
trebuia „împlinită" perfect, în totalitate, conform canoanelor, spre a nu impieta asupra celui 
numit de ea). Dacă imaginea stilizată (schiţa, motivul, hieroglifa) primeşte puterile fiinţiale 
ale subiectului reprezentat, masca, de asemenea, reconfigurează întregul după faţa pe care o 
„repetă" (există o înrudire subtilă între mască-hieroglifă-portret-numire-fiinţare). 

Lăsând la o parte sinonimia „mască" = „persona", despre care vorbeau psihanaliştii, 
masca poate fi înţeleasă, în termeni inter-individuali (sociali), ca o construcţie complexă 
de convenţii acceptabile, ce se substituie adevărului, în mod mai mult sau mai puţin util 
colectivităţii (Paul Hazard sesiza, în zorii Europei modeme, tendinţa înlocuirii adevărurilor 
„ce ar leza interesele societăţii", cu convenţiile„. „salutare"). 

Masca-imagine(sau surogatal imaginii) a fostînvestităcuînţelesuri aparte în funcţionarea 
Cetăţii. Consolidarea - în termenii istoriei modeme - a vocaţiilor, pretenţiilor, principiilor 

Regele Ferdinand 1 al României.Masei monuarl. generale comunitare a însemnat, în secolul al 19-lea 
Pa1rimoniu MMB. Fo10: Oana i.:.olm. şi nu numai, pentru Europa, coagularea unor imagini 

naţionale formate din repere unanim recognoscibile, 
iar personalităţile publice au contribuit într-un procent 
însemnat la consistenţa valorică a acestor imagini de 
reprezentare, de paradă, prin urmare la structurarea 
unor „măşti" oficiale alcătuite astfel încât să exprime 
trăsături etnice esenţiale. Tentaţia imitării elementelor 
din sfera sacrului, în aria practicilor profane ţinând 
de constituirea, funcţionarea, consolidarea Cetăţii şi 

de stabilirea raporturilor dintre locuitorii ei, a dus la 
perpetuarea, în 
cadru laic, a unor 
rituri de sorginte 
religioasă, trans
late, calchiate 
mai mult sau mai 

puţin complet, dar, evident, cu pretenţia unor „date" 
sacrosancte impuse cu titlu de obligativitate, cu riscul 
exagerărilor întru absolutizarea relativelor până la 
răsturnarea de valori, derută ontică, haos etic ş.a.m.d. 
(toate, consecinţe din sfera fenomenelor „salutare"). 

Moda mulajelor care să „eternizeze" figuri de 
notorietate s-a afirmat în erele când portretizarea încă 
îşi căuta metodele adecvate, iar mijloacele sculpturii şi 
picturii nu satisfăceau întru totul setea de conformism 
şi exactitate, sinonimă cu aspiraţia de-a păstra statice 
trăsături fizionomice în continuă metamorfoză. 

Sinistrele amprente obţinute în ipsos, direct de pe 

Lucia Sturza Bulandra. Mască 
mortuara. Patrimoniu MMB. 
Foto: Oana Kohn. 
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chipul mort, nu pot decât să indice gradul de disperată încăpăţânare de-a institui o memorie 
a Cetăţii. Demersul este strâns înrudit cu practicile muzeistice - păstrare, conservare, evocare 
- şi cu obsedantele strădanii de formare a unui patrimoniu valoric destinat Posterităţii care 
să aprecieze - fie şi indirect, postfactum - virtuţile şi calităţile strămoşilor şi ale mediului 
construit de ei. Era neoclasică, fidelă cutumelor renascentiste (imitate după cele antice), 
a folosit din plin procedeele prin care moartea ritualizată dar, de astă dată, laicizată, în 
cadru materialist, devenea eveniment cu răsunet larg şi nuanţe „.mondene. Tradiţiilor sfinte, 
somptuoase, pretenţioase, li s-au substituit, cu vremea, solemnităţi laicizate, care să dea 
prestanţă vieţii publice şi să facă impresionante evenimentele din viaţa „civilă" conferind, 
implicit, aure de măreţie şi distincţie personajelor considerate definitorii, importante, 
exemplare, de inclus în patrimoniul comunitar. (Recursul la potenţialul propagandistic al 
imaginii şi efortul de a reproduce chipul uman în virtutea acestei puteri cu „priză largă la 
public" şi-au disputat sferele vieţii în Cetate, cu reacţii biunivoce evoluând între politic şi 
religios, între cultul Christic şi cel „Imperial", chiar şi „.apres la lettre) . 

Colecţia de sculpturi a Muzeului Municipiului .....---------------. 
Bucureşti cuprinde câteva măşti mortuare, din ipsos sau 
bronz, evocând persoane faimoase, ale căror imagini 
sunt păstrate postum prin strania procedură a mulajului. 
Funebra sarcină revenea unor sculptori consacraţi, între 
care notăm pe Emil W.Becker şi pe Vladimir C.Hegel. 
Politicieni, muzicieni, actori, poeţi, critici, pesonalităţi 
din lumea medicală (oameni extra-ordinari, dotaţi cu un 
„ceva" numit câteodată geniu, alteori, talent, dar pe care 
colectivitatea i-a perceput ca „deosebiţi", interesanţi 

prin „plusul" vocaţiilor speciale), ne-au transmis, 
în timp, instantaneul morţii lor demne de apreciere 
publică şi de unanimă aducere aminte. Interesul pentru 

această întipărire 

a chipului provine 
întrucâtva şi 

din fascinaţia 

stârnită în rândul 
publicului larg 

Mani inonuara a dr.-lui Gh.Marincscu. 
Pa1ri111011iu MMU. foto Oana Kknhn. 

Mnscn monunm miniaturala. Portelan. 
Patrimoniu MMB. Foto:Oana Kohn. 

sau restrâns, pentru „ştiinţe" precum fiziognomia, 
grafologia, promiţătoare ale descifrării misterelor 
caracterologice umane. Nu întâmplător, alături de faţă, 
se „copia", uneori, şi mâna autoare de opere importante. 
Ataşamentul faţă de personalităţi a format un fel de 
cult laic al acestor măşti; I.L.Caragiale, de pildă, avea 
pe birou masca mortuară a lui Ludwig van Beethoven 
- muzician pentru care nutrea o mărturisită admiraţie710 . 

Replici ale unor astfel de măşti circulau, multiplicate, 
730 Apud Şerban Cioculescu, Viaţa lui l.l.Cragiale - Caragialiana. cd.Eminescu, Bucureşti . 1987. 
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dinspre centrii culturali europeni către periferiile unde faptele de neuitat ale celor morţi erau 
cunoscute. Miniaturi de măşti celebre, produse în serie, din porţelan, se găseau, ca suveniruri 
de bon ton, prin casele bucureştenilor iubitori de istorie apuseană. 

Copii faciale relativ fidele, măştile acestea erau adesea spre folosul executanţilor lor 
- utile sculptorilor pentru viitoare eventuale portrete sau monumente (pentru care ele erau, 
uneori, unică sursă documentară). 

Dincolo de sentimentele contradictorii pe care pot să le stârnească, măştile funerare 
şi-au atins scopul de a deveni, în timp, piese de muzeu - în deplinătatea sensului şi funcţiei 
general acceptate. Expuse mai rar, probabil dintr-o anumită discreţie profesională ce impune 
organizatorilor să evite evenimente vizuale „şocante" sau cel puţin „neobişnuite", asemenea 
piese patrimoniale cumulează - tocmai prin ineditul mister sumbru pe care-l conţin - un 
potenţial spectacular bine „exploatabil" în condiţiile în care gustul publicului, de care 
muzeistica viitorului apropiat va trebui să ţină seamă şi la noi, evoluează parcă spre a 
contrazice ataşamentul faţă de moderaţie specific practicilor expoziţionale încetăţenite. 

SUMMARY 

Funeral masks have always represented interesting items in museal collections, due 
to their expressive capacities and their rich meanings in terms of laic rituals connected to the 
mnemonic patrimony ofvarious societies. The Museum ofBucharest owns funeral masks of 
actors, politicians, scientists, musicians. Made either in gypsum or in bronze, these strange 
moulds, done by noted local sculptors such as Emil W.Becker or Vladimir C.Hegel, were 
often used as documentary sources for further sculptured works representing the deceased. 
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TACÂMURI 

Elisabeta Mihuţ 

Incă din timpurile preistorice omul a folosit cuţitul cu lama din bronz şi lingurile, 
nişte cupe din dovleac, scoici, sau din tulpină de copac sculptată, ca ustensile la prepararea 
hranei. 

In Egipt, Grecia şi Roma antică, cuţitele şi lingurile erau confecţionate din metale 
preţioase precum: aurul, argintul şi fildeşul. 

După 1200, datorită dezvoltării breslelor s-a impus necesitatea dezvoltării normelor 
estetice mai mult decăt înainte. Astfel lamele cuţitelor devin curbate şi ornamentate, iar 
manerele au încrustaţii din chihlimbar, fildeş şi pietre preţioase. 

Din Evul Mediu şi până la începutul Renaşterii, cuţitul a continuat să fie principalul 
ustensil folosit la sevirea mesei. Cuţitele de masă originale erau folosite câte două, cu unul 
se tăia mâncarea, cu celălalt, bucăţile tăiate erau duse la gură. 

Alt tacâm implementat pentru a fi folosit la sevirea mesei şi numai de arstocraţie era o 
spatulă plată, cunoscută ca „presentoir" cu ajutorul căreia gazda împărţea porţile de mâncare 
în onoarea musafirilor. 

Incepând din Evul Mediu lingurile erau oferite în dar la diferite ocazii. 
In anul 1450, în Anglia se realizau celebrele linguri cu apostoli, realizate în seturi 

de câte treisprezece, cu ornamentele terminale ilustându-i pe Invăţător şi cei doisprezece 
Apostoli. Aceştia pot fi cunoscuti dupa emblemele pe care le poartă. 

In jurul anului 1500, aristocraţia italiană folosea furculiţele, la împărţirea mâncării, iar 
mai târziu pentru a substitui mâncatul cu mâna. Această modă a fost adoptată prima dată în 
Franţa şi Anglia, apoi pe parcursul a două secole, s-a răspândit în toată Europa. 

Charles II, a adoptat mâncatul cu furculiţa în timpul exilului din Franţa, urmând ca 
acesta sa fie practicat şi în Anglia după Restauraţia din 1660. 

Primele furculiţe aveau doi dinţi ascuţiţi, în 1667 au apărut cele cu trei dinţi, şi în 
1674, cele cu patru dinţi. 

Furculiţele aveau diferite forme şi stiluri atât la mânere cât şi la dinţi, şi de cele mai 
multe ori făceau parte dintr-un seviciu. 

Tot acum lingura face tranziţia de la ustensilă folosită în bucătărie la cea de tacâm 
folosit pentru a mânca. Primele linguri aveau cupa curbată în formă de smochină, cu coada 
subţire şi hexagonală, de obicei terminată cu o protuberanţă rotunjită care era adesea aurită. 
După forma mânerelor şi-au luat numele diferite tipuri de linguri. 

In perioada 1660-1760, mânerul lingurilor era curbat în aceaşi direcţie cu bolul. Astfel 
de mânere stăteau în echilibru atunci când erau aşezate cu cupa în jos, dupa cum era obiceiul 
timpului. Lingurile din această perioadă erau prin urmare decorate întotdeauna pe dosul 
cupei şi al cozii. Dupa 1760, a apărut obiceiul să se aşeze lingurile cu faţa concavă în sus, 
aşa încât capetele erau rasucite in jos, cu toate decoraţiunile pe faţa cozii. Cupele au căpătat 
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atunci forma de ou, forma care se intâlneşte şi azi. 
O mare amploare a avut-o forma mânerelor tacâmurilor lucrate cu modelul „trifid". 

Acest model provenea dintr-un model englezesc mai vechi şi mai simplu a cărui tijă era 
evazată şi crestată. Forma trifidă a evoluat până Ia sfârşitul secolului 17 într-un model mult 
mai simplu. 

Tot acum se dezvoltă lingura cu coadă trifidă şi dantelarie, o variantă populară a celei 
originale, care avea lucrătura în volute pe dosul părţii concave. 

Furculiţele de masă, de obicei aveau doi sau trei dinţi şi urmau şi ele stilul trifid. 
In această perioadă mesele erau puse după moda franceză, cu furculiţele aşezate cu 

partea dorsală în sus ca să se vadă stemele şi blazoanele proprietarilor. 
In secoul 17, au început să se producă intens seturi de tacâmuri asortate care din păcate 

nu au rezistat intacte până în prezent. Primul model de tacâmuri asortat într-un serviciu a 
purtat numele de „Hanovra". Cuţitele din acest serviciu aveau capătul rotunjit şi răsfrânt în 
afară, cu o creastă care străbătea toată partea frontală a cozii. 

Incepând cu anul 1760, modelul Hanovra a evoluat în modelul „vechi englezesc". 
Acesta avea un capăt simplu, rotunjit, curbat în jos, nu în sus, care ţinea seama de noua modă 
de aşezare a tacâmurilor pe masă cu faţa în sus. 

O dată cu evoluţia obiceiurilor legate de servirea mesei, serviciile din argint au devenit 
tot mai populare. Acum apar serviciile din argint aurit, din ce în ce mai apreciate care erau 
folosite la servitul deserturilor. 

In jurul anului 1742, Thomas Boulsover din Sheffild, Anglia, descoperă un proces 
prin care argintul şi arama fuzionează dând naştere unui nou metal, cunoscut sub numele 
de „Sheffield Plate". Acest nou metal fiind mult mai ieftin a redus considerabil preţul 
tacâmurilor, şi a făcut posibilă proliferarea extraordinară a stilurilor şi formelor după 1800. 
Astfel stilurile: „husk", „feater-edge", „king's" şi „quen's" erau numai câteva dintre cele mai 
populare care s-au dezvoltat în Anglia. Familiile aristocrate, aveau de cele mai multe ori, 
monograma sau blazonul imprimate pe seviciile de masă. 

Mânerele lingurilor şi furculiţelor au devinit gradat uşor curbate fiind adaptate 
funcţionalului. Astfel în Anglia curbura "pistol- grip" era tot mai populară. 

Tot acum, în Franţa, mânerele cuţitelor erau confecţionate din porţelan pictat ca 
cele care provin din fabrica Saint Cloud iar în Rusia s-au dezvoltat mânerele din email. La 
începutul secolului 20, mânerele ajung să fie confecţionate din sidef, fildeş si abanos. 

In anul 1840, Elkington a patentat, în Anglia, procesul galvanizării obiectelor din metal 
comun cu argintul. Acest procedeu a fost preluat rapid de către firma franceză Christofle. 
Descoperirea lui Elkington a dus la revoluţionarea producerii în masă a tacâmurilor ieftine, 
destinate în special hotelurilor şi cluburilor selecte. 

Printre stilurile cele mai dezvoltate de la sfarşitul secolului 18 şi începutul secolului 
19, s-au numărat modelele „vioară" şi cel al „reginei". Mânerele tacâmurilor decorate cu 
modelul „reginei" aveau cozi specifice şi erau decorate cu scoici şi frunze în volute. 

Serviciile de argint erau vândute în cutii cu despărţituri adecvate fiecărui tacâm şi 

capitonate cu materiale din catifea colorată. 
începând cu secolul 19 apar noi tipuri de ustensile folosite la sevirea mesei cum sunt: 
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Serviciu de masa. Maner decorat cu "modelul regelui". Sf.secJGX inceputul sec. XX 

polonicele, strecurătorile de ceai, foarfecile de tăiat struguri, paletele de peşte, lingurile de 
zahăr etc. Tot acum multe dintre obiectele de bază sunt mai elaborate în ceea ce priveste 
utilitatea, unele fiind transformate. 

In secolul 20 transformările şi inovaţiile aduse tacâmurilor au continuat, s-au 
întrebuinţat noi metale precum oţelul inoxidabil, şi s-a urmărit în acelaşi timp şi simplificarea 
stilurilor. 

Tipuri de tacâmuri: 

Lingura -tip de ustensil format dintr-un bol oval, rotund uneori, cu mâner care variază 
în funcţie de lungime, curbură şi stilul decoraţiilor. 

Lingura de stopit carne - este un tip de lingură care are aceeaşi formă cu lingura 
uzuală dar mult mai mare, cu mânerul între 46- 60 cm. 

Liguriţa de ceai - este un tip de lingurită cu lungimea de la 3 - 6 cm, la 5-7 cm, 
care era utilizată la masurarea cantităţii de ceai. Primul tip de lingurită de ceai s-a folosit la 
măsurarea ceaiului folosit ca medicament pentru tratarea unor boli. Avea dimensiuni mici ca 
sl\ încapă în cutiile de ceai S-a întrebuinţat începând din 1770, folosirea ei s-a răspândit la 
mijlocul sec.18, când cutiile de ceai au luat locul borcanelor de ceai. Unele cutii de ceai aveau 
un orificiu suficient de mare ca să încapă linguriţa de măsurare a ceaiului. Cupa linguriţei 
avea diferite forme: de scoică, de lopăţică, de frunză, de aripă de pasare, de floare, de inima, 
multe dintre ele fiind poleite total sau parţial. Unele cupe erau alungite, în formă de triunghi 
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şi perforate pentru a fi folosite şi pe post de strecurătoare. Existau cazuri când acestea aveau 
un cadru de argint încrustat cu pietre de jad sau fildeş. Majoritatea linguriţelor de ceai aveau 
mânerul scurt, uneori sub forma unui inel, sau figural şi de obicei erau marcate. 

Linguriţa de cafea - tip de linguriţă de mici dimensiuni, de aproximativ 10 cm, 
folosită la amestecatul cafelei în cană. Unele cupe erau poleite, altele aveau mânerul din 
email. 

Linguriţa de desert - tip de linguriţă de mărime intennediară între cea de ceai şi cea 
de supă, folosita pentru desert şi dulciuri. Uneori cupa era aurită pentru protecţie, dar şi din 
raţiuni estetice. Era decorată după stilurile contemporane ale tacâmurilor. 

Linguriţa de ou - tip de linguriţă de mici dimensiuni de aceeaşi fonnă cu lingura 
uzuală având cupa uşor alungită şi aurită pentru protecţie împotriva decolorării, (reactie pe 
care o produce oul pe argint). 

Lingura de sos - tip de lingură folosită pentru servirea sosului sau a sucului de carne 
din platou în farfurie. Este diferită de polonic sau linguroi, cu un măner lung şi cupă adâncă, 
de fonnă circulară sau ovală. 

Lingura de ceai rece - tip modem de lingură cu cupă ovală, mică. Coadă lungă de 20 
cm. Era utilizată pentru amestecatul ceaiului şi altor băuturi servite în paharele înalte. 

Lingura de măduvă - tip de lingură folosită la extragerea măduvii din oase. fonnată 
dintr-un bol convenţional, un căuş lung, îngustat care era utilizat la extragerea măduvii din 
oase. 

Linguriţa de sare - tip de linguriţă de dimensiuni reduse. De obicei avea fonna unei 
linguri uzuale, cu bol oval sau circular. Mai târziu, bolul este în formă de scoică, inimă, 
sau lopată. 

Lingura de servire - tip de lingură medie cu lungimea între 33 - 38 cm, folosită la 
servirea salatelor, împreună cu furculiţa de sevire. 
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Lingura strecurătoare -tip de lingură de lungime medie cu bolul perforat. ln funcţie 
de perforaţiile de pe căuş avea diferite întrebuinţări: 

Lingura cu perforaţia pe toată suprafaţa bolului era folosită în uzul cotidian dar şi-n 
cel ecleziastic la strângerea impuritaţilor din vinul de comuniune (aceasta trebuia să aibă 
însemnele religioase). 

Lingura cu perforaţia numai pe o jumatate a bolului era folosită la strecurarea 
seminţelor din vasele de punch, la strângerea florilor de tei din ceai sau la înlăturarea spumei 
când se preparau dulciurile. 

Lingura cu bolul împărtit în doua de un separator median şi cu perforaţiile de forma 
unor linii verticale era folosită la înlăturarea cărnii din supă. 

Lingura de supă - tip de lingură de dimensiuni mici cu bol circular, folosită la 
sevirea cremelor de legume. 

Lingura de tocană - tip de lingură cu bolul larg şi mânerul lung, folosită la servirea 
tocăniţei din castron în farfurie. 

Lingura de masă - tip de lingură de dimensiuni mari cu cu o capacitate de trei ori mai 

mare decat a celei de desert, cupa ovala. 

Polonicul - tip de ustensil folosit la transferul unui lichid dintr-un vas în altul. 
Mânerele polonicelor erau confecţionate din lemn, argint şi unnăreau diferite fonne şi stiluri. 
Bolurile de obicei erau circulare, ovale sau ovoidale, cu cioc pe o parte sau pe ambele parti. 
Unele polonice aveau atşat pe mâner un mic cârlig, folosit pentru a fi suspendate de supieră. 
ln sec.18 unele polonice erau confecţionate din monezi sau aveau inserată o monedă în 
interiorul cupei. 

Tipuri de furculiţe: 

Furculiţa este un tip de unealtă utilizată pentru servitul şi manipulatul mâncării, este 
fonnată dintr-un mâner drept care are ataşat într-un capăt un corp plat cu doi sau trei dinţi. 

Furculiţa uzuală este fonnată dintr-un mâner şi patru dinţi ascuţiţi şi se foloseşte 
împreună cu cuţitul. 
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Furculiţa de antreu - tip de furculiţă de dimensiuni mai reduse dacât cea uzuală. 

Furculiţa de peşte - tip de furculiţă folosită împreună cu cuţitul de peşte. Are de 
obicei trei sau patru dinţi neascuţiţi, cei din exterior sunt uşor curbaţi şi ascuţiţi. 

Furculiţa de cartofi - tip de furculiţă cu sase dinţi ascuţiţi. Au aparut in secolul 16 
în Anglia, şi de multe ori se obţineau din transformarea unor linguri. 

Furculiţa de salată - tip de furculiţă de dimensiune medie cu trei sau patru dinţi, 
folosită împreună cu lingura de salată la servitul salatei din salatieră în farfurie. 

Furculiţa de stridii - tip de furculiţă folosită la servitul stridiilor, scoicilor, etc. 

Furculiţa de îngheţată - tip de furculită folosită la sevitul îngheţatei, şerbetului şi 

deserturilor în general. Are forma unei linguri cu extremitatea căuşului bifurcată. 

Furculiţa de servit- tip de furculiţă folosită împreună cu lingura de servit, la servitul 
mâncării din platou în farfurie. Este mai lungă decât furculiţa uzuală şi are trei sau patru 
dinţi plaţi, ascuţiţi la vârf. Dinţii laterali sunt ascuţiţi si curbaţi spre exterior. 

Furculiţa de tranşare a cărnii - tip de furculită de dimensiune mare, folosită la 
ţinerea bucăţii de came atunci când se taie pe platou pentru a fi servită. Are doi dinţi lungi, 
subţiri, ascuţiţi la vârf şi curbaţi spre exterior. 

Furculiţa de prăjit pâine - tip de furculiţă cu doi sau trei dinţi, folosită la prăjitul 
feliilor de pâine pe foc deschis. Mânerul lung de 50 cm, din lemn, este fixat de furcă, cu 
ajutorul unui inel de care uneori este ataşat un cârlig pentru a fi suspendat când nu este 
folosit. Acest tip de ustensil a apărut la sfarşitul sec.18, în Anglia. 

Furculiţa de murături - tip de furculiţă cu doi sau trei dinţi, cei din exterio.r au 
vârfurile ascuţite. 

Furculiţa lingură - sau lingura furculiţă este o combinaţie dintre lingură si furculiţă. 
A apărut la începutul secolului 16, dar cele care s-au păstrat datează din secolul 17, şi 

începutul secolului 18. Erau folosite la servitul fructelor zaharisite, uneori în acelaşi scop se 
foloseau lingura şi furculiţa. 

Tipuri de cuţite: 

Cuţitul - tip de unealtă, folosit la tăiatul şi servitul mâncarii, format dintr-un mâner 
care are ataşat la un capăt o lamă subţire. Cuţitele au fost realizate în diferite stiluri şi 

mărimi. 
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Cuţitul uzual - tip de cuţit de dimensiune medie, cu lamă dreaptă şi uşor ascuţită, 
utilizat de obicei alături de furculiţă. 

Cuţitul de antreu - tip de cuţit de dimensiune mai mică decât cel uzual dar cu aceeasi 
formă. 

Cuţitul de peşte - tip de cuţit folosit împreună cu furculiţa de peşte. Are lamă lată, 
curbată, sau ondulată, neascuţită şi uneori decorată prin gravare cu motive vegetale. 

Cuţit de steak - tip de cuţit cu lamă subţire, uşor curbată şi vârf ascuţit. 

Lopăţică de unt - tip de cuţit 

de dimensiuni mici folosit la întinderea 
untului pe pâine. Este format dintr-o 
spatulă lată cu vârful ascuţit şi mânerul 
rotund, din fildeş sau sidef. A fost utilizat 
la îceputul secolului 18. 

Cuţit de fructe - tip de cuţit de dimensiuni reduse. De obicei era din argint, şi avea 
mânerul din sidef, sau carapace de broască ţestoasă şi lamă subţire, uşor curbată cu vârful 
ascuţit. Uneori aceasta se pliază în mâner ca cea de la briceag. Este utilizat la curăţarea 
fructelor de coajă. 

Cuţit de brânză - tip de cuţit, cu lama curbată, folosit la tăiatul brânzeturilor. Are de 
obicei vârful curbat spre exterior şi bifurcat. 

Cuţit de tăiat carnea - tip de cuţit de dimensiuni mari, folosit împreună cu furculiţa 
de carne la tăiatul fripturii. Are lama ascuţită, uşor curbată, cu varful îndoit spre exterior. 

Cuţit de cununie, nuntă - tip de cuţit pereche, care începând din secolul 16 şi până 
la sfârşitul secolului 17, era dăruit la căsătorie de mire, miresei. Fiecare cuţit avea câte o 
învelitoare prevăzută cu agăţăoare pentru a fi purtate de miri la cingătoare. Mânerul era 
confecţionat din argint, fildeş, chihlimbar, abanos etc, şi era inscriţionat cu numele mirelui, 
anul căsătoriei şi de cele mai multe ori cu un motiv simbolic (porumbel, inimă). Ulterior 
căsătoriei unul dintre cuţite era transformat în furculită. 

SUMMARY 

Table suits have been in use for centuries, yet the habit of handling them has a varied 
history, differing acording to area and epoch. Throughout its history, mankind has invented 
an astonishing amount of objects connected to the simple act (and custom) of eating. The 
article presents types of table weare that can be found in the collections of the Municipal 
Museum of Bucharest. 
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ACTELE DOMNIEI LUI CONSTANTIN 
BRÂNCOVEANU AFLATE IN COLECTIA 

' 
DE "DOCUMENTE" A MUZEULUI 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Grina-Mihaela Rafailă 

Colecţia de „Documente" a Muzeului Municipiului Bucureşti, constituită prin 
achiziţii şi donaţii, numără în prezent peste 13000 de documente originale şi copii, care se 
referă la istoria oraşului, devenit Capitală din anul 1862, cât şi la evoluţia istorică a Ţării 
Româneşti. 

Cel mai vechi document referitor la Ţara Românească este actul emis la I decembrie 
1427, de către Dan al Ii-lea, la Argeş. În schimb cel mai vechi act privind istoria bucureşteană 
este hrisovul din 12 noiembrie 1582, scris pe pergament, prin care voievodul Mihnea al Ii-lea 
întăreşte popei Neagu din Bucureşti ocina sa din satul Bârzeşti. 

În cadrul colecţiei se află două mari fonduri, respectiv Aşezămintele Brâncoveneşti şi 
Arhiva Gir. Gr. Cantacuzino, la care se adaugă un mic fond dedicat lui Manuc Mirzaian bey, 
scris în cea mai mare parte în limba armeană cu caractere turceşti, şi care oferă informaţii 
privind evoluţia economică şi politică din Balcani de la începutul sec. al XIX-iea. Acestora 
li se adaugă un număr de 90 de documente ce provin din Moldova şi în acest sens cel mai 
vechi act este hrisovul emis la 9 ianuarie 1488 de către voievodul Ştefan cel Mare privind 
stăpânirea satelor Golăeşti şi Rebricea. 

Aşadar, avem 385 de documente originale, rezumate şi menţiuni ale actelor interne 
emise în Ţara Românească în răstimpul celor 25 de ani de domnie ai lui Constantin Vodă 
Brâncoveanu ( 1688 octombrie 29 - 1714 martie 24), una dintre puţinele domnii lungi de 
la sfârşitul sec. al XVII-iea şi începutul veacului următor, fiind în acelaşi timp şi ultima 
domnie „pământeană" însemnată. După pilda „rea" dată de Dimitrie Cantemir în Moldova, 
la care s-au adăugat acerbele conflictele şi rivalităţile dintre Constantin Brâncoveanu şi 

familia Cantacuzinilor, Poarta nu mai era dispusă să tolereze în fruntea ţărilor române decât 
reprezentanţi docili, recrutaţi din clientela sigură a Fanarului. 

Din totalul celor de 3 85 de documente cercetate, după forma în care ni s-au păstrat până 
astăzi, avem 365 de acte originale, 15 copii româneşti şi 5 copii moderne. Pe de altă parte din 
cele 3 85 de documente, 11 dintre acestea au originale multiple, 41 de acte au copii moderne, 
iar 13 acte au menţiuni, aflate fie la acelaşi număr de inventar, fie la numere diferite. 

Pe ani, documentele interne provenite din timpul lui Constantin Vodă Brâncoveanu 
sunt distribuite astfel: 1688 (I doc.); 1689 (13 doc.); 1690 (4 doc.); 1691 (34 doc.); 1692 (27 
doc.); 1693 (22 doc.); 1694 (30 doc.); 1695 (35 doc.); 1696 (22 doc.); 1697 (17 doc.); 1698 
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(I I doc.); 1699 (8 doc.); 1700 (7 doc.); 170 I ( 17 doc.); 1702 ( 13 doc.); 1703 ( 16 doc.); 1704 
(27 doc.); 1705 (14 doc.); 1706 (12 doc.); 1707 (4 doc.); 1708 (15 doc.); 1709 (6 doc.); 1710 
(13doc.); 1711(4doc.);1712(10doc.); 1713(2doc.); 1714(1 doc.). 

În ce priveşte data actelor, cea mai mare parte a lor au datare completă - văleat, lună 
şi zi, însă există şi acte care au menţionat doar văleatul (7 doc.)731

; văleat şi lună (3 doc.)732 

sau văleat şi zi (I doc.)m. La acestea se adaugă un document datat concomitent în văleat şi 
milesim 734 şi două acte datate direct în milesim 735

• 

Din punctul de vedere al nomenclaturii, cel mai des termen utilizat este cel de 
„zapis" cu variantele sale de zapis de: vânzare-cumpărare, întărire, stăpânire, mărturie, 

zălogire, înfrăţire, schimb, hotărnicie etc. Actele care provin din cancelaria domnească 
folosesc termenul de ,,poruncă" (povelhnie) şi de „carte". La acestea se adaugă: trei diate 
(testamente)736

; două foiţe de împărţeală717 ; două catastife718
; o însemnare de bunuri719

; o foiţă 
cu enumerare de locuri740 şi două foiţe cu însemnare de zapise741

• 

Categoriile de emitenţi ai celor 365 de documente sunt diverse. În cea mai mare parte 
a lor, emitenţii sunt bărbaţi care vând împreună cu fraţii, cu soţiile sau cu fiii lor, însă apar 
şi femei în calitate de vânzător-cumpărător, deseori însoţite de copii, în 31 de acte, fapt care 
confirmă exercitarea drepturilor juridice de care continuau să beneficieze şi în această epocă. 
Din punct de vedere social, tranzacţiile sunt făcute de către ţărani liberi, obşti săteşti; mici 
boieri; negustori; meşteşugari; militari; mari dregători. 

O parte însemnată din documentele epocii supuse atenţiei, 53 de acte sunt emise 
de către autoritatea domnească şi dintre acestea 17 cuprind numele membrilor Sfatului 
Domnesc. 

În calitate de emitent, Biserica este reprezentată de cei doi mitropoliţi ai epocii 
brâncoveneşti, respectiv Teodosie742 şi Antim 743

; apoi egumenii mânăstirilor Ungureni, 
Jătianu, Câmpulung, Glavacioc şi Sadova744

; un arhimandrit; călugări; diaconi; preoţi şi de 
un ecleziarh de la Mitropolie. 

Deşi toate documentele conţin formula „scriu şi mărturisesc eu „." majoritatea actelor 
transcrise nu sunt autografe ale emitenţilor, ci s-a apelat la profesionişti în ale scrisului, ca de 
pildă: logofeţi; grămătici; preoţi şi călugări; mici boieri; militari sau oameni simpli, fapt ce 
atestă creşterea numărului ştiutorilor de carte. 

Din punctul de vedere al. suportului material, din totalul celor 385 de documente, 4 

731 Nr. 13232; 13880; 13901; 30438; 37375; 73471; 98058 (8) 
732 Nr. 30439; 30489; 37429. 
733 Nr. 27330. 
734 Nr. 28503. 
735 Nr. 27 464 şi 37418. 
736 Doc. din: 1689 (7/97) ianuarie 12; 1705 (72/4) octombrie 28 şi 1709 (72/8) septembrie 10. 
737 Doc. din: 1708 (72/7) octombrie 8 şi 1712 (7220) iunie 15. 
738 Doc. din: 1696 (7204) august 7 şi 1697 (7206) decembrie 20. 
739 Doc. din: 1695 ( 7 204) septembrie 20. 
740 Doc. din: 1696 (7204) ianuarie 9. 
741 Doc.din: 1697(7205)iunie 16şi 1701 (72/0)octombrie22. 
742 Nr. 26991; 30643 şi 82870. 
743 Nr. 53197. 
744 Nr. 13895; 27000; 28383; 37371; 37375 şi 30528. 
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acte sunt redactate pe pergament74 5, iar restul celorlalte sunt scrise pe hârtie de fonnat folio 
(18 doc.) şi difolio cu sau fără filigran. Majoritatea actelor sunt scrise cu cerneală de culoare 
brună, de diferite nuanţe, dar şi cu cerneală neagră, în timp ce pentru invocaţia simbolică, 
iniţiale şi monograma domnească s-a folosit chinovarul, cât şi soluţia de aur746

• 

Documentele sunt validate astfel: cu sigiliu mare domnesc în ceară, timbrat (8 doc.), 
în timp ce 5 acte au sigiliu mare domnesc în ceară căzut; sigiliu mare domnesc (21 doc.) şi 
sigiliu inelar domnesc (13 doc.) imprimat în chinovar; sigilii boiereşti imprimate în cerneală 
(24 doc.) şi în negru de fum (20 doc.); sigilii ecleziastice - de mitropolit în ceară neagră, 
timbrat (I doc.) şi în negru de fum (1 doc.) şi de egumeni în negru de fum (3 doc.), cât şi 
semnături digitale ale diverşilor vânzători şi martori ( 161 doc.). 

Referitor la locul de emitere, din cele 385 de acte, doar 17 dintre ele au menţionat 
acest lucru, pe primul loc situându-se oraşul Bucureşti (15 doc.) şi apoi câte un document 
pentru Brâncoveni şi Târgovişte747 . 

În ce priveşte provenienţa, din cele 385 de acte ale epocii analizate 136 de doc. provin 
de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

Din punctul de vedere al valoficării anterioare momentului de faţă şi din bibliografie 
consultată, doar 150 de acte au cunoscut lumina tiparului sub diferite fonne - ediţii, regeste, 
menţiuni sau fotocopii, restul de 235 de documente fiind inedite. 

Conţinutul documentelor epocii supuse analizei este divers. În documentele referitoare 
la bresle sunt menţionaţi staroşti748 - Proca staroste de negustori; Ion staroste de Ploieşti; 
Preda staroste, apoi vătafi 749 , ca de pildă: Stanciu vătaf de meşteri de lemn; Radu vătaf de 
zidari; Preda vătaf de şelari; Drăghici vătaf de aprozi; Stan vătaf; Stanciu vătaf; Oprea vătaf; 
Cristea vătaf din Tohani. Acestora li se adaugă numeroşi meşteşugari de specializări diverse: 
abagii, bărbieri, ceaprăzari, cojocari, croitori, fierari, fântânar, papugii, tâmplar, tăcilar, vieri 
şi zăbunari750 • Un rol de seamă în dezvoltarea economică îl vor avea şi negustorii în calitate 
de cumpărători şi deţinători de prăvălii în Bucureşti751 • 

Domnul Constantin Brâncoveanu apare în documentele cercetate nu numai în calitate 
de reprezentant al autorităţii centrale care dă porunci (27 doc.), întăriri (24 doc.) sau cărţi 
domneşti (2 doc.), ci şi în calitate de cumpărător de - case în Bucureşti; moşii, vii, un vad de 
moară; ţigani sau face schimb de moşii752 • De asemenea şi mama sa, Stanca, apare în calitate 
de cumpărătoare de case în Bucureşti sau de vii 753

, cât şi soţia sa, Maria, care cumpără moşii 
sau este menţionată într-o foiţă de împărţeală a moşiei Budureşti754 • 

De asemenea, avem un document emis de către autoritatea locală, respectiv de către 
Stoica judeţul oraşului Bucureşti la 1693 octombrie 11 şi un alt act din 1705 decembrie I O, 
în care Stanciu judeţul din Ploieşti apare ca martor la o vânzare de vii. 

745 Doc. din: 1694 (7202) ianuarie 25; 1694 (7202) mai 25; 1695 (7203) martie 19 şi 1707 (7215) iunie 2. 
746 Nr. 13978; 25070 şi 28294. 
747 Bucureşti: nr. 27249; 26947; 39087; 27577; 28629; 27000; 37352; 13978; 25070; 28294; 39162; 28503; 
26999; 35848; 27049; Brâncoveni: nr. 13120 şi Târgovişte: nr. 30474 
748 Nr. 37416; 30445 şi 37417. 
749 Nr. 28271; 13543; 13514; 37417 etc. 
750 Nr. 37364; 13842; 37418; 30430; 37353; 30560; 135 I 5; 37317; 37377 etc. 
751 Nr. 37416; 37417; 37377 şi 37418. 
752 Doc din: 1708 (7217) noiembrie 3; 1708 (7217) noiembrie 3; 1694 (7202) februarie 26; 1694 (7202) august 
6; 1704 (7212) iulie I şi 1709 (72/7) mai I. 
753 Doc. din: 1695 (7203) aprilie 4 şi 1706 (7214) aprilie 21. 
754 Doc. din: 1696 ( 7205) septembrie 20 şi 1708 (7217) octombrie 8. 
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O altă problemă prezentă în documentele epocii analizate o reprezintă izgonirea celor 
săraci de pe terenurile domneşti, aşa cum se poate observa în actele din 1693 octombrie 11 
sau 1696 aprilie 17, când Vergo mare portar şi lanache Văcărescu mare agă sunt împuterniciţi 
de către domn să-i îndepărteze pe cei nevoiaşi. 

În alte documente sunt menţionate în Bucureşti - mahalale75 5, precum: Mahalaua 
Bisericii Popii Stoica Sterpu, devenită ulterior Mahalaua Brezoianu; Mahalaua Bisericii 
Dintr-o Zi sau Mahalaua Prundului ; uliţe756 , cade pildă: Uliţa cea Mare, Târgu de Jos; biserici757 

- Biserica Popa Hierea, Biserica Jane; mânăstiri758 - Mânăstirea Co Iţea, Mânăstirea Sărindar, 
Mânăstirea Radu Vodă, Mânăstirea Sf. Ecaterina; apoi Hanul Sărindar759 sau „case de lângă 
baie"760

• 

Toate acestea vin să confirme diversitatea ,.,.,-..,.---,t,,... ---------. 

problemelor întâlnite în documentele epocii cercetate 
cât şi bogăţia patrimoniului arhivistic de care dispune 
Muzeul Mu11icipiului Bucureşti, care sperăm că se vor 
concretiza într-o ediţie de documente dedicată domniei 
lui Constantin Brâncoveanu. 

1g. 1un1e , ucureşll 

Constantin Brâncoveanu vv. înt!lreşte lui 
Grigorie Baleanu postelnic vii în Dealul 

1g. mnte 
Tofila ccauşoaia împreună cu fiii Sava şi Tudor vând lui Stoica 
pârcalab 6 pogoane cu casc din siliştea Homcştilor. (nr. 13763) 

155 Doc. din: 1693 (7202) octombrie 11 ; 1691 ( 7204) aprilie 17 şi 1708 ( 7217) noiembrie 3. 
756 Doc. din: 1690 (7198) iunie 4; 1696 (7204) aprilie 17; 1705 (7203) ti:bruaric 20; 1708 septembrie 29 şi 
1708 (7216) mai 7. 
757 Doc. din: 1698 (7206) iunie 30; 1704 (7212) mai 8; 1704 (7212) mai 25 ; 1705 (7213) aprilie 14 şi 1705 
(7213) mai 13. 
758 Doc. din: 1694 (7203) octombrie 15; 1696 (7204) aprilie 17; 1706 (7214) februarie I; 1706 (7214) februarie 
26 (doua documente diferite şi cu nr. diferit ce se rcfera la aceeaşi problema); 1708 ( 7216) mai 7 şi < 1706 septem
brie I> (7215) - <1707 august 31> (7215) . 
759 Doc din: 1708 (7216) mai 7. 
760 Doc. din: 1695 (7204) noiembrie 20. 
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1g. 

ragomir din Scăiani ş i Bozioreanu 
1mpreună cu fraţii lor vând lui Mihalcea sluge 

ai multe părti de moşie din Scăiani . (nr. 27696 

tg. 
atastih cu toţi rumănii din Negraşi, Lung 
r şi Gortavăţi care au avut pâră cu coconii 

Prăşcoveni. (nr. 27413) 
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1g. marile 
ontantin Brâncoveanu vv. porunceşte celor 

boieri hotarnici să adevereze lui Radu Săvesc 
aharnic moşia Gorboteni. (nr. 30640) 

tg. IU te 
eodosie mitropolitul Ţării Româneşti schim 
oşia Copăcenii de Jos cu moşia Frumuşan · 
domnului Constantin Brâncoveanu. (nr. 
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Fig. 7 1712 (7210) iulie 26 
Constantin Brâncoveanu vv. întăreşte stăpânirea Dospinei 

pităreasa asupra moşiei Boteni ca şi a figanului Dafin 
împreună cu figanca şi copii lui . (nr. 13126) 

SUMMARY 

The documents collection ofthe Municipal Museum ofBucharest, made by acquisitons 
and donations, comprizes more than 13000 items co-nceming the history of Bucharest and 
that of Wallachia. The oldest document in the collection, related to Wallachia, was issued 
on December 1 st, 1427, by Dan II; the oldest document preserved, related to Bucharest, 
is dated November I 2th, 1582. The present paper deals with the 385 documents owned 
by the Museum, issued during the 25 years of Constantin Brâncoveanu' s reign. Of therse 
documents, 365 are originals, 15 are Romanian copies and 5 are modem copies. Ali ofthem 
attest the diversity of problems refered to in the epoch documents, and also the richness of 
the Museum 's patrimony. 
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BUCUREŞTI, 1856. O FOTOGRAFIE 
INEDITĂ A LUI LUDWIG ANGERER 

357 

dr. Lelia Zamani 

Bucureştiul se găsea la 1856 sub ocupaţie austro - turcă şi încă se resimţea puternic 
după mistuitorul incendiu din 1847, care distrusese o bună parte din clădirile sale. Totuşi, 
spiritul înnoitor se făcea din plin simţit. Pe plan edilitar, o atenţie deosebită a fost acordată 
parcurilor şi grădinilor, mai ales amenajării Grădinii Cişmigiu. Au fost construite noi străzi şi 
s-au reparat câteva dintre podurile şi uliţele oraşului, cu precădere cele din centru. 

Iluminatul public devenise tot mai mult o preocupare a autorităţilor. În 1856, Theodor 
Mehedinţeanu, ajutat de profesorul de chimie de la Sfântul Sava, Marin Alexe, şi de farmacistul 
Steege, au realizat mai multe experienţe în laboratorul acestuia din urmă, distilând ţiţei într-un 
alambic. Un an mai târziu, în 1857, Bucureştiul era primul oraş european iluminat cu petrol 
lampant. 

Tot în 1856, s-au adăugat noi corpuri Spitalului Brâncovenesc, iar în 1857 s-a început 
construirea Universităţii, după planurile arhitectului Al. Orăscu. Ritmul construcţiilor 

începea treptat să prindă tot mai mult contur. Au fost luate câteva măsuri şi în privinţa râului 
Dîmboviţa, gata mereu de a ieşi din matcă odată cu venirea ploile. S-a interzis construirea 
pe malurile apei, consolidate, de altminteri, în mai multe puncte. Au fost reparate şi podurile 
de peste râu. Măsuri insuficiente, dovadă fiind puternica inundaţie care a afectat oraşul în 
1864. 

Capitala a mai beneficiat şi de o serie de dispoziţii privind curăţenia şi siguranţa în 
parcuri şi pe străzi. Astfel, proprietarii maidanelor şi ai locurilor virane au fost obligaţi prin 
lege să-şi îngrădească proprietăţile, iar negustorii să cureţe uliţa în faţa prăvăliilor. Podul 
Mogoşoaei şi Şoseaua Kiseleff erau stropite şi măturate zilnic, iar liniştea oraşului era păzită 
de sute de sergenţi. În 1856, birjele erau cam 400 la număr şi aveau felinare roşii, albe şi 
negre, pentru a diferenţia clasele I, a II-a şi a III-a, pentru care se plătea 3, 2 şi respectiv 1 
sfanţ. 

Pe lângă hanurile existente, încă, au fost ridicate hoteluri moderne: Hotel de France, 
Hotel zur Stadt Wien, Hotel de Londres, Hotel St. Petersburg. 

De cum erau Bucureştii în 1856, aminteşte şi germanul Ferdinand Lassalle uimit şi el 
de contrastantul oraş de pe Dâmboviţa, unde lângă palate frumoase şi de bun gust, cu grădini 
superbe, se vedeau maidane murdare şi case sărăcăcioase, gata oricând să se prăbuşească. 
Călătorul constată lipsa „străzilor adevărate": adică drepte, largi şi îngrijite, la fel ca şi 

iluminatul învechit ce se practica: cel cu lumânări, cu feştile înmuiate în ulei, şi doar cu 
puţine felinare alimentate cu petrol lampant. În schimb, a fost surprins să afle că exista fir 
telegrafic care lega Bucureştiul de Viena şi Constantinopol. Hotelul la care a tras Lassalle se 
afla pe Calea Moşilor şi avea servicii foarte bune. La fel de bună era şi mâncarea ci la carte 
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şi vinul românesc, apreciat ca rivalizând cu cel francez. Pe străzile principale, mai ales pe 
Şoseaua Kiseleff - care i-a tăcut călătorului o impresie profundă -, se întreceau adesea în 
eleganţă echipaje strălucitoare cu vizitii îmbrăcaţi în „livrele splendide" de diferite culori. În 
trăsuri puteau fi văzute şi frumoasele şi bogatele românce, pentru care gennanul are nesfârşite 
cuvinte de admiraţie. 

Mărturiile călătorilor străini, veniţi la noi înainte de 1856, dar şi în anii următori, 
dezvăluie un oraş ciudat, uimind prin contrastul dat de bogăţie şi lux, alăturate sărăciei 
şi mizeriei. Totuşi, oraşul era îndeobşte descris drept frumos, lipsit însă de simetrie şi cu 
drumuri rău pavate. Podul Mogoşoaiei se afla în topul preferinţelor în materie de străzi, cu 
cele mai frumoase case şi magazine, precum şi cu impozanta clădire a Teatrului cel Mare. 
Urmau Lipscanii, cu mărfuri bogate şi diverse, precum şi Târgul de Afară (Calea Moşilor de 
astăzi). Chiar dacă pavajele erau proaste, trăsurile elegante şi caii de rasă întâlniţi aici, nu se 
puteau vedea nici la Paris şi nici la Viena, după cum notau unii călători. 

Aşa arăta capitala în 1856, dată la care Ludwig Angerer se afla la Bucureşti şi pe care 
a înscris-o pe unele dintre fotografiile realizate la noi. 

Despre Ludwig Angerer ( 1827-1879) nu se ştiu foarte multe lucruri. S-a născut în 
Ungaria, la Malatzka, în anul 1827, iar studiile şi le-a tăcut la Pressburg şi Pesta. În 1848, se 
afla la Pesta, unde a lucrat ca ajutor de farmacist timp de doi ani, după care, luându-şi licenţa 
în farmacie, cu titlul de magisler, a plecat între anii 1850-1854, la Viena şi Graz, ca farmacist. 
În 1854, a fost angajat temporar ca farmacist militar la Regia Militară a Medicamentelor. 

La Bucureşti, Ludwig Angerer ajunge o dată cu trupele care au ocupat Principatele 
în timpul războiului Crimeii. În 1856 era farmacist militar la fannacia provizorie cezaro 
- crăiască nr. 14, iar în 1857, la Spitalul de campanie al trupelor de ocupaţie. O dată cu 
retragerea austriecilor, în martie 1857, când spitalul a fost închis, Ludwig Angerer s-a întors 
la Viena. Din noiembrie acelaşi an, va fi numit la Comandamentul Militar al Medicamentelor 
din Viena, după care, în aprilie 1858, demisionează pentru a se putea dedica pasiunii sale 
pentru fotografie. 

Ludwig Angerer a fost nu numai unul dintre primii fotografi ai oraşului Bucureşti, 
ci şi unul dintre marii fotografi ai Vienei, drept dovadă faptul că la 24 decembrie 1860 i se 
acordă titlul oficial de Fotograf al Curţii Imperiale. El a mai colaborat şi cu fratele său Victor 
Angerer şi el fost ofiţer. 

Colecţia de stampe a Bibliotecii Academiei Române păstrează multe portrete din 
secolul trecut, executate în atelierul lui din Viena, precum şi 29 de reproduceri înmănunchiate 
într-un album, în care Ludwig Angerer a surprins aspecte ale oraşului. 

Câteva dintre fotografiile originale ale lui Ludwig Angerer se află în patrimoniul 
Muzeul Municipiului Bucureşti. Fotografiile nu sunt toate semnate şi nu au un fonnat unic. 
Caracteristica o dă textura hârtiei fotografice folosite şi particularităţile ei, cum ar fi faptul că 
fiecare fotografie are colţurile tăiate. Unele poze sunt mărginite de trei linii, două subţiri şi 
una groasă la mijloc, trasate pe carton, de jur împrejurul fotografiei propriu-zise. Una dintre 
acestea este inedită, prin faptul că nu se regăseşte printre celelalte fotografii cunoscute ale 
lui Angerer. 
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Trei dintre aceste fotografiile din arhiva 
Muzeului Municipiului realizate de Angerer 
surprind imagini ale Grădinii Cişmigiu. 

Prima fotografie a fost realizată de 
pe clădirea Teatrului cel Mare, aflat pe Podul -
Mogoşoaiei, teatru ridicat pe locul fostului han 
Filaret. Parcul se vede de la distanţă, împreună 
cu chioşcul ridicat acolo. În plan apropiat se văd 
casele din spatele teatrului, case mari, numai 
parter. În depărtare se distinge biserica Schitu 

359 

Măgureanu, dar şi Spitalul Oştirii de pe Strada Vedere din Bucureşti luata de pe clădirea Teatrului 
cel Mare spre Grădina Cişmigiu 

Ştirbei Vodă. 

Grlldina Cişmigiu 

A doua fotografie în care apare Grădina 
Cişmigiu, a fost luată chiar de pe malul lacului, 
în centrul imaginii aflându-se apa în care se 
oglindesc copacii de pe mal. Pe lângă podul 
din lemn, în plan mai îndepărtat, se văd câteva 
clădiri impozante. 

În cea de-a treia fotografie, şi ea realizată 
tot pe malul lacului Cişmigiu, apare un pod, 
închis la mijloc cu un gard, ce face legătura 

între insulă şi marginea lacului. Se pot distinge 
Biserica Luterană, Biserica Calvină, Casa 
Schlatter. 

Cişmigiu! a fost apreciat de călători ca 
fiind „un parc public de plimbare, destul de 
mare, cu chioşchiuri de zaharicale şi renumitul 
restaurant al domnului Thierry, înzestrat cu de 
toate", unde lumea venea mai mult duminica. 
Balta mocirloasă plină de vegetaţie crescută 

haotic şi plină de gunoaie, care fusese nu cu mult 
timp în urmă, a fost transformată într-o grădină 
mare, cu apă curată, alei, sălcii plângătoare, cu 
trei cafenele şi un restaurant. În fiecare după
am iază bucureştenii veneau în număr mare să 

Grădina Cişmigiu 

asculte muzică militară, care într-o zi era românească, în alta austriacă, iar în a treia turcească. 
După cum era şi ocupaţia. De altfel, chiar dacă vremurile erau tulburi, lumea bună continua 
să vină în Cişmigiu, să se plimbe la Şosea, să meargă la teatru, să dea baluri şi serate şi să 
petreacă în grădinile bucureştene. 
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Ludwig Angerer a fotografiat oraşul şi 

din clopotniţa Mitropoliei. Imaginea surprinsă 
de acolo are în centru Biserica Sfântul Ilie. 
Bisericii i se mai spunea şi Sfântul Ilie Rahova, 
deoarece se afla pe Calea Rahovei. A fost 
ridicată pe la mijlocul secolului al XVIJI-lea şi 
a avut de suferit la cutremurul din 1802; a fost 
rezidită înainte de 1838, şi pictată mai târziu, în 
1874, de către Gheorghe Tattarescu. 

Împrejurul bisericii, în fotografie, se 
văd o mulţime de construcţii, dintre care se 
deosebesc: Palatul Brâncoveanu, Biserica 
Sfinţii Apostoli, Mănăstirea Mihai Vodă, Hanul 
şi Biserica Sfântul Ioan cel Mare, Zlătarii. 

Vedere a Bucureştilor din clopotniţa Mitropoliei. În 
centrul imaginii este Biserica Sfântul Ilie aflata 

pe Calea Rahovei. 

Altă vedere a Bucureşti lor a fost realizată 

de Ludwig Angerer de pe Dealul Spirii. Dintre 

mulţimea de case ce apar în imagine, răsare în 

stânga, zveltă, Mănăstirea Antim, iar în dreapta 

apare Dealul Mitropoliei cu Mitropolia. Se 

văd clopotniţa şi turla paraclisului, precum 

şi zidurile dinspre vest, azi dărâmate. De 

asemenea, Biserica Sfântul Ilie Rahova şi 

Biserica Sfăntul Nicolae-Vlădică Aceasta din 

Imagine a capitalei de pe Dealul Spirii. În stânga se 
vede Mănăstirea Antim, iar în depărtare, în dreapta, 

se vede Dealul Mitropoliei . 

urmă a fost zidită la jumătatea secolului al 

XVIII-iea, în mahalaua numită „a Vlădichii", 

dărâmată în 1902. Lângă ea a fost ridicată, pe 

strada 11 Iunie, actuala biserică, între 1902-

1904, după planurile arhitectului Ed. Lebeuf. 

A fost pictată de Eugeniu Voinescu şi D. R. 

Girolamo. Această fotografie are în colţul tăiat 

din stânga jos o ştampilă în relief din care se 

poate citi „KUNSTVERLAGSHANDLUNG I 
F. PATERNO I IN WIEN", iar în colţul tăiat din 

dreapta semnătura: „Angerer & Strafiem (?)". 
Turnul Colţei, considerat în secolele ,. 

al XVIII-iea şi al XIX-iea unul dintre llfl!i:t!~~:::Pl!S 
monumentele cele mai interesante din capitală, 
e un alt obiectiv fotografiat de Angerer. Turnul 
Colţei a avut mult de suferit după cutremurul Turnul Col)ei 
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din 1802, când etajul superior a căzut. A fost reparat mai târziu şi i s-au adăugat două etaje de 
lemn, servind ca foişor de foc, până în anul 1888, când a fost dărâmat. Nesemnată, fotografia 
e redată pe carton gros şi cu marginile tăiate. 

Alte puncte de interes al fotografiilor realizate de Ludwig Angerer au fost Piaţa Sfântul 
Anton şi Biserica Sfântul Dumitru, aflată în vecinătatea pieţei. 

În prima dintre aceste fotografii, Piaţa ~--------------~ 

Sfântul Anton se află în plan central. În piaţă, ~ 
se văd, nu foarte clar, ţărani vânzându-şi 

mărfurile, fie pe jos, fie la tarabe, aşezaţi unii 
în şiruri, alţii, dimpotrivă, separaţi de grup. 
Apar căruţe şi trăsuri cu cai. Mai jos, pe lângă 
tarabele negustorilor, se vede o construcţie mai 
aparte, rotundă, din cărămidă, iar deasupra, cu o 
cruce, vizibilă destul de greu din acel unghi, o 
capelă păstrată ca semn că acolo s-a aflat altarul 
Bisericii Sfântul Anton. Această biserică a ars în 
timpul marelui incendiu din 1847 şi nu a mai fost 
refăcută niciodată. La mijloc-dreapta se vede 

Piata Sfântul Anton 

Cafeneaua Veche, cu o copertină în faţă. În centru-stânga apare o clădire din lemn. În spatele 
acesteia se înalţă Biserica Curţii Vechi, cu hramul Buna Vestire. Această biserică, în amintirea 
Bisericii Sfântul Anton, a luat numele acesteia, nume sub care toată lumea o cunoaşte astăzi. 
În partea stângă, în plan îndepărtat, se poate vedea Biserica Sfântul Dumitru. 

Cealaltă fotografie are în prim plan Biserica Sfântul Dumitru, văzută din spate, 
înconjurată de o serie de clădiri cu parter şi etaj. Biserica a fost numită în vechime şi „Biserica 
de Jurământ" pentru că înăuntrul ei, pentru anumite pricini, cei veniţi acolo la judecată se 

încingeau cu brâul Preacuratei şi jurau lângă uşa 
altarului că vor spune numai şi numai adevărul. 

Biserica Sfântul Dumitru. În dreapta imaginii se 
vede o parte a clădirii care apare în fotografia inedită 

a lui Ludwig Angerer 

În faţa bisericii, în centru-stânga 
imaginii, se văd câteva dintre clădirile de pe 
Strada Franceză. În spatele acestor clădiri, se 
observă Palatul Brâncoveanu, Biserica Sfânta 
Ecaterina, refăcută, pentru că arsese în 1816, şi 
turla Bisericii Schitu Măgureanu. În centru, în 
stânga Bisericii Sfântul Dumitru, apar o parte 
din zidurile fostei case Drugănescu de unde a 
izbucnit marele foc de la 1847, când, din joaca 
unui copil, o mare parte a oraşului a fost mistuită 
de flăcări. Imaginea arată şi un butoi mare, 
probabil spre aducere aminte a locului de unde 
a pornit focul. 

În dreapta, mai sus de zidurile ce apar înainte de Hanul Constantin, se vede o parte 
dintr-o clădire destul de nouă şi interesantă. 
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Ultima dintre aceste fotografii este 
inedita imagine surprinsă de Ludwig Angerer, a 
unei clădiri construită în stil romantic. Ferestrele 
apar cu ancadramente cu colonete, iar în cadrul 
tâmplăriei ferestrelor se pot admira rozete 
decorative. La cornişe apar şiruri de denticuri, iar 
parterul prezintă bosaje de tencuială. Balconul 
şi copertina, aflate la intrarea laterală din stânga 
clădirii, sunt bogate decorate, cu elemente din 
lemn şi probabil şi de metal, ducând cu gândul 
la o gravură din 1853 în care apare clopotniţa de 
Ia Curtea de Argeş cu decoraţiuni asemănătoare. 
În curte, în dreapta imaginii, se vede o mică 
parte a unei construcţii anexe, numai parter, cu 

Imagine inedita a clădirii din apropierea Bisericii 
Sfântul Dumitru, realizata de Ludwig Angerer 

la 1856 

portic. Clădirile sunt împrejmuite de un gard înalt cu bare de metal, cu o poartă la mijloc. 
În stânga fotografiei, în afara gardului, apar câţiva piloni aşezaţi circular, legaţi între ei cu 
lanţuri, îngrădind ceva rămas în afara obiectivului. 

În centru-dreapta, se văd şase personaje, dispuse în două grupuri de câte trei, cu vădite 
diferenţe între ei. Grupul din dreapta este alcătuit din ofiţeri: doi austrieci şi un turc, fiecare 
îmbrăcat în uniforme specifice armatei din care făceau parte. Au şi mantale, căciuli şi arme. 
Stau în picioare, faţă în faţă, părând a discuta între ei. Ceilalţi trei oameni, aflaţi în centrul 
imaginii, sunt circazieni (adică soldaţi din trupele neregulate ale armatei otomane). Aceştia, 
par a se odihni, doi stând pe partea de jos a gardului şi sprijinindu-se de câte un târnăcop, 
iar cel de-al treilea în picioare, ţinând, se pare, tot un târnăcop, dar pe umărul drept. Şi aceşti 
oameni au mantale pe ei, dar mai ponosite, şi căciuli de blană. Toţi au bărbi bogate. În spatele 
gardului se mai vede figura unui alt militar. 

Un detaliu al fotografiei în care în prim plan se află Biserica Sfântul Dumitru, lămureşte 
în ce zonă a Bucureştiului se află această clădire În lateralul acestei fotografii se vede o parte 
a unui edificiu care - amănuntele de construcţie demonstrează acest lucru - e aceeaşi cu 
clădirea surprinsă în fotografia inedită a lui Angerer. 

Observând vecinătăţile Bisericii Sfântul Dumitru de la 1819, aplicate pe planul 
Boroczyn de la 1852, această clădire nu se putea găsi decât exact pe locul caselor episcopale, 
lucru dovedit şi cu planul cadastral din 1895-1899, realizat de Institutul Geografic al Armatei, 
care redă întru totul aspectul construcţiei din fotografie. 

Documentele arată că, în „casa cea mare ce se afla în curtea Bisericii Sfântul Dumitru", 
trăgeau în calitate de deputaţi atât protosinghelul moldovean Sofronie Vârnav, cât şi Grigore 
Cuza, unchiul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Despre casele episcopale se spunea că 
erau mari şi aveau două caturi, părând chiar „măreţe" pe vremuri. Lângă ele exista şi o 
„frumoasă clopotniţă", aşezată înspre Stavropoleos. Această clădire se pare că a servit mai 
târziu ca punct de adunare al Sfântul Sinod (înfiinţat în decembrie 1864 şi reorganizat în 
1873 ). Din unele documente aflăm că, la 1897, casele episcopale au fost dărâmate, fapt 
infirmat de planul cadastral din 1895-1899. Cercetând următorul plan, cel din 1911, se poate 
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vedea construcţia care apare tăiată ca o felie de tort, aproape pe diagonală, în spate, pentru a 
lăsa loc Străzii Poştei. 

Mărturiile istorice aduc şi alte dovezi ale întrebuinţării acestei clădiri. G. I. Ionnescu 
- Gionn scria în „Istoria Bucureştilor", fără însă a fi foarte sigur, de faptul că la Sfântul 
Dumitru a existat în secolul al XVIII-iea o „şcoală de muzichie, de unde, probabil, şi primul 
sediu al Conservatorului de Muzică şi Declamaţiune, care a fost tot la Sfântul Dumitru când 
s-a înfiinţat prima şcoală de bel canto din România." 

Exista de asemenea Articolul 54 din „Regulamentul pentru şcoala de muzică din 
Bucureşti şi Iaşi" de la 29 octombrie 1870, care prevedea că „şcoala de muzică întreţine un 
cor bisericesc care va face serviciul în Biserica Sfântul Dumitru din curtea şcoalei", dovadă a 
legăturii Conservatorului cu clădirea de lângă Biserica Sfântul Dumitru, dar fără alte lămuriri. 
Astfel, clădirea ce ne interesează ar fi putut fi sediul de atunci al Conservatorului, numai că, 
documentele de la 1867, vorbesc de faptul că localul Conservatorul era pe Strada Carol nr. I, 
la colţul despre Calea Victoriei. 

Oricare ar fi fost funcţiile clădirii din fotografia lui Angerer, aceasta este neîndoielnic 
o foarte frumoasă construcţie a Bucureştilor acelor ani, dezvăluind privitorilor o imagine 
încărcată de farmec şi istorie. 

Fotografiile făcute de Ludwig Angerer la Bucureşti, la comanda superiorilor săi, rămân 
unele dintre cele mai importante şi interesante, precum şi printre primele mărturii iconografice 
deosebit de sugestive ale unui oraş atât de îndrăgit şi pitoresc cum au fost Bucureştii. 
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SUMMARY 

Ludwig Angerer was born in Hungary, at Malatzka, in 1827 and that he studied at 
Pressburg (Czechoslovakia) and Pesta. He took a degree in pharmacy. He arrived in Bucharest 
during the Crimean war, by 1856. In 1857 he returned to Vienna. He was one of the first 
photographers in and of Bucharest, and one of Vienna's greatest photographers as well. On 
December 24th, 1860, he was appointed Photographer ofthe Imperial Court. 

His photographs remain some of the first taken in Bucharest and among the most 
interesting and expressive. 
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UN TRUNCHI DE NEAM DIN VECHIUL 
BUCUREŞTI - DE VORBĂ CU 

SCRIITORUL ANDREI BREZIANU 

22 mai 2006 

prof. univ. dr. Mihai Sorin Rădulescu 
Dan Falcan 

lntâlnirea cu domnul Andrei Brezianu a reprezentat pentru autorii acestui interviu, 
ocazia de a fi auditori ai unor evocări ce cuprind mai bine de un veac de istorie românească, 
în compania unei personalităţi ce se identifică biografic şi intelectual cu ceea ce îndeobşte 
înţelegem prin sintagma "omului de cultură". 

Ascultându-l pe domnul Andrei Brezianu, nu-ţi poţi reprima sentimentul că ai în faţa 
ta un savant din atât de rara şi, din nefericire pe cale de dispariţie, specie a umaniştilor. 
Nimic din ceea ce este spirit şi cunoaştere, analiză lucidă şi înţelegere adânc omenească 
a faptelor, ideilor şi fenomenelor pe care le-a trăit şi cunoscut, nu-i sunt străine domnului 
Andrei Brezianu. 

Religie, istorie, filologie, evoluţia mentalităţilor, toate aceste domenii atât de familiare 
interlocutorului nostru întrepătrund firesc povestea unei vieţi marcate încă din copilărie de o 
ambianţă spirituală esenţială pentru desăvârşirea viitorului scriitor. Eseist, traducător, autor 
de enciclopedii, domnul Andrei Brezianu ridică discret vălul amintirilor sale, trăite sau auzite, 
lăsându-ne să întrezărim şi să înţelegem, cu ajutorul domniei sale, o epocă din viaţa societăţii 
româneşti, epocă ce s-a identificat practic cu cel mai fericit timp al istoriei noastre naţionale, 
început de Revoluţia de la 1848 şi terminat o dată cu ascensiunea impusă dinspre răsărit a 
regimului comunist (1947). 

Să ne bucurăm aşadar de acest regal intelectual, mulţumindu-i încă o dată domnului 
Andrei Brezianu pentru bunăvoinţa de care a dat dovadă. 

Mihai Sorin Rădulescu (mai departe M.S.R.): Domnule Andrei Brezianu7611
, care este 

obârşia familiei Assan, din care descindeţi pe linie maternă ? 

Andrei Brezianu (mai departe A.B.): Nu am arbori în faţă - vreau să spun arbori 

761 1 Andrei Brezianu este nllscut în 1934, la Bucureşti. Eseist, traducllor, scriitor şi comentator politic, 
dl.Andrei Brezianu se stabileşte in Statele Unite ale Americii în 1985, unde devine profesor la Universitatea 
Catolici Americani din Washington. Intre 1991 - 200 I îndeplineşte funcţia de director al secfiei româneşti a 
postului de radio Vocea Americii. Este fiul istoricului şi criticului de artl Barbu Brezianu şi soţul scriitoarei 
Alexandra Târziu. 
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genealogici -, nu am decât amintiri. Ştiinţa mea despre străbuni este aproximativă şi 

inegală; de pildă, pe latura Brezianu îmi este mult mai puţin cunoscută decât latura Ulescu 
- Sămeşescu. 

ln legătură cu originea familiei Assan au circulat interpretări de tipul mitic, cum că 
ar fi cumva [râde] coborâtori din Ioniţă şi Petru, nimeni nu poate dovedi aşa ceva. Familia 
provine de undeva din Moldova, unde Assăneştii despre care vorbim acuma, au avut pământ, 
iar străbunicul meu din partea assănească - partea mamei - a vândut tot ce a avut în materie 
de proprietate funciară acolo unde era, în ţinutul Bacăului parcă, nu ştiu exact. Cu paralele 
adunate, ca om întreprinzător a iniţiat un demers cutezător, întemeind o industrie ... E 
vorba de George Assan (1821 - 1866) - personalitatea lui ar merita un medalion aparte, 
pentru că a fost o personalitate care s-a încumetat să sfideze riscurile, "challenges", cum 
se spune acuma cu cuvântul englezesc care nu are traducere precisă în limba română, şi a 
decis - decizie strategică - să-şi rişte întregul avut pentru a achiziţiona din Germania, de la 
MUnchen, o moară mecanică, pe bază de aburi - puterea aburului ! - să o aducă în ţară şi să 
pună temeliile unei industrii care nu exista în acel moment în Ţara Românească. El a mizat, 
ziceam, strategic pe faptul că ţara era - şi ar trebui să mai fie încă - un grânar, o ţară cu foarte 
multe resurse legate de agricultură: şi unde morăritul, evident, era şi este un factor esenţial. 
Străbunicul Assan a judecat cu bătaie lungă. "Risc totul, mă duc în Apus" (pe unnele lui 
Din icu Golescu, am spune !) ... "Şi ce-o fi o fi ... " George Assan a revenit în ţară pe Dunăre, 
cu acea maşinărie cu aburi. La Giurgiu - punct de vamă - a descărcat preţiosul utilaj, iar 
de la Giurgiu la Bucureşti au trebuit întărite toate podurile, pentru că agregatele maşinăriei 
erau foarte grele. După care a unnat punerea la punct a instalaţiei, instalarea propriu-zisă şi 
a venit momentul primelor contacte cu marele public, mai exact cu producătorii, potenţialii 
beneficiari ai noutăţii tehnologice aduse ţării de George Assan. Reacţiile iniţiale au fost -
spun amintirile de familie - dezamăgitoare, pentru că producătorii se temeau că morarul 
Assan o să le ardă grâul, de vreme ce se vedea ieşind fum din coşul ameţitor de înalt, din 
cărămidă roşie, al "Vaporului lui Assan"; în timp ce tradiţionalele mori cu apă care măcinau 
de-a lungul Dâmboviţei şi Ialomiţei păreau mai sigure. Era un obicei tradiţional ca oamenii 
să vină cu grâul şi să-l macine la acele mori, vechi şi trainice şi valabile oricum; dar "Vaporul 
lui Assan" era o } noutate care a părut rebarbativă multora. Şi oamenii s-au sfiit şi nu a mers 
deloc treaba până când a venit o primă iarnă crâncenă, de-au îngheţat toate apele; şi morile 
n-au mai putut să macine. Se pare că acesta a fost momentul de "take of!' (altă fonnulă anglo
saxonă curentă în zilele noastre ... ), momentul decolării, momentul pornirii afacerii: pentru 
că atunci oamenii s-au convins cu ochii lor că "Vaporul lui Assan", cum îi spuneau, măcina 
mult mai bine, mult mai frumos, mult mai fin: în funcţie de preferinţe, şi grâu şi mălai şi astfel 
... inovaţia morăritului mecanic în România a demarat. 

Acestea toate se petreceau în anul de graţie 1853. Pe clădirea care este azi într-o stare 
de jalnică ruină, cred că se mai poate citi încă anul: 1853. Deci aceasta a fost "Moara lui 
Assan'', "Vaporul lui Assan", bine gândit strategic şi din alte puncte de vedere: Oborul la doi 
paşi, gara Obor, "Uite moara, uite gara" era o zicală care circula pare-se prin Bucureştii de 
atunci. 

George Assan a avut doi fii, Bazil şi George. Trebuie să vă spun că l.L.Caragiale i-a 
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imortalizat indirect într-o tabletă în care critica şi ironiza o piesă de teatru de factură mediocră 
a unui autor azi uitat, o piesă cu titlul "Fraţii Assan" ... [râde] în care era vorba de alţi fraţi 
Assăneşti decât Ioniţă şi Petru Assan, personajele istorice cunoscute. In Caragiale, "Opere 
complete", ediţia Cioculescu, veţi găsi această tabletă satirică a lui Caragiale, intitulată 

"Fraţii Assan": o mostră de satiră clasică, în care inversând datele şi speculând, cu armele 
ironiei, identitatea de nume, Caragiale lăuda faptele de ispravă ale contemporanilor săi, Bazil 
şi George Assan - fraţii Assan cu moara de lângă Obor, mai actuali pentru bucureştenii de 
atunci decât personajele istorice de demult, reprezentaţi de dramaturg în piesa istorică "Fraţii 
Assan". 

MS. R.: Cu cine au fost căsătoriţi aceşti membri ai familiei Assan ? 

A.B.: George Assan a fost căsătorit cu Alexandrina (născută Ştefănescu ? Născută 
Hristu ?„.), al cărei portret, sub forma unui frumos tablou în ulei, ar trebui să fie aici pe 
undeva, într-un subsol. O femeie foarte frumoasă, blondă, cu ochi albaştri. Eu vorbesc despre 
portren1l ei care mi-a fost drag şi care a stat chiar la mine în cameră ani de zile, până când 
împrejurările au făcut să-mi fie luat şi să ajungă, nu se ştie pe ce căi, în colecţia Muzeului 
de Istorie al Bucureştiului. Iar apoi, prin altă coincidenţă extraordinară, această străbunică a 
mea, Alexandrina Assan (1837 - 1913)-vreau să spun acest portret al ei - să ajungă pentru 
câteva săptămâni ... la Washington, într-una din sălile de expoziţie ale Băncii Mondiale, 
unde, curând după marea „busculadă" din 1989 s-a organizat o expoziţie de artefacte şi 

picturi româneşti. 

Dan Falcan (mai departe D.F.): Făcea parte din patrimoniul muzeului? 

A.B.: Da, de la acest muzeu venise tabloul. Silvan Ionescu era, cred, şef aici. El a ales 
acest portret de doamnă, ca şi un alt portret-pereche, cel al Păunei Assan, portrete frumoase, 
realizate de un pictor din Germania. Două tablouri mari, de aceeaşi dimensiune, reprezentând 
unul pe Alexandrina Assan, celălalt pe Păuna Assan, al cărei statut genealogic nu pot să vi-l 
spun. Dar ştiu că tanti Păuna din portret, o femeie mai în vârstă, cu privire aspră, îmi făcea 
frică când eram mic ! Uite aici, deschideţi puţin cartea [deschide volumul de scrisori al lui 
Eftimie Ulescu], asta este Păuna Assan şi alături de ea, eu însumi, fotografiat la expoziţia de 
la Washington, lângă portretul ei. 

D.F: Trebuie văzut dacă este la pinacotecă sau dacă este în patrimoniul Muzeului de 
Istorie, pentru că noi suntem de fapt două secţii. 

A. B.: Dacă aţi putea verifica, ar fi foarte util, da. Pe mine m-ar interesa s-o revizitez 
pe străbunica. George şi Alexandrina Assan au avut doi băieţi: pe Bazil şi pe George, fraţii 
Assan, despre care scria Caragiale. Despre George G.Assan (I 862 - 1909) îmi vine foarte 
greu să vă spun, pentru că nu ştiu, e altă ramură a familiei; a avut mai multe căsătorii, de 
unde şi o linie de moşteniri foarte complicate, vezi revendicările legate de Casa Assan, din 
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Piaţa Lahovary. Cât despre celălalt frate, Bazil G.Assan (1860 - 1917), a fost căsătorit cu 
Atena Ionescu, o foarte frumoasă femeie din Craiova, dacă nu mă înşel, care însă avea porniri 
cumva mai fluşturatice şi de care până la urmă a divorţat. Toată familia de care vorbim acuma 
provine din ceea ce numim„. Ies couches (cum se spune în franţuzeşte - cum spuneţi în 
genealogie?), descinde din Bazil şi Atena Assan. După divorţul de Atena, bunicul Assan s-a 
recăsătorit cu Florica Patrulius, dar nu au venit alţi copii. Bunicul meu matern Bazil G.Assan 
s-a stins din viaţă în 1917, la Montreux, în Elveţia. 

MS.R„: Bazil Assan a fost o personalitate ca explorator şi geograf şi mi-aţi vorbit 
cândva de voiajul său în jurul lumii. 

A. B.: Da, a fost primul român care a făcut înconjurul lumii: nu ştim să fi fost şi altul 
înaintea lui. Bazil G.Assan a fost primul român care a făcut efectiv ocolul lumii. In gena 
Assăneştilordespre care vorbim, a fiinţat acest fi Ion-al spiritului de aventură, de întreprindere, 
de sfidare, de explorare şi de privire cu bătaie lungă, aş spune. Aşadar cei doi fraţi au moştenit 
de la tatăl lor George prima instalaţie industrială de morărit mecanic din ţară, ulterior extinsă 
prin punerea pe picioare a unei fabrici de ulei de floarea soarelui şi a unei fabrici de lacuri. Era 
un complex industrial bine gândit. George s-a cam dezinteresat de moară, avea alte priorităţi: 
însă Bazil a dirijat moara şi a fost de fapt principalul motor al extinderii şi modernizării ei. El 
i-a zis: "Trebuie să explorez posibilităţile comerţului românesc cu alte ţări''. România era în 
acel moment, din punct de vedere al comeţului cu grâne, pe locul 2 sau 3, după Statele Unite 
şi, cred, Canada - nu sunt sigur - şi Rusia (Canada făcea parte din Imperiul Britanic). Şi 
atunci, cuplat cu apetitul de descoperire şi cu dorinţa de recorduri, care s-a văzut mai departe 
la urmaşi (fiul lui, unchiul meu Bazil B.Assan, ca şi verii mei, au fost, în anii '40, mari 
campioni naţionali la motociclism, schi, motocross ş.a.m.d.), Bazil G.Assan şi-a zis: "Vreau 
să călătoresc în jurul lumii !"A fost o expediţie extraordinară care 1-a dus de la Constanţa 
prin Suez până în Ceylon şi India, iar apoi la Singapore, la Canton şi Shanghai, în China şi la 
Yokohama, în Japonia. A urmat traversarea Pacificului, până la San Francisco şi străbaterea 
cu trenul a continentului nord-american, drumul de-a curmezişul Statelor Unite, până la New 
York. Apoi peste Atlantic, de-a curmezişul Europei şi înapoi acasă, în România. A scris şi 
a conferenţiat despre această călătorie a sa, în care a explorat posibilităţi de dezvoltare a 
legăturilor comerciale ale României de atunci, îndeosebi exportul de grâne. Banii existau, 
"de ce să-i dau pe cârciumi şi pe alte zaiafeturi", el, ca puţini români, şi-a spus: "Să fac ceva 
util !"Alt lucru util: a scris nişte cărţi cu bătaie lungă. 

MS.R„: Poate ne spuneţi două cuvinte despre lucrările lui. 

A.B.: Da, să termin cu călătoria. Deci îşi va fi spus: "lmi permit acest lux, plec cu 
nevastă-mea, cu Atena şi călătorim în jurul lumii". Au plecat de la Constanţa, Bosfor, Suez, 
Oceanul Indian, popas în India şi apoi Japonia. A scris o carte despre pericolu galben, mai 
târziu. A scris o carte despre Rusia şi ambiţiile ei în mersul către Bizanţ, alta despre viitorul 
României pe care îl vedea la Dardanele, cu deschidere către Mediterana. E chiar ultima lui 
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carte, scrisă în Elveţia: "Rusia în mersul ei către Byzanţ". A scris şi alte lucrări despre călătoria 
lui în jurul lumii şi un raport pe tema aceasta. Şi de asemenea, o descriere a altei isprăvi de-a 
lui, expediţia spre Polul Nord şi Insulele Spitzberg ... împreună, cred, cu o expediţie ştiinţifică 
suedeză ... A fost în corespondenţă şi l-a cunoscut pe Andree, pionierul zborului cu balonul 
peste cercul polar nordic. Dar revenind la călătoria bunicului meu matern în jurul lumii, a 
traversat, cum ziceam, Pacificul, iar la San Francisco a fost prins de cutremur. 

D.F: 1906? 

A. B.: 1906, poate că da. Poate să fi fost un alt cutremur, mai devreme, deoarece călătoria 
în jurul lumii avea loc pe la 1898-1899. La San Francisco au mai fost numeroase cutremure. 
După episodul San Francisco, a traversat Statele Unite cu trenul. Nu am ecouri, am căutat 
zadarnic să aflu mai multe despre treaba asta; şi a ajuns la Philadelphia, la New York şi apoi 
cu Transatlanticul, de la New York înapoi spre Europa şi spre ţară. A fost deci primul român 
în jurul lumii. Val Tebeica, într-o carte întreagă consacrată lui, cu titlul "Un român în jurul 
lumii", a scris mai în amănunt despre această premieră românească. Deci asta a fost călătoria 
lui, care a avut şi un scop pragmatic, anume de a explora posibilităţi de contacte comerciale 
sporite cu restul lumii. Indeosebi în ceea ce priveşte America, avem de la el amintirea unei 
conferinţe, rostite la Philadelphia, despre posibilităţile unei cooperări în domeniul exportului 
de grâne între România şi Statele Unite. A identificat pieţe posibile şi a conceput o schemă 
strategică, aş spune, de export - şi propăşire prin export - pentru România, în baza avuţiei 
principale a ţării care era atunci constituită din resursele ei de agricultură. Să vă dau un citat 
care arăta cum erau apărate interesele economice ale României în acel timp. 

Iată citatul din expunerea lui B.G.Assan la Congresul Comerţului Internaţional, ţinut 
la Philadelphia în octombrie 1899. B.G.Assan reprezenta la acea întrunire Camera de Comerţ 
şi Industrii a României: "Incheind tratate de comerţ cu alte naţiuni, România acordă o mare 
importanţă tarifelor vamale aplicate cerealelor noastre în străinătate şi ea a tăcut concesii 
enorme favorizând intrarea articolelor fabricate de alte ţări, cu condiţia ca aceste ţări să nu 
aplice restricţii intrării cerealelor noastre, articol de export care formează 85 până la 90 la 
sută din valoarea comerţului nostru exterior". Sună familiar prin contrast cu lucruri astăzi 
curente? ... 

Deci a fost un spirit penetrant în multe privinţe; din păcate a avut ceva necazuri de 
familie cu Atena, care i-a dăruit însă bucuria de a avea cinci copii: pe Pacifica, concepută 
în cursul traversării Pacificului, pe vapor, de unde şi numele ei, Pacifica-Nicoleta, mătuşa 
mea ( 1900 - 1972 ?); mama mea, Adina ( 190 I - 1957); unchiul meu, Bazil B.Assan ( 1902 
- 1958), ultimul director al Fabricilor Assan, care şi-a sfârşit zilele ucis de torţionarii de la 
Miliţie, ucis în bătăi la sediul de pe Ştefan cel Mare, sub bănuiala că ar fi deţinut aur- ceea ce 
nu era adevărat. Adevărat: a fost un mare industriaş, deposedat însă de totul, ultimul director 
al Morii Assan, naţionalizată la 11 iunie 1948. Revin la enumerarea posterităţii bunicului 
Bazil G.Assan: altă fiică, Consuela (1905 - 1981 ), măritată cu inginerul Henri As lan (decedat 
în 1975); numele lui e legat de modernizarea sistemului telefonic al României interbelice 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



372 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

şi de cooperarea din acei ani cu firma americană care a şi conceput Palatul Telefoanelor şi 
sistemul de telefonie existent până azi în România. Şi în sfârşit Petre Assan (1907 - 1930), 
unchiul Petrică, care a murit cu zile într-un tragic accident de automobil, pe o şosea între 
Roman şi Bacău, parcă. La moartea lui Petrică Assan, unchi pe care nu l-am cunoscut, s-a 
pus, pentru familie, întrebarea: ce facem, punem o cruce acolo unde s-a răsturnat automobilul 
? Şi se pare că unchiul meu, fratele mai mare al răposatului, vreau să spun Bazil B.Assan, a 
spus: "Nu - vedeţi aici spiritul practic -, facem o fântână la această margine de drum, spre 
pomenirea lui". Dacă fântâna mai există, ar merita vizitată. N-am fost niciodată acolo, nu ştiu 
exact locul. Pe locul unde a fost accidentul şi unde s-a ridicat fântâna, a existat cândva o placă 
amintind de tragicul accident. 

MS.R.: De ce a murit bunicul Dumneavoastră Bazil G.Assan? 

A. B.: Nu am idee, bănuiesc că de cancer, poate de altă maladie necruţătoare, bântuia 
pe atunci gripa spaniolă ... nu ştiu. 

MS.R.: El avea de fapt şi nişte misiuni oficiale în aceste călătorii? 

A.B.: El era membru al Societăţii Regale de Geografie, tăcea parte din comitetele şi 
comiţiile financiare şi economice ale ţării. In 1906, B.G.Assan era preşedintele Consiliului 
de admininstraţie al Societăţii româno-americane de Comerţ din Bucureşti. A avut o parte 
importantă de contribuţie la pavilionul României la Expoziţia Universală de la Paris din 
1900 ... Exista o carte în limba franceză despre prezenţa României la acea expoziţie. Fabrici le 
Assan au avut acolo mai multe ştanduri - morărit, uleiuri, lacuri, inovaţii şi invenţii. Deci 
acesta a fost Bazil G.Assan, bunicul meu din partea mamei. Străbunicul George Assan e cel 
care a spart ghiaţa, în sensul propriu şi figurat: a spart ghiaţa aducând în Ţara Românească 
prima moară mecanică şi revoluţionând astfel, la noi, industria tradiţională a morăritului. 

MS. R.: Poate ne spuneţi ceva şi despre biografia mamei Dumneavoastră. 

A.B.: Da, mama mea a fost al doilea copil al lui Bazil G.Assan cu Atena. Ingrijindu
se - încă un exemplu de gândire cu bătaie lungă - de educaţia copiilor, a decis - mai ales 
că se apropia războiul, e vorba de Primul Război Mondial -, tatăl a decis ca fetele să fie 
date la şcoală, nu în România, ci în străinătate; şi şi-a trimis copiii în Elveţia. Deci mama 
mea Adina şi-a primit prima educaţie în Elveţia şi acolo a petrecut anii Primului Război 
Mondial. In Elveţia au ajuns la vârsta adolescenţei frumoase, sweet sixteen, cum se spune în 
[râde] englezeşte, eighteen, nineteen; şi mama s-a întors în ţară educată occidental. Fiind o 
fiinţă foarte dotată din punct de vedere intelectual şi foarte bine educată acolo, mama mea a 
avut în adolescenţă şi tinereţe multe curiozităţi, într-o seamă de domenii: a moştenit multe 
din genele, să spun aşa, ale celor care i-au premers; a avut şi întrebări personale legate de 
religie. Şi acolo, citind Scripturile, Evangheliile şi vorbind cu cei de la şcoala unde a învăţat, 
a ajuns la concluzia că citind spusele lui Isus către Petru: "Tu eşti Petru şi pe această piatră 
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zidi-voi biserica mea", devine clar că biserica lui Petru este biserica lui Hristos, de care nu 
e bine să fim străini. A studiat, a cercetat, a aprofundat şi s-a făcut catolică. A trecut aşadar 
de la ortodoxie la catolicism şi din Elveţia s-a întors catolică (nu însă şi Pacifica, sora ei mai 
mare; nu însă şi Consuela, sora ei mai mică). Acum, din punctul de vedere al altui personaj, 
despre care am putea vorbi, Monseniorul Ghika: "De ce te-ai făcut catolic?" "Ca să fiu mai 
bun ortodox", a răspuns Vladimir Ghika. Şi bine a spus, pentru că şi ortodocşii sunt de fapt 
"catolici": ţin - nu-i aşa? - de biserica universală. Şi catolicii sunt "ortodocşi", nu-i aşa? că 
doar nu-s eretici; doar că în plus văd pe urmaşul lui Petru, "verhovnicul apostolilor", în papa. 
Să nu uităm că ortodoxia, istoriceşte vorbind, s-a definit ca noţiune dominantă ulterioară 
catolicităţii, proclamată încă de la Niceea, în secolul rv. Biserica este „catolicească", cum se 
spunea, de altfel, în Crezul vechi (nu "sobornicească", cum se spune acuma, printr-un fel de 
camuflare stângace a noţiunii: şi grecii spun "katholike"). Dar revenind la mama mea, ea s-a 
întors din Elveţia, modelată intelectual şi spiritual de experienţa ei europeană de acolo. Mai 
târziu 1-a întâlnit pe tatăl meu, cu care s-a căsătorit în ziua de 11 februarie 1934, iar eu m-am 
născut în 14 noiembrie acelaşi an. 

D.F: Da, am văzut pe Internet că sunteţi născut în 1934. 

A.B.: Sunt un septuagenar„. Nu ştiu cum se explică.„ [râde] Anul ăsta [în 2006] 
fac 72, da. Cred că m-au conservat într-o relativă tinereţe, anumite aspecte din biografia 
personală, aş spune că în primul rând m-a conservat călirea în adversităţi şi, printre altele ... 
frigul [râde]. Nu e decât aparent o butadă, dar de-a lungul adolescenţei, în anii regimului 
comunist, locuiam la "lemne", era prin anii '50 şi '60 şi nu făceam foc în camera mea aproape 
niciodată. Toate iernile mele erau petrecute într-o cameră foarte modestă, unde era şi tabloul 
Alexandrinei Assan şi unde era frig şi n-aveam posibilitatea să folosesc lemne şi cărbuni, să 
bag în sobă decât aşa, din an în Paşte, când aveam câte o vizită. Se încălzea o singură cameră, 
la etaj, unde dormea restul familiei. Deci frigul poate să fi contribuit cu ceva, sigur şi un 
anumit echilibru interior. fn orice caz n-am nici un merit, nu cred să am un merit. Am pe de 
altă parte avantajul de a putea vorbi cu luciditate şi în cunoştinţă de cauză despre lucruri pe 
care le-am văzut şi care s-au petrecut foarte demult, la finele anilor '30, prin anii '40, în anii 
'50, '60, '70,'80 şi '90. Şi itinerariul meu prin viaţă este într-un fel neobişnuit, ca să spun aşa, 
dar n-aş dori să intrăm în detalii personale aici. 

D.F: Nu vreţi o cafeluţă? 

A.B.: Nu refuz, nu refuz, da. 

MS.R.: Nici eu nu refuz. 

A.B.: O astfel de amintire. Era 10 Mai 1945 sau 1946. Poate să fi fost 10 Mai '46. 
Parada de 10 Mai. Regele Mihai defila în jeep-ul lui, în picioare ca bradul, pe traseul paradei 
militare dintre Piaţa Victoriei şi Statuia Aviatorilor. Eram şi eu în mulţime, în acea mare 
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înghesuială de pe marginea trotuarului; şi strigam scandând cât puteam de tare, ca toată 
lumea: "Re-ge-le şi Pa-tri-a !"Lângă mine un ins cu înfăţişare dubioasă, desigur un comunist 
în misiune, se tot apleca spre mine încercând să mă convingă să strig: "Regele poporului". 
El scanda de unul singur, acoperit de vocea mulţimii: "Re-ge-le po-po-ru-lui" (era desigur 
consemnul dat de partid activiştilor săi infiltraţi în public) ... 

MS. R.: Plus că de la vârsta aceea vă luaseră la ochi şi poate nu era o întâmplare. Dar 
în legătură cu Casa Assan, aş vrea să vă întreb cine a construit-o şi ce s-a întâmplat cu ea ? 

A.B.: Au fost două case Assan. Casa Assan de care sunt legat, este casa bunicului 
meu Bazil G.Assan, o casă care nu mai există. ln ea a funcţionat una din primăriile de sector 
ale capitalei, de-a lungul anilor '30 şi '40. Era o clădire în stil american, undeva pe locul 
unde este acum Teatrul Naţional. A fost gândită de bunicul meu tot în baza experienţelor lui 
din Lumea Nouă, într-un stil, pentru atunci, ultramodern, dar fără stridenţe. A fost una din 
primele case din Bucureşti, poate chiar a doua după Palatul Regal, care a avut electricitate. 
Era o casă a cărei fotografie îmi pare rău că nu o am acum la mine, o am undeva; a fost 
publicată într-o revistă pe care am cumpărat-o anul trecut din întâmplare. Era placată cu 
marmură albă şi marmură neagră, era stilul american al anilor de început de secol XX. O casă 
foarte interesantă, un unicat în peisajul capitalei. Liviu Ciulei, regizor de geniu şi arhitect, 
s-a numărat şi se numără printre admiratorii acelei case. Liviu Ciulei mi-a mărturisit că, în 
mapa lui de scenograf şi regizor păstrează preţioase fotografii ale acelei case astăzi dispărute. 
Eu nu am decât o vagă amintire din copilărie şi fotografia din revista de care vă spuneam; 
când ne mai întâlnim o să v-o aduc ca să v-o arăt, să vă faceţi o idee. Această casă Assan era 
într-adevăr un unicat în peisajul arhitectonic al capitalei. Liviu Ciulei regreta foarte mult că 
a fost dărâmată. Casa a fost vândută statului sau municipiului Bucureşti şi astfel a devenit 
ulterior primărie, iar fotografia despre care vă vorbesc, este fotografia primăriei de sector care 
a funcţionat acolo în anii interbelici. 

MS.R .. : Când a fost demolată? 

A.B.: A fost demolată, cred, în anii '50. Eu o ţin minte vag, am fost o singură dată 
acolo, eram mic şi mama mi-a spus: "Uite, asta a fost casa bunicului tău, acum e primărie". 
Intrai într-un hol mare şi era o galerie de jur-împrejur-şi nişte scări. Totul era cu lambriuri 
în interior. Iar exteriorul - o să vă arăt fotografia - alb şi negru, sobru, liniar, geometric, 
modernist. Era unul din şocurile moderniste pe planul arhitecturii, aici la Bucureşti. 

MS.R.: Era pe locul Teatrului Naţional actual? 

A.B.: Da, undeva în spate, puţintel în spate. Se poate reconstitui după hărţi din anii '30 
- '40, eu nu ţin minte decât acea scurtă vizită, dus de mână de mama. "Uite, aici am locuit 
când eram fetiţă ... " 
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M.S.R.: Assăneştii aveau proprietăţi funciare? 

A.B.: Nu. Vânduseră totul. Adică ceea ce ştiu eu, din partea bunicului meu. Aveau 
moară, fabricile, atâta aveau. George G.Assan poate să fi avut proprietăţi funciare. 

M.S. R.: Jn afară de această casă, exista şi există încă cealaltă casă, C.O.Ş.-ul, despre 
care se vorbeşte, care este şi azi în picioare în Piaţa Lahovari. 

A. B.: Da, casa din Piaţa Lahovari, care din punct de vedere arhitectonic se deosebeşte 
totalmente de cealaltă ca stil. Aici fraţii Assan au avut gusturi diferite; nu pot să vă spun mare 
lucru, dar am putea întregi acest capitol cu documente, ca să nu vorbim în abstracţiuni şi în 
goluri de informaţii. Se întâmplă să am la Washington copia unui hrisov - un hrisov care a 
fost zidit la temelia casei din Piaţa Lahovari şi o copie a lui mi-a parvenit mie. Documentul 
arăta cine a clădit casa, cum a fost binecuvântată, târnosită, mă rog, cum a fost inaugurată, în 
ce an, în ce zi. E un hrisov foarte frumos, pe care îl am în copie, deci va trebui să mai fim în 
legătură pe tema asta. George G.Assan şi-a dus viaţa lui în acest mic palat, potrivit cu gustul 
şi temperamentul său. Bunicul meu Bazil G.Assan şi fratele său George s-au înţeles foarte 
bine (cum vă spuneam, înţelegerea lor fraternă a dat prilej lui Caragiale să scrie acel pamflet 
despre piesa de teatru "Fraţii Assan", în care laudă tocmai buna înţelegere şi cumsecădenia 
celor doi fraţi, contrapuşi personajelor din piesa de teatru despre care spuneam). Se înţelegeau 
aceşti străbuni ai mei foarte bine, dar totuşi erau diferiţi. Bunicul meu Bazil G.Assan a fost 
cu industria morăritului, preocupat, arată cărţile, de viitorul economic şi politic al României, 
George G.Assan a fost mai curând preocupat de finanţe. A fost în conducerea Bursei. Strada 
care ducea pe vremuri la Bursa din Bucureşti (astăzi Biblioteca Naţională) s-a numit, până la 
venirea regimului comunist, strada George G.Assan. După evenimentele din anii '40, George 
G.Assan s-a stabilit în Occident. 

M.S. R.: Cineva mi-a spus că a vândut casa cuiva pe nume Păsărilă. 

A.B.: Nu-i adevărat, nu-i adevărat; moştenitorii în linie dreaptă au reuşit până la urmă 
- sunt o mulţime de moştenitori - au reuşit până la urmă să-şi adjudece contravaloarea unei 
părţi din valoarea succesorală a acestui bun. 

M.S.R .. : Ştiu că George G.Assan, fratele bunicului Dumneavoastră, a avut un băiat 
care a fost diplomat, ministru plenipotenţiar, care se numea George G.G.Assan, căsătorit cu 
o domnişoară Diamandy. 

A. B.: Da, cred că aveţi dreptate. 

M.S.R.: Şi care nu au avut copii. 

A. B.: Da, nu ştiu exact, nu m-a preocupat chestiunea aceasta, dar ştiu precis că pe linia 
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aceea, din partea lor, a existat temei pentru revendicare. Ceea ce este clar este că nu a fost 
vândută: dacă o vindea, nu putea să aibă pretenţii nici un moştenitor. Deci nu a vândut-o. Insă 
s-ar putea ca acel Păsărită să fie un personaj real care a stat acolo sau a închiriat acolo sau 
şi-a imaginat că o să facă ceva, dar a venit urgia şi s-a terminat şi cu Păsărilă şi cu speculele 
de atunci. 

MS.R .. : Aţi fost în casă când era a unchiului Dumneavoastră mare? 

A.B.: Nu, niciodată, niciodată. Am călcat în casă prima oară când lucram la "Secolul 
20" şi când a avut loc o primire oficială, cu invitaţi de seamă din alte ţări şi autorităţile au 
organizat primirea şi o conferinţă, în casa zisă atunci a "Oamenilor de ştiinţă". Fusesem 
trimis să traduc. Când au venit notabilităţile, au dat mâna cu toată lumea, ţin minte că am dat 
mâna cu Alexandru Bârlădeanu, cu ochelarii lui fumurii. Era în rând cu marii mahări, care 
primeau pe nu ştiu ce scriitori sau oameni de cultură din Mexic, din Franţa, nu ştiu de unde. 
Am aflat mult mai târziu, de la un amic din America, că una din singularităţile de preţ ale 
casei G.G.Assan din Piaţa Lahovari era- avem aici o curiozitate - era, zic, o veche lampă cu 
un bec electric de factură cu totul aparte, cu filament ~ră moarte, datând din anii sfărşitului 
de secol XIX. Ei bine, după "busculada" din decembrie '89, acest obiect unic, care rezistase 
la locul lui, atârnat de tavanul intrării în casă, aproape timp de un secol, a fost furat: a dispărut 
! Nu sunt un spirit tehnic, aşa că nu pot să vă spun cum se numeşte acel tip de bec sau lampa 
aceea preţioasă, de la începuturile iluminatului electric. In orice caz era un lucru de preţ şi a 
fost furat. .. Acel tip de lampă are un nume ... 

D.F.: Nu Bunsen? 

A. 8.: Poate. Un bec istoric, o valoare a tehnologiei electrice care a putut sta acolo 
până prin '90 - '91 ... Dar ce să spunem despre dispariţia ciudată a statuii Modurei din Parcul 
Herăstrău: o ştiţi, nu ? Facem o digresiune. Modura este ardeleanca care i-a dat să bea apă 
prinţului Carol când se întorcea de la Paris în iunie 1930. Avionul a ~cut o escală forţată 
în Transilvania, femeia era la câmp şi i-a dat să bea apă. Ridicarea statuii a fost un gest de 
recunoştinţă. Când a inaugurat Parcul Herăstrău - Luna Bucureştilor - Carol al Ii-lea şi-o 
fi zis: "Să facem ceva pentru amintirea Modurei". Baraschi a conceput aleea cu cariatidele 
- muscelencele purtând ulciorul pe cap - şi în capul aleei, făntâna, la piciorul căreia e semnat 
sculptorul: C.Baraschi. Ei, au venit comuniştii, au terminat cu statuia. Când au împuşcat la 8 
noiembrie '45 în Piaţa Palatului, acolo au adus victimele. Mai întâi i-au înmormântat, chiar 
acolo, la intrarea în parc, aşa, demonstrativ. După aceea i-au dezgropat şi i-au reînhumat la 
cimitir. 

D.F.: Când a fost împuşcat Ion Şulea. 

A.B.: Da, da. Mai târziu i-au scos de acolo. Ei, şi statuia Modurei a dispărut după 
aceea, când au dat jos stemele României şi medalioanele regale de pe Arcul de Triumf, după 
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1948. Anul trecut s-au întreprins nişte măsuri binevenite şi în primul rând a fost reconstituită 
Aleea Cariatidelor lui Baraschi; şi clou-ul a fost evident refacerea statuii Modurei. Exista un 
mulaj undeva, în atelierul lui Baraschi şi au turnat-o în bronz. Eu o ţineam minte de când 
eram mic, chiar în mijlocul acelui bazin circular care e la intrare. Am fotografiat-o şi i-am 
spus lui Ion Vianu, prietenul şi colegul meu: "Statuia din copilărie este acolo". Se duce Ionel 
a doua zi acolo, nici o statuie, statuia a fost, zice-se, furată de ţigani. Asta era anul trecut. 
Eu am scris un articol despre asta în "Convorbiri literare", dar fără ecou. Noi vorbeam de 
dispariţia becului, dar a dispărut ditamai statuia7622

• 

MS.R.: Apropos de ruine, ce se întâmplă cu moara? 

A.B.: Moara, dacă ar mai fi existat, ar trebui să ne revină nouă, adică moştenitorilor. 

MS.R„: Aţi revendicat-o? 

A.B.: Da, am revendicat-o, deşi bunul ca atare nu mai există. Dar daţi-mi voie să fac o 
digresiune. La Washington exista, tot aşa, o fostă moară dezafectată datând din aceeaşi epocă, 
mijloc de secol XIX, numai că acolo nu se practică vandalizarea; astfel încât un întreprinzător, 
în respect faţă de lege, de bună seamă, a imaginat un lucru extraordinar, reamenajând locul 
unde cândva funcţionase acea moară: a adaptat spaţiul pentru a-1 transforma într-un complex 
de cinematografe şi e unul dintre cele mai frumoase cinematografe din Washington, cu 
structura exterioară conservată, de arhitectură industrială de secol XIX. S-a păstrat coşul, 
s-a păstrat parte din structură, în faţă s-a construit o intrare specifică unui cineplex modem; 
iar interiorul evident amenajat cu zeci de săli de cinema, iar în subsol un parking. Cu Moara 
Assan din Bucureşti se putea face, nu neapărat un complex cinematografic, un Movieplex, 
dar ceva de genul ăsta. Se putea valorifica în fel şi chip. ln loc să se întâmple asta, am asistat. 
şi asistăm în continuare la un spectacol de vandalizare: moara nu mai există, a fost devastată; 
s-au furat până şi cercevelele de la uşi şi ferestre, toate utilajele din metal furate şi probabil 
vândute de noii barbari la fier vechi: trăim o epocă de barbarie redivivă, din păcate„. 

MS.R„: Să revenim dacă vreţi, la rudele pe linie maternă, Iorgu Ghica, prefectul 
Palatului... 

A.B.: Mareşalul Palatului. Da, Iorgu Ghica a fost soţul mătuşii mele Pacifica, cea 
concepută în traversarea Oceanului Pacific [râde] în 1899 - 1900, cred: atunci a avut loc 
călătoria. Se poate verifica la Val Tebeica când a avut loc călătoria. Bunicul Assan a fost, cred, 
de câteva ori în America, dar călătoria în jurul lumii atunci a făcut-o. Vorbim de călătoria 
legată de Congresul Comerţului Internaţional, ţinut la Philadelphia, despre care vorbeam mai 
înainte. 

MS. R.: Atena Assan avea o ascendenţă grecească ? 

762 1 Statuia a reapArut intre timp, fie recuperata, fie reconstituita a doua oara dupa mulaj, dar acum bine 
asigurata şi cimentata pc postamentul ci. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



378 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

A.B.: Nu, nu cred. După fotografii: o olteancă brunetă, ochioasă, focoasă şi cu un fizic 
foarte atractiv. Am fotografia ei tânără, o femeie foarte bine, dar din păcate cam împrăştiată 
şi care din păcate a terminat rău, după divorţ. 

MS R .. : Dar să revenim la Iorgu Ghica, nepotul lui Jon Ghica scriitorul. 

A.B.: Da, însă eu nu l-am apucat, ştiu numai din relatările de familie că tanti Pacy 
- Pacifica - îi urmărea aventurile, infidelităţile: îl spiona cu alte cuvinte. Şi a urmat un divorţ 
care s-a soldat cu despărţirea, ca orice divorţ. Şi unchiul Iorgu până la urmă a ajuns în Canada 
unde într-un târziu şi-a sfârşit zilele. Tot ce ştiu despre el este acest lucru. Insă o altă rudă 
a mea prin alianţă, care a murit cu câţiva ani în urmă la Washington şi despre care am scris 
în "Magazin Istoric", Elena Brătianu Racottă, Ena, îl ştia bine pe Iorgu şi îmi pare rău că 
nu am întrebat-o pe tanti Ena, care a fost soţia lui Alexandru Cretzianu la un moment dat şi 
jumătate soră cu Adina Cătuneanu, Adina Brătianu, măritată cu Ion J.Cătuneanu ornitologul, 
unchiul tatălui meu. Ena Racottă pe care am apucat-o la Washington în 1985, era o femeie 
admirabilă, a făcut războiul - am scris în "Magazin Istoric" despre epopeea ei militară cu 
brigada internaţională "Les Rochambelles", unitatea sanitară americano-franceză care a 
debarcat cu Aliaţii în Normandia în iunie '44 - şi a mers până în Germania, până în ultima 
zi a războiului, o epopee senzaţională, o femeie de mare acţiune. Şi ea mi-a povestit la un 
moment dat despre Iorgu Ghica, însă nu m-a interesat. 

MS.R .. : Cu Dimitrie Negel cum sunteţi rudă? 

A.B.: Cu Dimitrie Negel, din partea străbunicii Alexandrina. Nu pot să vă precizez 
exact, poate că o cercetare genealogică atentă ar lămuri lucrurile. Dimitrie Negel era unchiul 
mamei mele. Era unul din unchii mamei mele. Nu ştiu să vă explic diferenţa de nume. 

MS.R .. : L-aţi cunoscut? 

A. B.: L-am cunoscut când eram mic, a venit de câteva ori la noi acasll, era apropiat de 
Palat, la un moment dat a fost Mareşalul Palatului. Prin anii '45 - '46 ţin minte că ne făcuse 
o mare favoare la care avea dreptul să recurgă şi anume: era criza de după război - exista 
Domeniul 

Coroanei, care avea fel de fel de proprietăţi, inclusiv ferme cu producţie de lapte. Ţin 
minte cum venea în fiecare dimineaţă o trăsură a Domeniilor Coroanei, o brişcă neagră, tip 
trăsură de lăptar, cu emblema regală pe portieră şi ne aducea în prag două sticle de lapte, 
cu blazonul coroanei pe sticlă. Asta graţie unchiului Negel. Era în comitetul de conducere 
al Morii Assan. A avut un rol politic la 23 august, rol discret, dar important şi este pomenit 
în mai multe rânduri în documentele care analizează politica României - între '44 şi 30 
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decembrie '47 - faţă de ocupantul sovietic - pot să spun ocupant, deşi chipurile eram aliaţi. 
Fiind un om cu capacitate de cunoaştere economică şi financiară şi un om de afaceri, dar 
fiind un om deosebit de practic şi onest în acelaşi timp, el a încercat să negocieze în legătură 
cu ceea ce pretindeau ruşii: sute şi sute de vagoane de grâu în plus faţă de ce fusese stabilit 
prin Convenţia de armistiţiu. Am citit undeva nişte minute de la întrevederile lui cu Comisia 
Aliată de Control, care era de fapt sovietică, în legătură cu aceste exacţiuni ale sovieticilor. 
De asemenea pot să vă spun despre el - îmi pare rău că nu am aici, la Washington cred că am 
această fişă-, fişa unui observator american care se afla aici la Bucureşti, în anii aceia, trimis 
de Departamentul de Stat cu misiunea de a întocmi portrete ale personalităţilor interesând pe 
examinatorii evoluţiilor din România, aflată practic deja sub cizma sovietică. Acel american 
întocmise fişe de genul acesta: "Ana Pauker" - o femeie aşa şi pe dincolo, inteligentă, 

vorbeşte şapte limbi, dură, suplă -suplă nu fizic-, ci în conversaţie şi în felul de a argumenta. 
"Lucreţiu Pătrăşcanu" - cutare, cutare, o descriere fizică, o descriere a caracterului etc.etc .... 
"Emil Bodnăraş" ... şi alţii, o seamă de fişe descriptive. Şi Dimitrie Negel are o fişă de două 
pagini dactilografiate, pe care eu le-am păstrat şi le am la Washington. 

D.F: Făcute de cine? 

A. B.: Cum ziceam, de acel observator sau diplomat american. 

D.F: Schuyler? 

A.B.: Nu, Schuyler era şeful misiunii. Unul mai mic în grad, cred că nu era din Legaţia 
americană, era prezent în calitate de observator, într-un fel, n-aş spune spion, pentru că totuşi 
era ceva oficial. Descria pe Dimitrie Negel cam în felul următor: modest, inteligent, mai 
curând retractil, practic şters, evita să se pună în faţă. Este un portret foarte frumos, de-aia 
l-am şi păstrat. 

D.F: El nu a fost cumva ministrul Agriculturii în primul guvern Sănătescu? 

A.B.: Exact, pentru foarte scurtă vreme. A plecat în exil o dată cu regele, cu trenul din 
Gara Sinaia, la 3 ianuarie 1948. 

MS.R .. : Şi unde a trăit după aceea? 

A.B.: La Paris s-a prăpădit după un număr de ani, prin anii '50, în sărăcie şi mizerie. 
Am încercat să aflu exact locul unde s-a stins din viaţă, una din indicaţii, dar nu sunt deloc 
sigur că e aşa, ar fi că ar fi fost găzduit într-o cămăruţă a Misiunii greco-catolice de la Paris, 
rue Ribera, unde slujea Părintele Surdu; acolo s-ar fi prăpădit, în clădirea aceea de lângă 
bisericuţa unită. 

MS.R .. : Acum, în legătură cu familia Dumneavoastră patemă. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



380 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

A.B.: Da, pe linie patemă pot să spun despre bunicul meu Barbu Brezianu, consilier la 
Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie: îl ţin minte cu roba lui roşie şi am fost foarte impresionat 
la moartea lui prin '45 - '46, probabil. A fost magistrat de profesie şi tatăl lui, la rândul lui, 
Vasile parcă îl chema, Vasile Brezianu, magistrat şi el. O familie de magistraţi. 

MS.R .. : Căsătorit cu Eliza Hina. 

A.B.: Exact, Hina. Tatăl bunicului Brezianu, căsătorit cu Eliza Hina, care era de origine 
grecească, cred. După nume suna greceşte. 

MS.R .. : Numele de Brezianu vine de la localitatea Breaza? 

A.B.: Nu pot să spun, cred că da, cred că da. Revenind de la Brezianu la familia Ulescu: 
bunica mea, Ioana, născută Ulescu, a devenit soţia lui Barbu Brezianu, care prin anii '30 şi '40 
şi până la moarte a fost consilier la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Bunica mea era mezina 
cuplului Eftimie Ulescu - Smaranda Ulescu, născută Sămeşescu. Eftimie Ulescu se căsătorise 
Smaranda Sămeşescu foarte puţin timp înainte de izbucnirea Războiului de Independenţă de 
la '77. Era un cuplu tânăr, cred că aveau un an, un an şi ceva de căsnicie: născuse Smaranda 
o singură copilă, prima lor fiică, Cecilia. Despre ea este vorba în corespondenţa maiorului 
Eftimie Ulescu, pe care am publicat-o la Editura Militară în 1977, "Scrisori din Războiul de 
Independenţă 1877 - 1878", scoasă sub îngrijirea mea şi care cuprinde corespondenţa celor 
doi tineri căsătoriţi în momentele acelea de tensiune şi dramă ale Războiului de Independenţă, 
război în care străbunicul meu patern s-a ilustrat cu fapte eroice: a fost decorat cu multe 
ordine şi medalii. Maiorul Eftimie Ulescu este cel care a înfipt tricolorul victoriei pe reduta 
de la Smârdan. A fost eroul zilei când a căzut Smârdanul. A avut un alt frate, Constantin, care 
a căzut la Plevna, pe 30 august 1877. 

Erau proaspăt căsătoriţi, prima lor fiică, Cecilia, s-a născut cu puţin timp înaintea 
plecării lui Eftimie în război. Pe front, Eftimie Ulescu, mai ales în perioada care a urmat 
după Plevna, s-a îmbolnăvit de plămâni, s-a întors foarte şubrezit din război, dar cu zile. A 
urmat a doua fiică, Tinela, Atena Ulescu; iar apoi mezina, viitoarea mea bunică, Ioana, care 
s-a născut, cred, câteva zile înainte sau după moartea lui. Maiorul Eftimie Ulescu s-a stins 
din viaţă în 1889. Putea să moară pe front, nu s-ar fi născut bunica mea. A murit din cauza 
frontului, e unul dintre eroii Războiului de Independenţă, bunica mea s-a născut la momentul 
morţii lui, aproape simultan cu plecarea lui din această lume. A fost pomenită deseori în 
familie această coincidenţă. Deci el n-a apucat să-şi vadă ultimul vlăstar, pe Ioana, după 
cum nici ea n-a apucat să-şi vadă tatăl. Smaranda Ulescu a trăit până prin anii '30. Nu s-a 
recăsătorit, iar fetele Ulescu au avut şi ele destine interesante. Cecilia s-a căsătorit prima 
dată cu un ofiţer, Barozzi; se poate urmări documentar această căsătorie. Apoi divorţând de 
Barozzi, s-a recăsătorit cu un alt ofiţer, Şerbănescu, cu care a stat până la moarte. Şerbănescu, 
pe care l-am cunoscut, s-a ocupat foarte mult pe pământul de la Grădiştea al acestor trei fete, 
până la momentul când a avut loc confiscarea pământurilor. A murit trântit de o maşină a 
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Securităţii pe când traversa Calea Griviţei, în dreptul intersecţiei cu Calea Victoriei. A fost o 
mare tragedie, în noiembrie 1952; atunci tanti Cecilia a rămas văduvă. Tanti Tinela, Atena, 
a doua fiică a soţilor Ulescu, a fost căsătorită cu directorul ziarului ţărănist "Dreptatea", 
Ciorănescu. 

MS.R .. : Care dintre Ciorăneşti? 

A.B.: Ciorănescu, pardon, Ciorăneanu: îmi joacă feste tenninaţia. Petre Ciorăneanu, 
aşa e corect ! 

MS. R .. : Da, am auzit de el, sună cunoscut, dar pe Barozzi cum îl chema ? 

A. B.: Constantin, cred. 

MS.R .. : Şi pe Şerbănescu cum îl chema? 

A. B.: Noi îi spuneam unchiul Şerban, dar numele lui de botez era Alexandru. Petre 
Ciorăneanu a murit în anii '30, dacă nu cumva chiar în 1930 şi a fost, cum spuneam, 
directorul ziarului ţărănist "Dreptatea''. Ea a rămas văduvă, nu s-a recăsătorit niciodată. S
a mutat la sora ei cea mare, Cecilia, locuiau împreună pe strada Frumoasă, în blocul acela 
stil 1900, de lângă palatul Nababului. A venit însă nenorocirea anului 1948 şi este vrednic 
de menţionat faptul unnător, â propos de extenninări de persoane în vârstă. Pensia pe care 
Atena Ciorăneanu o avea de la soţul ei, a fost tăiată de autorităţile regimului comunist. De ce 
? pentru că Petre Ciorăneanu fusese directorul ziarului "Dreptatea" ... Deci pentru că în anii 
'20 soţul ei fusese directorul ziarului "Dreptatea'', văduvei - femeie de peste 70 de ani - i s-a 
luat pensia prin anii '50. Şi atunci s-a întâmplat un lucru ieşit din comun, care merită poate 
menţionat aici. Tatăl meu - era mătuşă-sa, sa grandtante- s-a simţit obligat să facă ceva; şi ce 
credeţi că a făcut? S-a dus să facă demersuri la Ministerul Apărării Naţionale şi a demonstrat 
cu acte că Atena Ciorăneanu este fiica maiorului Eftimie Ulescu, erou al războiului de la 
1877; şi i-a făcut rost astfel, după multe demersuri, de o pensie de unnaş. Deci în anii '51 
- '52 şi până la moartea ei, prin anii '60 - '70 - în 1969 cred că a murit ea-, cred că a fost 
unica persoană cu pensie de unnaş de pe unna Războiului de Independenţă. De ce această 
curiozitate ? Efect al faptului că statul comunist tăiase pensiile tuturor celor care, indiferent 
când, avuseseră un contact oarecare cu partidele naţionale. Văduvei lui Petre Ciorăneanu 
i se luase pensia rezultată din banii adunaţi din munca lui Petre Ciorăneanu. Nu erau bani 
furaţi. Petre Ciorăneanu nu făcuse nimic împotriva comuniştilor. Fusese doar redactor-şef 
al ziarului "Dreptatea": Petre Ciorăneanu, decedat cu decenii în unnă. Şi bătrâna lui văduvă 
rămasă pe drumuri. Au făcut şi chestia asta şi probabil că nu e singurul exemplu, au făcut şi 
altele care nu au fost aduse în atenţia opiniei publice. Insă mi s-a părut, eram tânăr, mic - mă 

rog-, mi s-a părut odios: fără nici o vină personală, să fii pedepsit la bătrâneţe, prin luarea 
pensiei de unnaş, deşi răposatul, mort demult, nu făcuse nimic incriminabil sub denumirea, 
pe atunci curentă, de "duşman al poporului". Mi se pare criminal. Revenind însă la sora ei 
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Ioana, bunica mea: a moştenit de la Eftimie Ulescu o condiţie fragilă cu plămânii, pentru că 
a fost concepută pe când tatăl ei era grav bolnav. Bunica, căsătorită Brezianu, s-a prăpădit în 
1958. Mi-a fost foarte dragă, îmi este foarte dragă, mama tatălui meu. Un lucru care mi se 
pare semnificativ şi merită să fie evocat aici e că soţul ei Barbu Brezianu, magistrat, ulterior 
consilier la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost mobilizat în războiul balcanic din 1913; 
şi, la un moment dat, legătura cu divizia în care el s-a pierdut. Cred că era un episod dintre 
cele mai dure. Şi bunica mea a crezut că el nu se mai întoarce. Or, el s-a întors şi s-a întors 
pe neaşteptate. Şi ea se uita în oglindă, se pieptăna şi când soţul ei a apărut pe neaşteptate în 
uşă, a fost atât de şocată şi emoţionată încât a albit. S-a văzut albind în oglindă, la vârsta ei 
de femeie tânără. 

Casa părintească Brezianu este pe strada Progresului, care e în dreptul Cişmigiului, 
în zona străzilor Berzei şi Schitu Măgureanu. E casa pe care Smaranda Ulescu, născută 
Sămeşescu, a cumpărat-o de la familia Aslan (erau vagamente rude); şi casa a rămas cu 
ipotecă de plătit în continuare. Am văzut nişte chitanţe vechi de familie: a fost împărţită în 
două case. In partea dinspre stradă era bunică-mea cu bunicul meu patern, Barbu Brezianu; 
partea cealaltă fusese vândută de tanti Tinela (Atena) şi acolo locuiau nişte chiriaşi. Fiindcă 
după moartea lui Petre Ciorăneanu, Atena Ciorăneanu, născută Ulescu, s-a mutat, cum 
spuneam, cu Cecilia în strada Frumoasă. Casa de pe Progresului există şi azi. Era o casă 
mică, simpatică, cu grădină, cu viţă, modestă. Mai acătării era de fapt proprietatea de la 
Grădiştea, care mai există şi azi sub formă de ruină: era un adevărat conac cu etaj, acareturi 
şi cu un parc enonn. 

MS.R .. : De care Grădişte este vorba? 

A.B.: Da, da, ocolul Baba Ana, Boldeşti. Ţine de Boldeşti. Era şi un sat, Sămeşeasca. 

MS.R .. : Acolo era moşia Sămeşeştilor? 

A.B.: Sămeşeştilor şi Uleştilor. Acolo fetele Ulescu au moştenit vreo 500 de hectare. 
Au rămas cu 150 de ha în 1945, 50 de căciulă şi astea 50 de căciulă au fost luate la rând mai 
târziu. Deci ăsta a fost episodul Ulescu. 

MS.R .. : Prin familia Ulescu sunteţi rudă cu Patrulius? 

A.B.: Nu, nu. Cu Patrulius este o legătură prin alianţă. N-aş putea să precizez. Poate că 
stabilirea exactă a unui arbore genealogic ar putea să clarifice exact treaba asta. Insă a existat 
Florica Patrulius, a doua soţie a lui Bazil G.Assan; alte legături nu pot să le precizez. Un 
anume tip de rudenie, din punctul de vedere al altor relaţii care stabilesc rudenia - de pildă 
năşia-, aşa ceva da, a fost. ln acest sens, sunt finul Olimpiei Patrulius, na.şa mea de la botez; 
îi spuneam Tanti Bibia; a fost un fel de mamă de-a doua a mamei mele şi eu sunt finul ei. 

MS.R .. : Olimpia Patrulius era mama geologului Patrulius? 
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A. B.: Da, mama geologului Dan R.Patrulius şi a arhitectului Radu R.Patrulius, asta e 
legătura. 

MS.R .. : Ea cum era născută? 

A. B.: Olimpia, naşa mea de la botez, era născută Ghermani. Fratele ei mai mare, 
inginerul Dionisie Ghermani, a construit blocul în stil parizian - azi cu faţada dărăpănată 
-, care face colţul între Bulevardul Magheru şi strada George Enescu. Dionisie Ghermani 
a avut trei surori. Au fost trei fete Ghermani: Olimpia, măritată Patrulius; Muza, măritată 
Ciomac - pianista Muza Ghermani-Ciomac; şi Fifica Ghermani, care a rămas fată mare până 
la bătrâneţe şi care a supravieţuit celorlalte două. 

MS.R .. : L-aţi cunoscut pe Monseniorul Vladimir Ghika? 

A. B.: L-am cunoscut personal. Am fost unul dintre nedemnii lui fii spirituali. Eram cel 
mai mic din grupul acela. 

MS.R .. : Şi v-a convertit? 

A.B.: Nu, eu eram catolic. Am fost botezat catolic. Toată familia era catolică în urma 
trecerii mamei la catolicism. Tata s-a făcut şi el catolic ca să se poată căsători cu ea. Şi toţi 
copiii eram catolici. Am frecventat din copilărie Biserica Franceză, unde la finele anilor '40 
şi până în 1952 a slujit Monseniorul Ghika; în acei ani am crescut cumva pe lângă el. El a 
fost arestat în noiembrie '52. Şi a murit moarte de mucenic la Jilava. Eu am urmat teologia 
când Monseniorul Ghika nu mai era printre noi. Asta va explica parte din lucrurile care vă 
interesează. 

MS.R . . : Tatăl Dumneavoastră, cunoscutul critic şi istoric de artă Barbu Brezianu, v-a 
marcat în vreun fel activitatea ? 

A.B.: Da, m-a marcat destul de mult, în primul rând pentru căa fost şi este un cărturar. Şi 
mama era mare iubitoare de cărţi. !mi amintesc biblioteca casei noastre. Pe Aleea Alexandru, 
în casa Stoicescu, care acum este un depozit de alimente. 

MS.R .. : La ce număr este casa? 

A.B.: Din 49 scadeţi două numere: 45. Aleea Alexandru 45. 

MS.R .. : Casa Stoicescu, a profesorului de drept? 

A. B.: Nu ştiu, nu ştiu exact. Fata Stoiceştilor, Liline Stoicescu, a ajuns la Paris. 
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MS.R .. : A, da, am cunoscut-o la Paris. 

A.B.: Mai trăieşte? 

MS.R .. : Acum câţiva ani trăia. Lucrase la Oficiul pentru emigranţi şi azilanţi. Mama 
ei era rudă cu Andre Maurois. 

A.B.: Exact, deci ei sunt. Eu eram puşti de tot, am prins cutremurul din '40 în casa 
Stoicescu. Şi ea era pe atunci o jună damicelă. 

MS. R .. : Aşadar Aleea Alexandru 45 ? 

A.B.: Da. Eram acolo chiriaşi. Primele mele amintiri sunt din acea casă. Peretele 
acela tapiţat cu cărţi. Erau cărţile mamei şi cărţile tatei, două biblioteci într-una singură. 
După cutremur, în 1940, ne-am mutat în Aleea Alexandru 49, casa Oteteleşanu, casa care 
se află la locul ei şi acum. Am locuit acolo până când la începutul anilor '50 - '51, când au 
venit să ne evacueze cu forţa, mutându-ne pe toţi claie peste grămadă într-un spaţiu mic, pe 
Câmpia Turzii la numărul 52. M-am născut într-o casă cu cărţi, am crescut într-o casă cu cărţi. 
Biblioteca din Aleea Alexandru 49 am demontat-o cu mâna mea, am împachetat cu mâna mea 
toate cărţile când ne-a scos de acolo şi ne-au mutat cu forţa în Câmpia Turzii (Porumbaru). 
Am crescut intre cărţi şi aceasta datorită tatălui şi mamei mele. De asemenea, tatăl meu a avut 
o influenţă majoră prin aceea că am putut ucenici pe lângă el în ale scrisului, mai cu seamă în 
meşteşugul traducerilor. Nu ştiu dacă ştiţi, tata, pe lângă alte merite ale lui, este şi traducător. 
A tradus destul de mult. 

MS.R .. : "Kalevala". 

A. B.: "Kalevala", ţara de viteji, epopeea naţională a Finlandei, traducere pentru care a 
luat premiu. Dar a tradus din Balzac şi din alţi scriitori clasici. 

MS.R. .: Ce a tradus din Balzac? 

A.B.: A tradus "Liturghia ateului" şi alte scrieri, e vorba, dacă ţin bine minte, de un 
volum întreg din "Opere complete", un volum gros publicat de E.S.P.L.A. în anii '50 şi '60. 
Traducerile în stadiu brut erau făcute de mine. Eu eram adolescent. Câţi ani aveam atunci 
? Era prin anii când lucra la munca de jos. Tata îmi dădea textul franţuzesc şi eu îi dădeam 
o primă versiune, cam brută. Şi după aceea el venea şi spunea: "Păi nu aşa, uite aşa ... şi
aşa ... " şi după aceea el lucra atât de mult pe text încât textul ieşea diferit şi era textul lui, 
bine stilizat în română. Şi atunci am învăţat pentru prima dată ce înseamnă o traducere. L-am 
ajutat, dar mai ales m-a ajutat în acest exerciţiu la care eu am ucenicit cu spor. Nu vreau să 
se interpreteze în vreun fel că traducerile lui au fost făcute de mine. Nu, nu; eu am fost un 
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fel de defrişor. Adică eu defrişam prost şi după aceea el îmi arăta cum trebuie să arate fraza 
respectivă. Deci îi datorez printre altele şi acest lucru, care ţine de meşteşugul scrisului. Jar 
biblioteca lui, biblioteca familiei, a fost ca o zeitate tutelară. 

Tatii îi datorez foarte mult la obârşie, la momentul rădăcinilor şi al începuturilor şi 
sigur că deseori eu îi supuneam texte de-ale mele ca să le revadă, iar el la rândul lui îmi 
supunea din textele lui pentru observaţii. Acest exerciţiu l-am practicat o viaţă, până mai anul 
trecut, să spunem. 

MS.R .. : In legătură cu personalităţile cu care aţi fost în contact, îngăduiţi să vă 
întrebăm despre profesorii pe care i-aţi avut şi care v-au marcat. 

A. B.: Da. Prin temperament am această înclinaţie să încerc să fiu foarte recunoscător. 
Tot din familie vine această trăsătură de educaţie: datoria de a mulţumi, de a purta recunoştinţă. 
ln tot timpul vieţii primeşti, primeşti, primeşti: lumea nu prea ştie să spună "mulţumesc". 
Eu am crescut în această atmosferă, în această credinţă, în această practică, care este şi 

religioasă de altfel. Şi port foarte multă recunoştinţă celor care m-au format spiritualiceşte şi 
intelectualiceşte. Profesorilor mei în sens propriu; şi aici trebuie să vă spun că acel an petrecut 
la "Studii clasice" între 1953 - 1954, m-a marcat foarte puternic şi n-am să uit niciodată, de 
pildă, lecţiile de istorie antică ale profesorului Dumitru Tudor. Un profesor foarte bun. Ţin 
minte şi expresiile din cursul lui. Vorbea despre diplomele militarilor romani şi fraza lui era: 
"Aceste diplome erau o calamitate, erau foarte grele, atârnau de gât cât un bolovan" [râde]. 
Citat din profesorul Tudor. L-am iubit şi l-am stimat. 

D.F: Murnu mai era profesor? 

A.B.: Nu, nu l-am apucat. L-am avut ca dascăl pe Traian Costa, care are o fiică ce-i calcă 
pe urme. Profesorul Costa preda introducerea în filologia clasică. L-am avut profesor şi pe 
Iorgu Jordan, care ne preda cursul de introducere în lingvistică. Inceputurile sunt întotdeauna 
foare importante, pentru că ele pun nişte temelii. Le sunt recunoscător profesorilor mei de 
studii clasice: Dumitru Tudor, Traian Costa, Constantin Balmuş. Acesta din urmă controversat 
şi personaj al lui G.Călinescu; dar foarte bun clasicist. 

MS.R .. : Care personaj al lui G.Călinescu îl are pe Constantin Balmuş drept prototip? 

A.B.: Panait Sufleţel, Panait Sufleţel din "Bietul Joanide" este Constantin Balmuş, 
aproape cu citate. Jnsă astea sunt trăsăturile de comportament uman. El ca specialist în 
literatura şi limba greacă şi latină era admirabil şi îl ţin minte şi acum. 

MS.R .. : De la catolici aţi avut profesori care v-au marcat în mod deosebit? 

A.B.: Da, de la catolici am avut profesori de teologie şi de filosofie şi la Iaşi şi la Alba 
Iulia. Părintele Pakocs care era ungur. Profesor de exegeză a psalmilor. La Alba Iulia studiam 
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în latină, fiindcă acolo studenţii proveneau din toate eparhiile catolice din ţară, unii de limba 
română, alţii de limba maghiară, alţii de limba gennană. Examenele, ca şi cursurile, erau 
în latină. Totul se preda în latină. La Iaşi, mai târziu, se dădeau examenele şi în latină şi în 
română, erau numai studenţi români. Dar cât am stat la Alba Iulia, limba de predare era latina. 
Monseniorul Nemecek, Monseniorul Pakocs, părintele Leopold Nestman, părintele Anton 
Despinescu, din anii mei de la Alba Iulia; şi de la Iaşi, părintele Bachmeyer, părintele Trifaş, 
părintele Anton Bisoc. Şi apoi port recunoştinţă celor care m-au învăţat carte în episodul 
meu ultim ca student, începând cu 1964, când ca student oarecum bătrân am unnat cursurile 
Institutului de limbi şi literaturi străine din strada Pitar Moş. Deci trei timpi: timpul unu, la 
clasice, timpul doi, la filosofie şi teologie; şi apoi ultimul meu stadiu studenţesc: engleză 
- română, la Institutul de limbi şi literaturi străine. Port recunoştinţă doamnei Ana Cartianu, 
profesorilor mei Leon Leviţchi şi Dan Duţescu, doamnei Zoe Dumitrescu Buşulenga, pe 
aceştia i-aş menţiona în primul rând. 

MS.R .. : Pe Tudor Vianu l-aţi prins în Universitate? 

A. B.: Da, venind înapoi - în anul meu de studii clasice, Tudor Vianu preda cursul 
de introducere în literatura universală. La aceste cursuri se reuneau toate secţiile anului 
I. Cursurile se ţineau în aula "Fundaţiei Carol I", pe numele ei de atunci B.C.U. Am avut 
privilegiul să-l audiez pe Tudor Vianu în anul meu de studii clasice 1953 - 1954. 

MS.R .. : Vorbea liber sau citea? 

A. B.: Cred că citea, citea având hârtiuţele în faţă. L-am cunoscut şi personal. Eram 
coleg cu fiul lui, Ionel Vianu şi am fost la el în casă de mai multe ori, stăteam şi ascultam cu 
evlavie ce ne spunea respectatul dascăl. Pe O.Călinescu nu l-am audiat, nu l-am apucat. 

D.F: A murit în martie 1965. 

A.B.: Da, da, însă în '53 - '54 aş fi putut să-l am profesor. Dar nu s-a potrivit, nu ştiu 
cum a fost. Deci Leviţchi, Duţescu, Zoe Dumitrescu Buşulenga. Şi paradoxal mi-a fost într
un târziu profesor Matei Călinescu, colegul meu de clasă din clasele primare [râde]. Suntem 
leat. Am mers împreună la şcoală la Şcoala primară nr.30, de lângă Biserica Mavrogheni. 

MS.R .. : La "Vocea Americii" v-aţi întâlnit cu siguranţă cu oameni interesanţi? 

A.B.: Da, la "Vocea Americii" era un dever mare, mai ales după '90, dever de 
personalităţi, toţi prim-miniştrii, toţi preşedinţii, miniştri, deputaţi, senatori... de toate 
culorile. Am fhcut interviuri cu Ion Iliescu, cu Emil Constantinescu, cu Teodor Stolojan, cu 
Mircea Geoană. 

MS.R .. : Atunci i-aţi văzut de aproape? 
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A. B.: Da, am stat de vorbă cu ei, am luat masa cu ei şi pe când erau doar candidaţi - de 
exemplu Emil Constantinescu - şi mai târziu ca şefi de stat. 

D.F: Pe Coposu l-aţi cunoscut? 

A.B.: Da, l-am cunoscut la Washington. 

D.F: Cred că era cel mai remarcabil... 

A.B.: Da, da, cel mai remarcabil, o mare personalitate. Treceau pe la "Vocea Americii" 
şi personalităţi din Moldova. L-am avut la microfon pe preşedintele Petru Lucinschi, pe 
preşedintele Mircea Snegur. 

D.F: Pe Mircea Druc? 

A. B.: Mircea Druc, exact, ca prim-ministru al Republicii Moldova, în anii de început, 
după proclamarea independenţei... 

MS.R.: Aţi fost în Republica Moldova? 

A. B.: Nu numai că am fost, dar sunt, ca să zic aşa, adânc prezent pe plan mental şi 
intelectual, acolo: sunt autorul primului dicţionar istoric consacrat în limba engleză Moldovei 
istorice şi Basarabiei, "The Historical Dictionary of the Republic of Moldova", apărut în 
Statele Unite în 2000. A doua ediţie care stă chiar acum la mine pe masă, sub forma unei 
voluminoase corecturi, cât o cărămidă de mare, e pe cale de a fi publicat şi chiar în acest 
moment sunt monopolizat de această ultimă corectură şi revizuire. La pregătirea acestei a 
doua ediţii a dicţionarului Moldovei am fost asistat de un expert în desfăşurările politice 
la zi din Republica Moldova, domnul Vlad Spânu, fost diplomat moldav, stabilit acum la 
Washington. Am fost în Republica Moldova de trei ori; am prieteni şi cunoscuţi acolo. 
Cât priveşte documentarea pentru întocmirea dicţionarului, mi-am făcut-o în principal la 
Biblioteca Congresului din Washington şi în parte aici, la Biblioteca Centrală a Universităţii, 
„Fundaţia Carol"; şi la fostul B.C.S., Biblioteca Naţională din clădirea fostă a Bursei. 

MS.R .. : La ce editură a apărut? 

A. B.: Dicţionarul a apărut la editura Scarecrow Press, "Scarecrow" înseamnă în engleză 
sperietoare, "editura sperietoare" ! ... Are o siglă care frapează şi reţine atenţia: reprezintă în 
crochiu o sperietoare sub formă de dascăl universitar, de doctor, cu robă şi tocă academică. 
Sigla e puţin umoristică, dar de bun gust: editura Scarecrow Press e o editură academică, o 
casă de editură foarte serioasă. Scoate de ani de zile o colecţie de dicţionare consacrate ţărilor 
europene: "The European Historical Dictionaries Series". A publicat şi un dicţionar istoric al 
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României, realizat cu mulţi ani în urmă de Marcel Popa şi de acel domn Kurt Treptow care 
a naufragiat într-o afacere murdară şi care din păcate a înfundat nu demult puşcăria după un 
proces de moravuri. 

D.F: La Iaşi. 

A. B.: Exact, la Iaşi. Deci cei de la Scarecrow Press scot dicţionarele istorice pe ţări. 
Şi pe mine m-au rugat să mă ocup de Moldova. M-au rugat să mă ocup şi de România, dar 
nu am putut să accept propunerea lor. Venea colac peste pupăză, pentru că eram deja angajat 
în şantierul celei de-a doua ediţii a dicţionarului istoric al Moldovei. Am fost în Moldova 
şi mi-e dragă Basarabia. Este o rană pentru mulţi şi o aberaţie pe harta Europei; şi asta 
din mai multe puncte de vedere: nu în ultimul rând pentru faptul că ceea ce numim astăzi 
Republica Moldova a făcut parte dintr-un singur pachet, pachetul Ribbentrop - Moldova, 
prin care Basarabia laolaltă cu statele baltice au fost oferite de Hitler lui Stalin. La desfacerea 
pachetului şi căderea Uniunii Sovietice, cele trei entităţi baltice au revenit la statutul lor ante 
factum; iar această bucată din trupul României, în loc să fie readusă la situaţia de dinainte 
de 28 iunie 1940, s-a transformat pe hartă într-o aberaţie regretabilă, pe plan economic 
şi politic, situaţie acutizată şi de secesionismul din Transnistria, care exprimă foarte bine 
machiavelismul genial al politicii staliniste: pentru că n-avea Basarabia nici o treabă cu malul 
stâng al Nistrului! ... Acolo sunt şi alte interese, rămâne unul dintre cele mai dureroase puncte 
de pe harta Europei în momentul de faţă; doar marile Puteri sunt în măsură să rezolve treaba 
asta. Or, ele au acum alte priorităţi şi par a se folosi de această conjunctură moldavă pentru a 
plăti poliţe, pentru a zădărî, pentru a tranzacţiona; aşa că lucrurile arată foarte urât acolo. 

D.F: Machiavelismul a constat şi în faptul că au fost rupte din trupul Basarabiei 
sudul şi nordul care au fost cedate Ucrainei, dându-se Transnistria Moldovei şi făcându-se 
un amalgam din care lumea nu mai înţelege nimic. Măcar republicile baltice au rămas cum 
erau în 1940. 

A. B.: Da, da, da. In mod normal ar fi trebui ca în cazul Basarabiei, în momentul în 
care s-a revenit la starea anterioară implementării pactului Ribbentrop - Molotov, Ucrainei 
să-i fie luate cele două hălci, iar malul stâng fostă republică autonomă sovietică socialistă 
moldovenească, creată de Stalin în 1924, să fie returnată Ucrainei, de unde fusese decupată. 

D.F: Da, da ... sigur. 

A.B.: Şi să se revină la statu-quo-ul ante. 

D.F: Da, aceea a fost o republică artificial creată în 1924. 

A.B.: Anume. A servit drept cap de pod pentru sovietizarea Basarabiei după 1940. 
Acolo au fost pregătite cadrele politice şi administrative, cadrele din educaţie cu care Uniunea 
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Sovietică a pornit comunizarea Basarabiei, anexate în iunie 1940. Acolo, la Tiraspol, pe malul 
stâng, au fost pregătite toate desfăşurările care au transformat Basarabia dintre Prut şi Nistru 
într-o republică sovietică. Totul a fost pregătit până în ultimul amănunt. Fiecare minister, 
fiecare subsecţie. Genial ca gândire politică. 

D.F.: Genial, fiindcă acum nu ştii cu cine să te cerţi. Cu ruşii, ăia spun ucrainenii, cu 
ucrainenii? 

A.B.: Este un exemplu de machiavelism politic de cea mai joasă calitate. 

D.F.: Insă acolo rusificarea a dat rezultate, din păcate, am impresia. 

A.B.: Da, da, a dat. 

D.F.: A dat, fiindcă nici românii din Basarabia nu sunt prea doritori de unirea cu 
România. 

A. B.: Dar iniţial lucrurile nu au stat aşa. 

D.F.: Da, în '90 - '91 era un oarecare avânt patriotic, dar cred că mai ales în cadrul 
elitei. 

A. B.: Da, dar pe de altă parte nici România nu era şi nu este un magnet. Dacă România 
ar fi fost un magnet de tip R.F.G. faţă de R.D.G., Moldova de dincolo de Prut venea de la sine 
la România: vina este aici. Aici trebuia să fie punctul de atracţie magnetică. 

D.F.: Odată - şi probabil că vina stă şi în anii interbelici, în care Basarabia a fost o 
provincie mai defavorizată - erau trimişi acolo funcţionarii mai corupţi, mai incompetenţi. 

A. B.: Da, o provincie defavorizată, sigur că da. Sechelele se văd până astăzi. 

MS.R .. : Domnule Brezianu, "Odiseu în Atlantic" sunteţi de fapt Dumneavoastră? 

A. B.: S-ar putea să mi se aplice, fiindcă iată sunt omul transatlantic, jumătate din timp 
aici, jumătate în America, rămas în America în urmă ... 

MS.R .. : In ce an aţi rămas în Statele Unite? 

A.B.: In 1985 am rămas de fapt nu în America, ci în Anglia, la Universitatea din 
Cambridge, unde aveam statutul defe/Jow la Churchill College, care îmi fusese acordat încă 
din 1983, la propunerea marelui cărturar George Steiner; fusesem invitat să petrec acolo şase 
luni cafe/Jow, împreună cu soţia mea. După multe amânări şi tăceri, autorităţile mi-au permis 
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să plec singur; am plecat în ianuarie 1985; soţia mea a rămas zălog aici. Şi asta spune totul. 
După ce s-a străduit să obţină permisiunea să vină după mine pe căi legale şi nu i s-a dat nici 
un răspuns, am decis să nu mă întorc şi să plec mai departe, atunci când mi s-a oferit o bursă 
la Washington, la Universitatea Catolică a Americii, "The Catholic University of America". 
Am traversat oceanul, apropos de Odiseu, în vara anului 1985 şi soţia mea a rămas aici zălog, 
prigonită şi hărţuită. Finalmente o dată angajat la "Vocea Americii", lucrurile au căpătat o 
altă turnură şi după un timp, la insistenţele autorităţilor americane, eu fiind cetăţean român, 
dar funcţionar al guvernului american la "Vocea Americii" - în acele condiţii de care ne 
amintim cu toţii, cu clauza şi cu dreptul de a călători -, i-au dat voie şi soţiei mele să vină 
după mine, după doi ani de despărţire; şi asta era înainte fireşte de 1989. Aşa se întâmplă 
că am rămas acolo; am lucrat 15 ani şi jumătate la "Vocea Americii", secţia română, până 
când acest serviciu a fost desfiinţat, la I septembrie 200 I, dată la care am devenit pensionar 
timpuriu, din punct de vedere american, căci 15 ani înseamnă mai nimic ca pensie americană. 
Am recăpătat libertatea mea de publicist şi de persoană publică şi, iată, îmi împart timpul 
acum între Bucureşti şi Washington, cu plăcere. Este bine să compari, este bine să urmăreşti 
evoluţiile şi să vezi în ce fel se influenţează într-o manieră sau alta o cultură, o mentalitate, o 
evoluţie socială, după un moment de răsturnare atât de dramatic. 

D.F: A evoluat România în ultimii 15 ani ? 

A. B.: Hai să nu mai vorbim despre acest subiect întristător. 

MS.R..: Staţi mai mult la Washington? 

A.B.: Cam jumătate din timp. Anul trecut am petrecut şapte luni în România, restul la 
Washington. 

M.S.R .. : Nu resimţiţi totuşi ca un fel de şoc cultural faptul că Dumneavoastră care 
veniţi dintr-o familie cu un trecut mai degrabă legat- ca toată lumea românească - de Franţa, 
întâlnirea cu lumea americană, care văzută de aici este mai mult o lume a Hollywood-ului ? 
Cum faceţi faţă acestui şoc cultural pe care eu l-aş avea? 

A.B.: Da, este într-adevăr un şoc, însă este unul foarte util pe planul concluziilor ce 
pot fi trase din orice situaţie de şoc. Pot să vă mărturisesc că sunt invitat la Cluj pe 2 iunie 
[2006], pentru o conferinţă la Universitate, unde mi s-a sugerat să vorbesc tocmai despre 
acest binom: America celor două culturi, cultura Hollywood-ului şi ceea ce a fost mai înainte 
şi mai există încă; şi paradoxurile acestei situaţii. Este plin de învăţăminte să poţi compara la 
faţa locului diferenţele dintre America veche şi America nouă; şi felul în care America nouă, 
mai curând decât America veche, are impact- fast sau mai puţin fast- asupra desfăşurărilor 
din restul lumii. Nu e numai concluzia mea, sunt mulţi analişti şi scriitori americani şi 

universitari americani care împărtăşesc acelaşi punct de vedere şi care consideră că impactul 
american filtrat prin lumea Hollywood-ului şi a lui McDonald, mcdonalidizarea globală este 
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un fenomen negativ şi pernicios, prin consecinţele lui. Nu e numai concluzia mea. 

MS.R„: Dar cum de factorii americani de decizie nu sunt conştienţi de aceste 
lucruri? 

A. B.: Gândeşte zeul comerţului care este în mare măsură orb. In momentul în care 
valoarea supremă devine banul şi nu bunurile spiritului, în acel moment lucrurile încep să se 
ducă treptat de râpă. America nu a fost construită de oameni cu mentalitatea Hollywood-ului; 
a fost construită de oameni austeri, sobri, animaţi de etica protestantă, etica muncii: onestitate, 
dat cu osul la treabă, împărţeală dreaptă şi fără să te bagi în treburile altora, respectul faţă 
de Sfintele Porunci, Decalogul. Ce s-a născut după anii '60 încoace este o altă Americă, 
străină de fapt de aşezămintele mentale ale structurii americane şi este un fenomen extrem de 
interesant în plan istoric. Pentru prima dată în istorie se întâmplă ca o putere de dimensiuni 
imperiale să sufere o astfel de prefacere, o astfel de dihotomie şi să influenţeze în acelaşi timp 
prin însăşi elementele acestei dihotomii, alte meridiane de cultură. 

MS.R„: Vă mulţumim foarte mult. 

A.B.: Plăcerea mea. 

SUMMARY 

The interviewers' meeting with Mr. Andrei Brezianu offered them the opportunity of 
rememorating over a century of Roman ian history in the company of this personality who 
perfectly fits the unanimously spread definition ofa man ofculture. Religion, history, philology, 
all these domains are familiar to the interlocutor who is altogether an eseist, translator, author 
of encyclopedias, permanently preoccupied with the evolution ofmentalities. 
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L'INFLUENCE D' ARNOLD BOCKLIN 
ET DE FRANZ VON STUCK DANS LA 

PEINTURE ROUMAINE: 

393 

LE CAS DE KIMON LOGUi (1871-1952) 

drd. Adriana Sotropa 

Le nom de Kimon Loghi (1871-1952), peintre roumain d'origine macedonienne, est 
inseparable du destin de la societe artistique bucarestoise « La Jeunesse artistique » ( 1901-
194 7). II fut en effet l' un de ses fondateurs, son secretai re general puis, â partir de 1920 
jusqu' en 194 7, son president. La peinture de Kimon Loghi, artiste principalement actif â 
Bucarest, temoigne de l'inftuence durable de deux artistes gennanophones lies â la secession 
munichoise: ii s'agit d'Amold Bocklin (1827-1901) et de Franz von Stuck (1863-1928). 
Cette relation n'a pas echappe aux chroniqueurs roumains du debut du xx<me siecle qui ont 
ecrit sur l'ceuvre de debut de Kimon Loghi. L'examen des extraits choisis de chroniques 
artistiques pennet d'analyser la maniere dont cette inftuence a ete pen;:ue en Roumanie. 

Sur la vie et l'a:uvre de cet artiste meconnu ii n'existe â l'heure actuelle qu'une seule 
etude, Un pictor romantic: Kimon loghi761

, signee par Petre Oprea en 1986. L'historien 
de l'art roumain le rattache au romantisme et n'approfondit pas la question des inftuences 
secessionnistes. Mentionnons egalement le texte de Theodor Enescu intitule Simbolismu/ şi 
pictura. Un capitolin evoluţia picturii şi a gustului artistic la sfârşitu/ secolului al XIX-iea 
şi inceputul secolului al XX-iea, qui aborde entre autres l'experience symboliste de Kimon 
Loghi et constitue l'un des textes fondamentaux sur cette periode, largement inexploree.764 

Apres avoir frequente pendant trois annees l'Ecole de Beaux-arts de Bucarest dans 
)'atelier de Theodor Amanet de George Demetrescu Mirea, Kimon Loghi s'inscrit en 1894 â 
I' Academie de Beaux-Arts de Munich, d'abord dans !'atelier du peintre grec Nicolas Gysis 
( 1842-1901) puis dans la classe de Franz von Stuck. Sur Ies conseils de son ami, le sculpteur 
roumain Frederic Storck, Loghi s'inscrira dans !'atelier du celebre peintre allemand ou ii 
restera de 1895 â l 898.76s En 1898 Loghi rentre â Bucarest ou ii exposerajusqu'en 1900. Ainsi 
participe-t-il â l'Exposition intemationale de la societe « Ileana» en 1898766 et â l'Exposition 

763 Cette etude a ele reeditee dans Repere în arta românească (secolul al XIX-iea şi al XX-iea), Bucarest, Edi
tura Maiko, 1999, pp. 70-84. 
764 «Simbolismul şi pictura. Un capitol în evoluJia picturii şi a gustului artistic la sfârşitul secolului al XIX-iea 
şi începutul secolului al XX-iea », in Scrieri despre artă, Bucaresl, Editura Meridiane, 2000, pp. 148-209. 
165 «Maestrul Kimon Loghi », in Pictura şi sculptura, n°2, mai 1935, p. 11. 
766 Sa presence est menlionnee el commentee par Leo Bachelin, dans son article, Chronique artistique. 
L 'exposition /liana in « L'Jndependance roumaine », n°6402, 26 mars/7 avril 1898, p. 2. Nous rectifions ici la 
date avancee par Petre Oprea dans son article, ou ii indique l'annee 1899 comme premiere apparition sur la scene 
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des artistes vivants en 1899. En 1900 Loghi loue un atelier a Paris, ou ii travaillera pendant 
un an et demi.767 Lieu de rencontre des poetes, artistes et hommes de lettres roumains, son 
atelier eut une assez grande importance dans la vie des jeunes intellectuels roumains de 
passage ou installes a Paris. Les poetes Dimitrie Anghel et Şt. O. Iosif, Ies peintres Ipolit 
Strâmbulescu et Ştefan Popescu sont des invites perrnanents. L'historien et philologue Sextil 
Puşcariu se souvient des moments agreables passes dans sa compagnie : « Pas tres loin de la 
gare [Montpamasse] se trouvait ('atelier de Kimon Loghi, ou nous nous refugions heureux. 
Turcul [Le Turc], le sumom que lui avait trouve Cioflec, nous preparait un cafe turc et, 
allonges sur son ottomane, nous nous sentions tres bien parrni toutes Ies toi Ies sans cadres qui 
emplissaient son atelier. [ ... ] Sur Ies murs, Cosânzeana et L 'Odalisque baignaient maintenant 
dans Ies lumieres vives que le peintre aimait tant. »768 Apres cette periode parisienne selon 
toutes apparences heureuse, Loghi rentre a Bucarest et, a la fin de l'annee 190 I, ii jette Ies 
bases de la societe « La Jeunesse artistique » avec onze amis, dont Ies artistes Ştefan Luchian, 
Nicolae Verrnont, Constantin Artachino, Ştefan Popescu, lpolit Strâmbulescu, Gheorghe 
Petraşcu, Arthur Verona, Nicolae Grant, D. D. Mirea, Frederic Storck et Oscar Spaethe. 
Loghi participera regulierement aux expositions de cette societe bucarestoise. 

Placee sous le patronage de la Princesse Marie, « La Jeunesse artistique » fut, apres la 
disparition d' « Ileana » en 1900, le foyer artistique le plus novateur de Roumanie. Une trentaine 
d'annees plus tard, le critique d'art Constantin Prodan insistait longuement sur l'orientation 
de cette societe, dont la note generale « etait le secessionnisme, la variante allemande du 
courant symboliste. »769 Au sein de celte association, Kimon Loghi lui apparaissait comme 
('artiste qui « la representait le mieux »,car cet «eleve du grand peintre Franz von Stuck » 
avait apporte d' Allemagne «des symboles comme Post Mortem Laureatus ou des ceuvres 
symbolistes dans une variante roumaine, L 'Univers des contes „. ».770 

Membre fondateur de la Secession munichoise en 1892, Franz von Stuck771 marqua 
la jeune generation des artistes roumains etudiant la peinture et la sculpture a Munich a la 
fin du x1x•me siecle. De« la viile aux temples grecs et aux palais florentins »772 , le peintre 

Ipolit Strâmbulescu envoyait a la revue « Literatura si arta româna» des pages elogieuses 
consacrees a Franz von Stuck, Arnold Băcklin, Fritz von Uhde et Max Klinger.m Le jeune 
peintre Ştefan Popescu temoignait de son admiration pour Ies memes artistes autant dans ses 

artistique bucarestoise de l'artisle. 
767 Sextil Puşcariu, Călare pe două veacuri. Aminliri din linereţe (1895 -1906), Bucarest, Editura pentru 
literatură, 1968, p. 371. 
768 Idem., p. 189. 
769 Constantin Prodan, Sculplura, pic/ura şi gravura românească, Bucarest, Imprimeria Independenia, 1937, p. 
43. 
770 Ibidem. 
771 Fran: von Stuck, Gemalde Zeichnung Plastik aus Privatbesitz, Jesuitenskirsche, Galerie der Stadt Aschat~ 
fenburg 26 fevrier-24 aoiit 1994; Auguslinenmuseum, Freiburg, 6 mai-17 juillet 1994; Stăatische Galerie, Rosen
heim, 7 aoiit-11 septembre 1994. 
772 S., « Din Munich » in lileralura şi aria română, 1897, p. 50. 
773 Entre 1897 et 1900 1 polii Strâmbulescu signail dans la revue lilera111ra şi aria română des articles -ge
neralement intitules Din Munich- consacres a la vie artislique conlemporaine munichoise. 
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articles parus dans Ies revues Adevărul et Arhiva774
, mais egalement dans sa correspondance 

avec l'homme politique Constantin Dobrogeanu-Gherea. En parlant de Bocklin, Popescu 

evoque «sa puissance dans l'expression d'un sentiment ou d'un drame» capable de 

« petrifier » le spectateur775 , tandis que Stuck lui paraît avoir « la vigueur et le temperament 

d'un faune et une imagination fantastique â la Edgar Poe ».776 Un autre artiste, le sculpteur 

Frederic Storck, qu'Olimp Grigore Ioan considerait comme l'un des « disciples directs de 

l'ecole allemande» 777 fut influence par Stuck. Storck s'inspira de l'Athlete realise par ]'artiste 

allemand entre 1891 et 1892 (collection particuliere, Allemagne) pour son lanceur de 

pierre de 1896 (Bucarest, Musee National d' Art de Roumanie). La fameuse vi Ila grecque de 

Stuck, achevee en 1898, marqua non seulement Storck771
, mais egalement l'aquarelliste Ignat 

Bednarik, qui s'etait fait construire au debut du xx•m• siecle une villa grecque â Bucarest, 

dont ii ne subsiste aujourd'hui que Ies plans datant de 1906. L'emprise de Franz von Stuck 

sur la jeune generation des artistes roumains meriterait d' etre approfondie. 
Kimon Loghi subit l'influence de son professeur de maniere assez intense au debut de 

sa carriere. L'interet manifeste de ]'artiste roumain pour Arnold Bocklin pourrait s'expliquer 
par l'admiration que Stuck a toujours manifestee pour le peintre suisse. Ainsi, le repertoire 
iconographique prefere par Bocklin (centaures, sirenes, nai"ades, satyres, tritons), aussi bien 
que le mystere degage par ses paysages, repris et retravaille par Stuck par la suite, ne laisse 
pas Loghi indifferent. 

Des sa premiere apparition sur la scene artistique bucarestoise en 1898, la critique 
de l'epoque voit en Kimon Loghi le createur d'une nouvelle peinture et un digne eleve de 
Stuck : « M. Kimon Loghi est egalement un novateur. A sa remarquable tete intitulee Entre 
lesfleurs, on reconnaît un eleve de Stuck. Malgre le modele un peu neglige de l'encolure, ii y 
a dans ce profil entoure de fleurs jaunes, beaucoup de caractere. Quant a sa Tete d'expression, 
une vieille femme en voile blanc, le profil leve, ii rend bien la foi confiante et l'espoir que le 
pe intre a voulu exprimer. »779 Lors de l'Exposition des Artistes vivants de 1899,780 Loghi se fait 
immediatement remarquer grâce â son coloris et au caractere lyrique de sa peinture.781 A cette 
774 Ştefan Popescu public une serie d'articles sur la vie artistique munichoise et sur !'art en general dans le 
journal Adevărul entre 1895-1896 et dans Arhiva (lasi) en 1898. 
775 Lettre de Ştefan Popescu ii C. Dobrogeanu-Gherea, Munich, 4 juillet 1895, Cabinet des Manuscrits, Acade
mie Roumaine, Fond Ştefan Popescu, cote S 27(1)/CX. 
776 Ştefan Popescu, «Asupra picturii moderne. Mai ales în Germania si Anglia», in Arhiva, IX, 1898, cite in 
Theodor Enescu, op. cit., p. 159. 
777 Olimp Grigore Ioan, "L'inftuence etrangi:re chez Ies artistes roumains" in L 'independance roumaine. Maga
:ine illustre, n°12287, 25 decembre 1915, p. 18. 
778 A l'instar de la villa Stuck, Ies epoux Frederic Storck et Cecilia Cuţescu-Storck se firent construire une 
maison ii Bucaresl, dont ils s'occupi:renl de la decoration, de la peinture et de la sculpture, ii l'exception de 
l'architecture qui ful confiee ii l'architecte Alexandre Clavel. 
779 Leo Bachelin, « Chronique artistique. Exposition Ileana» in L 'lndependance ro11maine, n°6402, 26 mars/7 
avril 1898, p. 2. 
780 Le plus grand evenement artistique de l'annee -car ii s'agissait d'une selection des a:uvres qui allaient 
representer la peinture roumaine ii Paris-, l'Exposition comptait 273 reuvres -dont 174 peintures, 50 aquarelles, 47 
sculptures et gravures. (Vizitator,« Expozitia de Iii Ateneu» in Adeveru/, n°3694, 4 novembre 1899, p. I). 
781 «Les peinlures de monsieur Kimon Loghi se distinguenl par leur coloris; ce jeune peintre mel beaucoup de 
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occasion, le joumaliste Ion C. Bacalbaşa presente le peintre au public bucarestois : « Vaiei un 
nom inconnu aujourd'hui au grand public, mais qui sera bientât celebre ! Kimon Loghi est un 
jeune peintre roumain macedonien, qui fait ses etudes a Munich. [„.] Ses peintures ont une 
touche personnelle, pleine de verite et de poesie. Tres travailleur, ii se distingue des autres 
peintres par un charmant coloris. [„ .] Un talent puissant et personnel auquel nous pouvons 
predire un bel avenir. D'ailleurs, son professeur, le fameux peintre allemand Stuck voit en 
lui un peintre de grand talent. Aux expositions de Munich ii a toujours connu le succes et Ies 
critiques Ies plus difficiles n'ont eu pour lui que d'eloges. »782 

Les tableaux L 'Orientale (Fig. I, Musee National Peleş, Sinaia) et Post Mortem 
Laureatus (Fig. 2, non localise) sont presentes a cette exposition. Ces deux toiles comptent 
parmi celles ou l'on pourrait deceler l'influence de Franz von Stuck. L'angoisse qu'elles sont 
capables de susciter dans l'âme du spectateur et l'originalite du coloris accentue semblent 
definir une categorie nouvelle de peinture en Roumanie, soulignee par un critique d'art de 
l'epoque: « J'eprouve quelque angoisse a contempler toutes Ies figures symboliques de 
Loghi. Elles s' imposent pourtant au visiteur par leur originalite et leurs couleurs accentuees, 
car si ('artiste a adopte le symbolisme, ii en a repudie Ies teintes amorties et peint dans 
une note tres vive. » 781 Quoique la confusion entre « symbolisme », « decadentisme », 
« instrumentalisme », « modemite » ou « nouveaute » etait grande â l'epoque, Kimon 
Loghi devient grâce â ce critique un des premiers artistes roumains symbolistes, grâce 
au pouvoir de suggestion de ses toiles et a l'originalite du coloris. Realisee probablement 
en 1896, L 'Orientale « reve, comme grisee par le haschisch. C'est une des toi Ies Ies plus 
regardees du salon. »784 Le personnage feminin a moitie englouti par l'ombre, Ies paupieres 
lourdes et le regard pervers a une puissance erotique que l'on peut rapprocher des portraits 
stuckiens. Le fond rouge sang d'ou emerge celte figure vient augmenter le poids du mystere 
et enveloppe le personnage dans une atmosphere etouffante. Ce tableau avait ete presente en 
1896 â l'exposition de la Secession de Munich ou ii avait apparemment rencontre un certain 
succes. 785 II sera par la suite expose a l'Exposition universelle de Paris de 1900 puis achete 
par la Princesse Marie.786 En l'etat actuel de nos recherches, nous ne n'avons retrouve aucune 
information concernant la localisation de Post Mortem Laureatus. 

Suivant Ies tendances du moment,787 Kimon Loghi est presente en 1903 par un des 
critiques roumains qui signait sous le pseudonyme de « Zugravu » comme un « gar~on 
secession ». « Ses manieres de jeune chic et elegant» ainsi que sa mondanite notoire 
l'auraient facilement place parmi Ies dandys bucarestois, mais le chroniqueur qui signait 

poesie dans ses toiles et, quoiqu'il nous fasse encore penser a l'ecole a laquelle ii appartient, ii fait preuve d'une 
manifeste lendance a etre personnel. Parmi ses a:uvres Ies plus importantes notons : l 'Orienlale, /phigenie en 
Tauride, ldylle romaine Bacchus, Post mortem laureatus, quelques tetes pleines de vie etc. »(Vizitator, ibidem). 
782 I. C. B., «Carnetul meu. Kimon Loghi » in Adeverul, n°3679, 19 octobre 1899, p. I. 
783 P. Alette, «Le Salon de l'Athenee » in /'lndependance roumaine, n°6969, 20 novembre/2 decembre 1899, 
p. 2. 
784 J. B. la Jeunesse artistique I in « La Roumanie », n°990, Ve annee 8121 mars 1902, p.1-2. 
785 «Maestrul Kimon Loghi »,op. cil., p. 12. 
786 N. Petraşcu,« A doua expozitie a Tinerimii artistice» in litera/ura şi aria română, 190 >>, n°1-2., p. 26. 
787 Le debut du siecle est une periode tres lleurissante pour le secessionnisme en Roumanie. En 1902, le 
critique d'art Barbu Branişteanu publie un article tres important sur ce mouvement, intitule « Secession » (in 
Adeveru/, n°4532, 12 mars 1902, p. I). 
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sous le pseudonyme Zugravu prefere lui attribuer cette appellation de « gan;:on secession », 
visiblement proche -voire synonyme- du terme dandy : « Originaire de Macedoine, ii etait 
normal que !'artiste soit attire par la liberte dans l'art. C'est pour cette raison qu'il s'est range 
du cote des secessionnistes. [ ... ] On le distingue par sa fai;:on de travailler et par ses manieres 
de jeune chic et elegant. [ ... ] Tres mondain, ii est aussi attire par l'antiquite grecque et surtout 
par la mythologie, â un tel degre que l'on pourrait l'appeler Mitho-Loghi plutât que Kimon 
Loghi. Des signes particuliers? C'est un gari;:on secession â cent pour cent- on le prendrait 
en ph o to ! » 788 Le rapport entre la Macedoine - qui cherchait â se liberer du joug ottoman - et 
le secessionnisme s'expliquerait par une meme quete de liberte. 

Apres 1903-1904 la peinture de Kimon Loghi presente certains elements qui 
pourraient se revendiquer de l'influence bocklinienne. Le vocabulaire du maître suisse y 
est - cypres, sirenes, cygnes -, â la seule difference de la gamme chromatique et de l'emploi 
des couleurs, plus soutenues chez Loghi. Une de ses toiles Ies plus connues, Ba/fade ou 
Paysage avec sirenes (Fig. 3, Musee National d' Art de Roumanie), realisee vers 1903, a 
determine le joumaliste frani;:ais Jules Brun â I' inclure dans une peinture qu' ii nomme « quasi
decadente ». Quatre ans auparavant, Loghi etait considere comme un peintre symboliste, 
mais l'art « quasi-decadent » dont parle Brun est proche des considerations anterieures sur 
l'c:euvre du peintre, avec une nette predilection pour l'imagination, le style recherche et 
« un souci evident du rare » : « On se presse beaucoup autour de la Ballade, qui doit peut
etre quelque chose â Boechlin [sic], mais Musset a dit « qu'on imite quelqu'un meme en 
plantant des choux ». Des sirenes s'ebattent avec des dauphins devant un rivage ou croissent 
de chimeriques feuillages ressortant de la flore terrestre ... Aah ! Jene suis pas Linne. J'aime 
en peinture surtout Ies choses que je puis controler, et puis je ne connais pas d'assez pres 
Ies sirenes pour dire si le peintre a repandu trop de vermillon sur leur chevelure, qui tout 
aussi bien pourrait etre ceruleenne - c'est le secret du vieux Protee; dans tous Ies cas, cette 
fantaisie est savoureuse. [ ... ] Tout cela est un peu cherche, avec un souci evident du rare. 
Pas trop n'en faut, comme des epices dans Ies mets; mais cet art quasi-decadent a sa raison 
d'etre : ii s'accorde â merveille avec le mobilier modem style cree par la fantaisie charmante 
de S.A.R. la Princesse Marie. »789 

Le directeur de la revue Litterature et Art roumain, Nicolae Patrascu notait, lui aussi, 
l'admiration manifeste de Loghi pour Bocklin dans ses peintures. II la signalait une premiere 
fois en 1903 de maniere discrete, en etablissant une analogie entre la fantaisie du peintre 
roumain et l'apanage du peintre suisse sur le« domaine fantastique » : « La note personnelle 
de Chimon Loghi [sic] est cette fantaisie extraordinaire, ce pouvoir d'invention visionnaire, 
peinte en des couleurs etranges et exuberantes. Le domaine fantastique a ete cultive ces 
demieres annees par Bocklin ... » 790 Le critique mentionne egalement la toi le Ballade, « toile 
coni;:ue ii y a quelque temps, ou l'on voit l'influence de Bocklin. »791 Deux annees plus tard, 
Patrascu signale la meme orientation dans la peinture de Loghi : «Dans ses compositions et 
dans ses paysages, comme Chemin au crepuscule, Cypres, Marine, ii ne s'est toujours pas 

788 Zugravu, «Simpatiile noastre. Kimon Loghi » in Belgia Orientului, n°11, 18 avril 1903, p. I. 
789 J. B., « La Jeunesse artistique ă I' Athenee » in la Roumanie, n°1283, 18/31 mars 1903, p. 2. 
790 Nicolae Plltra.şcu, op. cit., p. 25. 
791 Idem, p. 26. 
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debarrasse de l'influence bocklinienne. »792 

Cet ascendant sur l'ceuvre de Kimon Loghi (Fig. 4, Musee National d' Art de Roumanie) 
est egalement consigne par Sextil Puşcariu, bien que ce demier diminue l'importance de 
l'influence de Bocklin --qui est reduite a un seul element, Ies cygnes-, en mettant l'accent 
sur I' impact de la culture roumaine sur le peintre: « Meme le macedonien Loghi, malgre sa 
culture grecque, contamine par notre enthousiasme, peigna des scenes tirees de nos contes 
populaires, orientalisees par sa fat;:on de voir Ies choses, riches en couleurs vives, avec des 
scenes idylliques, des fees dansant aupres des lacs, sur lesquels flottaient Ies signes [sic] de 
Bocklin. »793 

Son gout pour Ies beautes lointaines, etrangeres a la Roumanie, sa fidelite a l'ecole 
allemande, 794 mais aussi sa vie bourgeoise opulente, devenaient genantes a une epoque ou 
Ies valeurs traditionalistes et la montee du nationalisme primaient. L'hostilite vis-a-vis de 
I' Allemagne ne se traduisait pas seulement en politique, mais egalement sur le plan culturel 
et artistique. La Premiere guerre mondiale, qui engagea la Roumanie du cote des Frant;:ais et 
des Russes, allait en quelque sorte conditionner la reception de !'artiste:« M. Kimon Loghi, 
qui pendant dix ans environ a habite tantot la Baviere, tantot I' Autriche, tantot l'ltalie, a subi 
intensement I' influence de Bt>cklin ; ce maître a contribue ă. lui donner une personnalite fort 
interessante, mais n'ayant rien de commun avec l'âme roumaine. M. Loghi ne se complaît 
ă. rendre dans ses tableaux que de vaporeuses jeunes filles blondes revant dans des parcs 
somptueux et des châteaux forts du Moyen Âge, pareils ă. ceux qui dominent Ies rives du 
Rhin. »795 

Cette question de l'influence bticklinienne et stukienne ne peut faire !'economie d'une 
reflexion plus poussee visant le contexte general artistique, litteraire et politique de l'epoque. 
Cet exemple est symptomatique pour l'evolution de la reception de certains artistes roumains 
qui, en fonction des changements politiques et ideologiques, passerent de la celebrite au rejet, 
pour finir, apres la longue periode communiste, dans un quasi-anonymat. 

792 Nicolae Plltraşcu, <<A patra expoziţie a Tinerimii artistice » in literatura şi Arta română, n°2, 1905, annee 
IX, p. 125. Un auire critique qui signait sous le pseudonyme «Le Paysan », soulignait la meme inftuence bOcklini· 
enne: « Ces peupliers el cypres, dont Ies sommets en pointe sont etemellement penches par Ies vents, semblent le 
symbole des souvenirs lointains. J'ai etc habitue â Ies voir figurer dans presque tous Ies paysages de Bocklin. »(Le 
Paysan, << L'a:uvre de la Jeunesse artistique en 1905. 11. )) in la Roumanie, n• 1877, 12125 avril 1905, p. 2. 
793 Sextil Puşcariu, op. cil„ p. 181. 
794 En 1908, Loghi etail considere comme un peintre fidele â l'ecole allemande : << Kimon Loghi est â mon sens 
)'artiste de la Tinerimea artistică le moins degage de l'ecole allemande.» (Jeanjaquet, «Tinerimea artistică. Vile 
exposition >) in la Roumanie, n°2717, 18/31 mars 1908, p. 2.) 
795 Olimp Grigore Ioan,« Notes d'art. L'inftuencc etrangerc chcz Ies artistes roumains » in L '/ndeperu:Jance 
roumaine, n°12287, 25 deccmbre 1915, p. 18. 
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Kimon Loghi, l 'Orientale, [18961, 
Mus~e National Peleş 

Kimon Loghi, Ballade ou Paysage avec sirenes, 
[19031, M.N.A.R. 

Kimon Loghi, Post mortem /aureatus. [18961, 
localisation inconnue 

Kimon Loghi, lafee du lac, 1907, MNAR. 
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DR.ARISTIDE ŞTEFĂNESCU 
ARHEOLOG ŞI ISTORIC 

AL BUCUREŞTILOR 

401 

dr. Panait I. Panait 

Istoria Bucureştilor este cea mai bogată beneficiară a istoriografiei locale româneşti, 
cu permanente referinţe în istoria românilor. Faptul acesta se datorează calităţii de reşedinţă 
domnească şi capitală statală, în perioada afirmării studiilor istorice modeme şi contemporane 
naţionale. În vasta evidenţă a ostenitorilor locali dar şi din ţară sau de peste hotare, la care 
se lucrează la Biblioteca Metropolitană sau aflată în arhiva Bibliotecii Naţionale, sunt 
consemnate câteva mii de nume de semnatari ai unor opere fundamentale dedicate locuirii 
străvechi şi existenţei Bucureştilor de a lungul secolelor, studii şi aricole datorate unor erudiţi 
cercetători, în cele mai diverse domenii, înscrisuri gazetăreşti, dintre care unele, precum cele 
datorate lui Domenico Caselli ş.a., sunt astăzi retipărite. Se constată în aceşti ani, ai noştri, 
o reîntoarcere la antecesori prin scoatere de ediţii, mai mult sau mai puţin prelucrate, a unor 
cărţi interesante în vremea apariţiei lor, dar care astăzi sunt cu mult depăşite. În schimb 
monografiile generale, fundamentale, privind Bucureştii, datorate lui N. forga796

, Constantin 
C. Giurescu797

, Dan Berindei798
, Muzeului Bucureşti799 , rămân la ediţiile anterioare anului 

1990. Singura reeditată este Istoria Bucurescilor a lui G. r. fonnescu-Gion, lucru binevenit, 
dar sub calităţile bibliofile ale anului 1899800

• În secolul XX s-a produs o adevărată revoluţie 
în domeniul surselor de informare, al modului de abordare, afectat o jumătate de veac, de 
concepţia regimului totalitarist. Chiar şi în aceste condiţii, de cenzură partinică, s-au făcut 
importanţi paşi în privinţa publicării de corpusuri de documente, călători străini, epigrafie şi 
îndeosebi arheologie, atât în ţară cât şi pentru Bucureşti. 

În Capitală arheologia locală era practicată încă din anii 1924-1925 prin pasiunea lui 
D. V. Rosetti 801

• Şi până la el existaseră căutători de „suveniruri antice", cum au fost bătrânul 
Andrei Papazoglu, ajuns „director" al visteriei Ţării Româneşti802 , şi fiul acestuia col. Dimitrie 
Papazoglu, fiecare la timpul lui fiind atras de vestigiile Palatului Domnesc de pe str. Soarelui. 
Acolo au şi găsit unele obiecte, consemnate de fondatorul Muzeului D. Papazoglu şi anume 

796 Nicolae Iorga, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1939 
797 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri pânll 1n zilele noastre, Bucureşti, 
1967, Idem, Istoria Bucureştilor, ediţia a II-a revăzuta şi adăugata, Bucureşti, 1979 
798 Dan Berindei, Oraşul Bucureşti, reşedinţll şi capitalll a Ţllrii Româneşti (1459-1862), Bucureşti, 1963 
799 Istoria oraşului Bucureşti, I, red. Florian Georgescu, Bucureşti, 1966 
800 G. I. lonnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, Bucuresci, 1899 
80 I Dinu V. Roseni, Din preistoria Bucureştilor, Bucureşti, 1929; Aristide Ştefanescu, Dinu V. Roseni-in 
memoriam, în „C.A.B.", V, Bucureşti, 2002, pp. 18-20 
802 Ioan Strujan, Constantin Cllzănişteanu, Locotenent-colonel Dimitrie Papazogl11, Bucureşti, 1972, p. 18 
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o „ţeavă de tun[ . .] şi o mică ghiulea de calibru lui"', un iatagan turcesc, câteva obiecte de 
podoabă ş.a. 801 . Inimosul ostaş, ajuns octagenar, făcuse trecerea de la căutătorii de comori, 
cum se manifestase în anul 1870 când se preocupa de „bănuiala de comoară" din grădina lui 
Anghel Neagu din Bucureşti, la investigarea câmpurilor de luptă de la Călugăreni sau Valea 
Teleajenului, săpături aşa cum se pricepea el, în numeroase staţiuni arheologice. 

De la D. Papazoglu până la C. S. Nicolăescu-Plopşor şi O.V. Rosetti, la începutul 
deceniului III al sec. XX, documentele rămase nu consemnează decât unele semnalări 
ocazionale. Deceniile care au urmat, până în anul 1948, când O.V.Rosetti a fost arestat politic 
au avut darul de a lăsa posterităţii o permanentă activitate de cunoaştere şi valorificare a 
potentialului arheologic al Capitalei. Faptul acesta se va reflecta şi în programul Şantierului 
arheologic Bucureşti, deschis în anul 1953, sub auspiciile Academiei R.P.R., prin câteva 
obiective de mare interes local şi naţional: Curtea Domnească, Mănăstirea Radu-Vodă, 
Mănăstirea Mihai-Vodă şi împrejurimile, siturile Giuleşti şi Crângaşi, cărora li s-au alăturat 
staţiunea Ciurel ş.a. 

Rezultatele primei campanii, care s-a desfăşurat pe parcursul mai multor luni, cu o 
concentrare de specialişti şi mână de lucru, au văzut lumina tiparului în anul 1954, sub formă 
de rapoarte şi studii804

• Inventarul arheologic format din vase ceramice, unelte, obiecte de 
uz casnic, monede, podoabe ş.a. au completat patrimoniul Muzeului Bucureşti tocmai în 
perioada organizării expoziţiei de bază la Palatul Şuţu. Dar eşuarea speranţelor forurilor 
comuniste de a demonstra rolul slavilor şi pe întinderea locuită de români, prin arheologie, a 
dus la scăderea intereselor statului faţă de aceste mari şantiere, unele dintre ele active din anul 
1949. Fondurile, din ce în ce mai reduse, au fost îndreptate spre salvările din zonele lucrărilor 
hidrotehnice, construcţiilor etc. 

Şi Şantierul Bucureşti a intrat într-o scurtă perioadă de stagnare, depăşită, sub 
conducerea şefului Secţiei de istorie veche a Muzeului Bucureşti dr. Vlad Zirra. Era un 
specialist transferat de la Institutul de arheologie, apreciat de către prof. un iv. dr. Ion Ionaşcu, 
directorul Muzeului Bucureşti, cu care colaborase la Şantierul Radu-Vodă, om dinamic, cu o 
bună deprindere a organizării în teren. Dr. Vlad Zirra a impus celor 6-7 arheologi aproape toţi 
tineri pe care îi conducea, continuarea cercetării potenţialului arheologic al Capitalei. De aici 
lungi şi repetate deplasări în teren, vizate fiind malurile râurilor şi pâraielor, luncile lacurilor, 
escavaţiile cărămidăriilor şi nisipăriilor, movile ş.a. 

Anii 1959-1965 au adus pentru Muzeu, ca priorităţi, stabilirea şi fişarea siturilor, 
făcându-se astfel o verificare a situaţiei consemnată de D. V. Rosetti, dar şi completarea celor 
ştiute. Concomitent cu funcţionarea şantierelor, supravegheate de Academie: Ciurel, Cernica 
ş.a. s-au început săpături ale Muzeului Bucureşti, la Roşu, Câmpul Boja, Pantelimon, Căţelu 
Nou, Tânganu, Otopeni ş.a. conduse de tinerii arheologi ai intituţiei, îndrumaţi de dr. V. 
Zirra, preocupat de completarea exponatelor privind simbioza daco-romană, continuitatea 
populaţiei romanice în centrul Câmpiei Române, geneza oraşului Bucureşti ş.a. 

Disensiunile dintre unii membri fondatori ai Şantierului arheologic Bucureşti au ajuns 
şi în atenţia forului de partid municipal, care la 30 august 1960 a organizat o analiză a situaţiei 

803 Ibidem, p. 76 
804 Bucureşti. Rezultatele sllpiJt11rilor arheologice şi ale cercetilrilor istorice din anul 1953, Bucureşti, 1954. 
Textul face parte şi din cuprinsul opulentului volum „Studii şi referate privind istoria României"', I. 
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în care prof. univ. dr. Ion Ionaşcu a informat că din anul 1959 nu a mai fost consultat în 
calitatea sa de şef al acestui şantier. Prof. dr. Gh. Cantacuzino reclamase, subiectiv, asupra 
situaţiei colectivului, a lipsei de bani pentru şantierele sale, absenţa unor şedinţe de lucru 
ş.a. toate vizându-l pe dr. Dorin Popescu directorul adjunct al Institutului de arheologie. Din 
această discuţie, care a durat câteva ore, s-a conturat mai clar rolul Muzeului Bucureşti, care 
urma să solicite Sfatului Popular al Capitalei sumele necesare, să-şi completeze rândurile 
specialiştilor şi să se încadreze mai constant prevederilor HCM 661 I 1955, care priveau 
cercetarea arheologică, monumentele istorice ş.a. Muzeul, condus de Florian Georgescu, şi
a consolidat poziţiile pe teritoriul Capitalei, asumându-şi câteva obiective de mare interes 
arheologic. 

În aceste condiţii a bătut la poarta Palatului Şuţu tânărul student al Facultăţii de Istorie 
din Bucureşti, Aristide Ştefănescu. Era în plină vară, 1963, când încheind primul an de studii 
a decis să nu mai meargă, aşa cum obişnuia, la Constanţa, la rudele din partea mamei sale, 
ci să-şi ofere serviciile arheologiei bucureştene. S-a adresat directorului Muzeului Bucureşti, 
Florian Georgescu şi a făcut o impresie bună. I s-a promis că va fi repartizat unuia dintre 
şantierele în lucru, şi acesta avea să să fie şantierul Băneasa-Străuleşti. La acea dată tânărul 
avea vârsta de 19 ani, absolvise, cu rezultate bune, liceul Mihai Viteazul, cu un an în urmă, 
audiaseră acolo lecţiile de istorie ale prof. Turianu, consolidându-se între ei o reciprocă 
amiciţie şi recunoştinţă a elevului faţă de magistrul său, care îi dezvăluise frumuseţea dar 
şi capcanele Istoriei. Şantierul respectiv era plasat pe malul stâng al Colentinei, în aval de 
Podul Străuleşti şi includea mai multe situri arheologice: punctul „La Stejar" fiind săpat 
de Dinu V. Rosetti805, punctul „Lunca" semnalat de gropile făcute pentru scoaterea unor 
brazde de iarbă necesare spaţiilor verzi, punctul „Alba", denumire dată după Secţia „Alba" a 
I.A.S. Mogoşoaia, identificat după petele de pământ negru şi bulgări de chirpic, văzute după 
ploaie şi care oferea materiale ce proveneau de la o aşezare medievală timpurie (sec. IX-X), 
necunoscută806 . 

Prima campanie de săpături se practicase în octombrie-noiembrie 1960. În 1962-1963 
s-au reluat investigaţiile de pe islazul Băneasa, la vechea staţiune „La Stejar" urmărindu-se, 
în special, vestigiile locuirei din sec. VJ-VIl807 şi s-au început invesigaţiile la situl Băneasa
sat808. Situl cel mai longeviv avea să rămână Străuleşti-Măicăneşti809 . 

La Străuleşti-Măicăneşti810 Aristide Ştefănescu avea să ia contact cu viitoarea lui 

805 D. V. Rosetti, Din preistoria Bucureştilor, Bucureşti, I 929 
806 Panait I. Panait, Sectorul ,,Alba", în: „C.A.B.", I, pp. 104-125. A fost şantierul vizitat de două ori de acad. 
Ion Nestor şi dr. Eugenia Zaharia 
807 Margareta Conslantiniu, Şantierul ar/reologic Băneasa-Străuleşti. Aşezare autolltonă prefeudală de la 
Băneasa (La Stejar), în: „C.A.B.", II, Bucureşti, 1965, pp. 77-98 
808 Margareta Constantiniu şi Panait I. Panait, O aşezare feudală timpurie la Băneasa-sat, în: „CA.B.", 11, pp. 
98-140 
809 Din 1960 s-au organizat 20 de campanii de cercetare pentru a se descoperi vestigii din sec. III-VII, IX-XI, 
XIV-XV!. Şantierul Slrăuleşti-Măicăneşli a fost unul dintre cele mai complexe câmpuri de studiere a evoluJiei 
socielătii autohtone în centrul Câmpiei Române. Margareta Constantiniu, Panait I. Panait, Ioana Cristache-Panait, 
Săpăturile de la Străuleşti-Măicăneşti, în: „C.A.B.", li, pp. 140-237 
81 O Denumirea acestui obiectiv arheologic se compune din numele Cartierului Străuleşti, din partea de N 
a Capitalei şi cel al salului Măicăneşti atestat la 18 octombrie 1560, dar mai vechi cu un secol, cum aveau să 
dovedească descoperirile arheologice 
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profesie, căreia i s-a dăruit cu devotament exemplar, slujind un şantier devenit de interes 

naţional 811 .Asosit la şantier însoţit de un coleg, Tr. Cadrefiercare nu a rezistatdecâtocampanie. 

A. Ştefănescu s-a înjugat cu sârg, ceea ce i-a trezit simpatia D-nei Constatiniu, dar el trăgea 

mai mult către vestigiile medievale, care intrau în atribuţiile noastre. Ca produs al Şcolii de 

arheologie medievală Suceava impusesem o strictă disciplină a şantierului. Deşi muncitorii 

noştri veneau din satul Drăceşti-Olt, oameni care nu mai văzuseră practicele arheologice, au 

deprins din mers modul de lucru. Şeful de echipă, bun apropiat al studentului A. Ştefănescu, 

nenea Stancu Moţoi era deja format în situaţiile de şpăcluiri speciale, cuptoare, morminte 

etc., alţii trasau peretele şantului vertical, la sfoară, sinţeau sub talpa lor bătătorită orice mică 

rezistenţă a cazmalei. Acum am convingerea că toate aceste momente în care fiecare hârleţ 

săpat de muncitor putea aduce la lumină un obiect sau o situaţie arheologică neaşteptată, l-au 

impresionat pe tânărul nostru student. Şi a rămas subjugat acestei profesii. Colegul Capdefier, 

care, după cum notăm mai sus, s-a retras şi după câţiva ani îşi regreta abandonul. 
A. Ştefănescu a urmat zi de zi, campanie după campanie, făcând şmotru la săpat, 

şpăcluire, stratigrafie, consemnare etc. cu conştinciozitate deplină. Deseori îl găseam biciuit 
de vântul rece al toamnelor târzii, încercând să desluşească o situaţie stratigrafică, metodă de 
bază pe şantierele celor care se formaseră la Suceava sub învăţătura prof. un iv. dr. Ion Nestor, 
cel care a impus stratigrafia nu numai pentru siturile străvechi ci şi pentru cele medievale. 
Cum proveneam, ca formaţie Şcolii Suceava, aplicam şi la Bucureşti, unde fusesem cooptat 
în anul 1956, ceea ce învăţasem alături de formaţia arheologilor medievişti români din care 
tăcuseră parte Ştefan Ştefănescu, M. D. Matei, Ştefan Olteanu, N. Constantinescu, Trifu 
Martinovici, E. Bold-reorientat la Iaşi, către istorie contemporană, Octav Monoronu, Radu 
Popa, Panait I. Panait, Victor Teodorescu, E. Busuioc, Eugenia Neamţu, Coca Olcescu, 
Camelia Băncilă, Vasile Novac ş.a. Nu toţi dintre aceştia au prestat ulterior arheologia dar au 
rămas captivi aducerii aminte a campaniilor de instruire studenţească. 

Indirect Aristide Ştefănescu, ca şi sutele de studenţi care au tăcut practica lor de 

specialitate, până târziu, la Bucureşti, au cunoscut metodologia Şcolii Suceava, urmată 

de foştii spudei ai Magistrului Prof. dr. Ion Nestor, care îţi legase numele de descoperirea 

la Bucureşti, alături de O.V. Rosetti, a Culturii Tei812
, începuseră cercetările de la Glina 

rămas un devotat diriguitor al săpăturilor tăcute în raza Capitalei, prilej cu care Aristide 

Ştefănescu avusese ocazia să-l asculte în climatul de şantier de cercetare. Direct de la acad. 

I. Nestor şi indirect prin foştii învăţăcei ai marelui arheolog, în special Ştefan Olteanu, N. 

Constantinescu, membrii de conducere ai Şantierului Băneasa-Străuleşti, toţi îi inoculaseră 

metoda de lucru nestoriană. Faptul acesta s-a manifestat în întreaga lui activitate, începută ca 

student şi încheiată ca şef de şantier. 

Din modestele noastre investigaţii rezultă că cel puţin 35 de arheologi au prestat 

811 Istoria Românilor, III, Bucureşti, 200 I, p. 679 
812 Panait I. Panait, Istorici care i-am cunoscut. Dinu V. Rosetti, în: „Maga=in fs/oric", s.n., an XXXIX, 7, 
2005,p. 7 
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nobila investigaţie arheologică pentru Bucureşti, la care se adaugă, lotul, tot mai restrâns, 

al celor de azi813 . A. Ştefănescu a fost format pe Şantierul Bucureşti, al cărui membru de 

seamă a rămas până la încheierea carierei, care se confundă cu cea a existenţei pământene. 

A fost un produs al Bucureştilor pentru Bucureşti. Această exemplară dăruire se vădeşte 

în rezultatele obţinute pe parcursul a 43 de ani, timp în care a fost istoric, arheolog, om de 

ştiinţă şi cultură al Capitalei, formator universitar, gazetar, colaborator al TV., Radio-ului, ş.a. 

S-a instruit în climatul Muzeului Bucureşti, prestând strădanii pe mari şantiere, în vremuri 

tulburi, alături de ceilalţi truditori ai branşei, animaţi de dorinţa salvării a tot ce se mai putea 

salva din zestrea istorică a Bucureştilor, în condiţiile în care dispăreau cartiere, străzi, biserici, 

mănăstiri, demolate la porunci rătăcite. 

Rezultatele sale profesionale sunt enumerate de el, pe 9 pagini, în care se cuprind 

cărţi de autor sau în colaborare, studii, rapoarte arheologice, comunicări, articole de istorie 

medievală, toate însumând cca. 120 de titluri814
. Activitatea fostului drag coleg a fost însă 

mult mai amplă decât reflectă „Lista Ş_tefănescu". Este unul din cercetătorii satului medieval 

prin metodele arheologice, aplicate în fostele vetre rurale de la Măicăneşti, Grozăveşti, Vitan

Bârzeşti, Greci (Cartier Vitan) şi îndeosebi Măneşti-Buftea. Personal am apreciat seriozitatea 

muncii lui şi i-am transferat studierea satului Măneşti pe Colentina. Investigaţiile lui au 

confirmat concluziile formulate în urma săpăturilor de la Măicăneşti, primul sat din hinterland

ul Bucureştilor pe care l-am cercetat multe campanii împreună, în ideia descifrării dovezilor 

influenţei unei eventuale pieţe urbane apropiate, anterioară hrisovului emis de Vlad Ţepeş la 

20 septembrie 1459 „in cetatea Bucureşti". Era o metodă de abordare a unui moment major al 

acestei urbe, aplicată prima oară în Capitală şi poate chiar şi în ţară, care şi-a dovedit justeţea 

în anii care au urmat. Satul respectiv, abandonat la sfârşitul sec. XVI, era atestat într-un act 

domnesc din 18 octombrie 1560815 şi putea să lase în inventarul lui arheologic produse oferite 

de ateliere meşteşugăreşti active, într-un centru urban, sau chiar aduse din Transilvania şi 

din sudul Dunării. La această ideie a colaborat şi a scris lucrări de mare interes, şi Aristide 

Ştefănescu, care făcea parte din grupul restrâns al arheologilor medievişti români dedicaţi 

cercetării arheologice a satelor dispărute. 
Pe parcursul carierei sale a fost prezent în aproape toate cele 12 vetre rurale studiate 

la Bucureşti, pe unele dintre acestea fiind conducător al săpăturilor. Au fost şantiere mari, 
cu multe campanii:Măicăneşti, Cartierul Vitan, Grozăveşti, unde se ridica noul campus al 
Politehnicii Bucureşti; Vitan-Bârzeşti, Pantelimon ş.a. Cel mai drag lui avea să-i fie Şantierul 
Măneşti-Buftea primit, cu prilejul fericit, al căsătoriei cu Steluţa Păduraru pentru pasiunea cu 
care se dedica lucrării arheologice. Şi avea datoria şi mulţumirea eforturilor făcute în verile 
toride sau în toamnele reci, de a descoperi izvoare arheologice intrate în istoria naţională816 • 

813 Idem, ln memoria arheologilor pilmJJntului Bucurqtilor, ln: „C.A.B.", V, Bucureşti, 2002, p. 5 
814 Lista lucrlrilor publicate de muzeograful-arheolog Aristide Ştet!nescu (ms. ln posesia familiei). 
815 D.lR., B., Ţara Românească, veac XVI/3, p. 143 
816 Istoria RomJJnilor, III, Bucureşti, 2001, p. 524, 528 
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Măneşti-Buftea, indicat printr-un rest de biserică zidită în a doua jumătate a sec. XVI, 
era un obiectiv care preocupase istorici de prestigiu: G.I. Ionnescu-Gion, P.Ş. Năsturel, Paul 
I. Cernovodeanu, care identificau membri ai dinastiei Drăculeştilor legaţi de acest domeniu817

. 

Un document emis la 15 iunie 1577 consemna „satul Măneşti de pe Colentina", moştenire a 
lui Alexandru II Mircea (1568-1577) „de la bunicul meu Mihnea Voievod'' 818

• 

Săpăturile arheologice conduse de A. Ştefănescu au adus dovezi ale unei istorii mult 
mai vechi decât datele scrise. Mai întâi o aşezare cu necropola acesteia din sec. III-IV819

, 

apoi satul cu cele trei cimitire ale comunităţii locale820
, caz mai rar întâlnit în realităţile rurale 

din Câmpia Română. Repetatele campanii efectuate, cu participarea studenţilor Universităţii 
Bucureşti - Facultatea de Istorie, au scos la iveală un inventar funerar medieval de interes 
naţional care a stârnit atenţia participanţilor la sesiunile de bilanţ anual 821

. Pe baza unor monede 
emise de Radu Voievod I (1377-1383), Mircea cel Bătrân (1386-1418) s-a dovedit că acel 
sat Măneşti fiinţa în vremea domniilor acestora822

, deci cu mult înaintea hrisovului din 1577, 
repetându-se constatările de la Măicăneşti şi din alte părţi. Sunt diferenţe de I 00-150 de ani 
între dovezile arheologice cu datare certă şi izvoarele scrise, ceea ce impune o nouă apreciere 
a societăţii medievale româneşti. Concluzia aceasta este întărită şi de obiectele celor înhumaţi 
pe malurile Colentinei. În condiţiile în care locuinţa lor era modestă, inventarul funerar şi în 
special cel de la Măneşti şi Măicăneşti, sate contemporane, se compune din monede, inele 
de argint cu disc ornamental, cercei de factură sud-dunăreană, brăţări, bumbi pentru prinsul 
veşmintelor, copci, resturi de ţesături cu firet, catarame, ş.a. executate în ateliere urbane. 
Toate acestea se constituie într-o splendidă colecţie de podoabe şi piese vestimentare, purtate 
de ţăranii ilfoveni, aflaţi în raza de influenţă a unui târg, pe a cărei piaţă puteau fi cumpărate 
atari obiecte823

• 

Concluzia aceasta avea să fie întărită în urma cercetărilor de la Curtea Veche unde A. 
Ştefănescu a fost prezent de la prima campanie, începută în ziua de 29 august 1967824, până la 
cele din 1974. A fost cel mai important şantier arheologic medieval al Capitalei atât ca durată 
şi amploare cât şi prin monumentele studiate. În fruntea tuturor se afla Curtea Domnească 
acoperită de casele orăşenilor şi de străzi încremenite la structurile căpătate după marele foc 
din martie 1847, hanuri, construcţii edilitare ş.a. 

Din 1967, câţiva ani, s-a lucrat în fiecare din anotimpurile anilor, iarna în pivniţe 

817 Panait I. Panait, Bufte(I. Lung" devenire a unei 11Şezliri ilfovene, în: „Bucureşti", XIX, Bucureşti, 2005, p. 
134 
818 D.l.R„ B„ Ţara Românească, veac XVl/4, pp. 281-282 
819 Aristide Ştefănescu, Necropol" din sec. fli-IV descoperitll la Mlineşti-Buftea, în: „C.A.B.", IV, Bucureşti, 
1992, pp. 125-132 
820 Idem. Consideraţii arheologice privind necropol" satului Mlineşti-Buftea, în: „Bucureşti", X, 1980, pp. 
143-149; Idem, Note privind cercet"rea arheologicii a necropolelor din secolele XIV-XV de I" Mlineşti-Buftea, 
în: „C.A.B.", IV, pp. 343-349 
821 Idem, Cercetarea 11rheologidi a s(lfului din Ţcmc Roml1ne11scli (secolele XIV-XVI), în: „S.C. I. V.A.", I, 
tom.31, 1980,pp.131-141 
822 Idem, Contribuţii arheologice privitoare la i11cep11turile locuirii feudale la Buftea, ln: „C.A.B.", III, 
Bucureşti, 1981, p. 183 
823 Idem, Elemente particulare şi generale in ornamentica obiectelor de podo"bli descoperite la Bucureşti 
(secolf!ie XIV-XV), în: „Revista mu=eelor şi monumente/or'', 2, 1986, pp.54-59 
824 Panait I. Panait, Carnet de şantier, 16/1967/0 
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sau hrube, umplute cu moloz sau combustibili mizeri, sau cu ambalajele pieţarilor din 
apropiere. Arhitecţi, ingineri, desenatori, muncitori ai I.C.M. 2 aşteptau rezultatele cercetării 
arheologice care se desfăşura nu numai în subsol ci şi în construcţiile existente de la cornişă 
până la fundaţii. Numai alături de Aristide Ştefănescu am putut face faţă ritmului cerut de 
Municipalitate. Au fost ani în care nici unul din noi nu am putut beneficia de concediu, de o zi 
liberă. Se lucra cu zeci de lucrători, basculante de mare capacitate, escavatoare. Când aştern 
aceste rânduri mă întreb cum s-a putut susţine un asemenea efort, consemnat de mine în 
câteva zeci de carnete de şantier, Aristide Ştefănescu având carnetele lui pe care amândoi le
am folosit la rapoartele, studiile, tezele de doctorat şi la micromonografia dedicată Palatului 
Domnesc825 • 

La Curtea Domnească nu se pornea pe un teren complet necunoscut. Se căutase 
pe acolo „suveniruri antice", cum s-a menţionat mai sus, erau ştiute crâmpeie din hrubele 
domneşti, ziduri din bolovani de râu, efecte ale unor calamităţi constatate şi de O.V. Rosetti şi 
arh. Horia Teodoru, în urma săpăturilor practicate de ei în 1953-1954826

• Gangurile şi curţile 
interioare de pe str. Soarelui fuseseră scotocite. Mai puţin se putuse intra în camerele de 
locuit, prăvălii, ateliere precum cele de pe actuala str. Franceză. Se ştia că în structura lor 
casele ridicate după scoaterea la mezat din 1798-1799 sau după „focul cel mare", mai păstrau 
cioturi de ziduri domneşti. În pivniţe fundaţiile se lipeau sau se ridicau unele peste altele, 
fiind acoperite de cantităţi imense de moloz. Grija noastră era atât identificarea acestora cât 
şi salvarea lor în vederea conservării. Au fost, din nefericire, puţini pereţi păstraţi pe 8-12 m 
înălţime din hrube până la catul al doilea al palatului. 

Către anul 1970 s-a pus în discuţia specialiştilor problema restaurării vestigiilor, în 
lumina legislaţiei europene, stabilirea unui circuit muzeal ş.a. Colaborarea celor doi arheologi 
cu şeful colectivului arh. C. Joja, cu arhitectul proiectant N. Pruncu, inginerul de rezistenţă 
Rădulescu cu comandamentul municipal ş.a. punea un noian de probleme. În această situaţie 
A. Ştefănescu a trebuit să cerceteze singur bordeiele din sec. III-IV, VI-VII, IX-XI, fundaţiile 
unor case domneşti apărute în curţile interioare de pe str. Soarelui 6-8- I O, pivniţele casei de 
pe aceiaşi stradă nr. 5 unde apăruseră trei bazinete, conducte de apă şi cuptorul de încălzit apa 
necesară, s-a presupus a uneia din băile Curţii. 

În primele luni - 1972 şantierul a fost diminuat, trecându-se la pregătirile necesare 
inaugurării „Muzeului Curtea Veche. Palatul Voievodaf'. Aveau să urmeze, cu fonduri limitate, 
alte două campanii, care s-au consumat paralel cu cercetarea Cafenelei Vechi, a Hanului cu 
Tei, cu finisarea investigaţiilor la Hanul Manuc, cu începerea cercetării Hanului Gabroveni 
ş.a. Bilanţul acestui iureş consemna, arheologic, completarea cunoştinţelor privind locuirile 
anterioare Curţii, adică sec. III-IV, VI-VII, şi îndeosebi a aceleia medieval-timpurie, din sec. 
IX-XI. Aceasta din urmă este cea mai întinsă aşezare, aparţinând Culturii vechi româneşti, 
din secolele respective, existentă pe teritoriul Bucureştilor. 

Dacă la Măicăneşti tânărul student, A. Ştefănescu, a deprins abordarea vetrei unui sat 
de mărime mijlocie, la Curtea Domnească el a participat la studierea unui întins ansamblu 
arhitectonic risipit pe 25000 mp. La începuturile acestuia s-a aflat o cetăţuie cu fundaţii din 

825 Panait I. Panait, Aristide Ştetllnescu, Muzeul Curtea Veche-Palatul Voievodal, Bucureşti, 1973 
826 Bucureştii de odiniollrii in lumina siipiiturilor llrheologice, sub redactia Prof. I. Ionaşcu, Bucureşti, 1951, 
pp. 147-170 
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cărămidă, de plan patrulater, înconjurată cu şanţ de apărare. În acest şanţ s-au găsit materiale 
din a doua jumătate a sec. XIV. Peste aceste ziduri Vlad Ţepeş a ridicat, în anii 1458-
1459, „Cetatea Bucureşti/or", folosind bolovani de râu. Ca atare descoperirile arheologice 
au arătat, aşa cum presupusese eruditul prof. univ. dr. Constantin C. Giurescu, că încă din 
perioada organizării statului medieval Ţara Românească, la Bucureşti se afla o fortificaţie827 . 
Ea se înfăţişa ca un turn de 160 mp., care supraveghea o încrucişare de drumuri şi putea 
găzdui pe pârcălabul de Ilfov. Descoperirea acestei cetăţui s-a făcut în ziua de 27 mai 1968828

, 

provocându-ne, atât mie cât şi lui A. Ştefănescu o nespusă bucurie. Nu se putea altceva atât 
de clar; fundaţia din cărămidă era suprapusă de cea, puţin adâncită a Cetăţii lui Ţepeş Vodă. 
Cetatea Dâmboviţei, a Bucureştilor, era cu un veac anterioară hrisovului lui Vlad Ţepeş. Prin 
stratigrafie, compararea materialelor de construcţie, a tehnicii de lucru, s-a stabilit marile 
etape prin care a trecut cea mai vastă zidire domnească la Bucureşti829 • 

Cercetarea solului şi a Curţii domneşti indică piscurile strădaniilor profesionale 
atins·e, cu dăruire, de dr. Aristide Ştefănescu. Dar nu e totul căci bilanţul său este mult mai 
cuprinzător, incluzând participarea la cercetarea unor mănăstiri şi biserici bucureştene, ca 
student şi apoi ca arheolog acreditat, lăcaşe, printre care s-au aflat: Chiajna-Giuleşti, Cârna
Măneşti-Buftea, Cotroceni, Flămânda, Sf. Gheorghe, Plumbuita, Răzvan, Spiridon Vechi, 
Văcăreşti ş.a. Rapoartele şi studiile sale au completat bibliografia acestor monumente 
transmiţând date necunoscute până atunci. Este de reţinut găsirea şi publicarea pisaniei 
bisericii Răzvan, ctitorită de marele dregător brâncovenesc Ianache Văcărescu în anul 
1706810

, clarificarea situaţiei lăcaşului masiv din cartierul Giuleşti, aflat la mică distantă de 
linia ferată spre Craiova, notele finale privind contribuţia arheologiei la cercetarea bisericii 
Mănăstirii Cotroceni ş.a. 

Dr. A. Ştefănescu şi-a făcut datoria să publice rezultatele profesiei sale atât prin 
comunicări şi scris cât prin lecţiile ţinute studenţilor în arhitectură sau istorie, la Radio şi 

T.V. Este primul arheolog bucureştean care a cercetat biserica Sf. Spridon Vechi înaintea 
demolării ei şi apoi a fost prezent în efortul notabil al instituţiei bisericeşti şi al enoriaşilor 
de reclădire a „bisericii siriene", cum era cunoscut de către specialişti monumentul istoric. 
Aceeaşi contribuţie a adus la reclădirea unei părţi a ctitoriei lui Şerban Vodă Cantacuzino 
de pe moşia satului său, Cotroceni. O bună parte a carierei de istoric al Bucureştilor şi-a 
petrecut-o pe şantierele de construcţie din Capitală şi împrejurimi. Arheologul A. Ştefănescu 
a făcut parte din echipa de specialişti care a supravegheat lucrările şantierului de canalizare 
a Dâmboviţei, fiind coautor la monografia dedicată acestei înfăptuiri831 • A trecut apoi pe 
şantierul Metrou, cu misiunea salvării obiectelor de interes istoric, pe cel al amenajării lacului 
de acumulare Văcăreşti. 

Cea mai puternică deziluzie a încercat-o pe Şantierul Dunăre-Bucureşti unde, 
alături de dr. Mioara Turcu, dr. V. Boroneanţ, dr. R. Ocheşanu, dr. Radu Ciuceanu, dr. V. 

827 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucurqtilor, editia a li-a revazuta şi adaugita, Bucureşti, 1979, p. 42, 46-
47 
828 Carnet de şantier 24/ 1968/4 
829 Panait I. Panait, Daniel Flaut, Arheologie medievalii romanii, Constanţa, 2004, pp. 165-169 
830 Aristide Ştctllncscu, /nscrlpţla ctitoriei Vilcilreştllor de la Rilzvan, în: „l::voare arheologice bucureştene'', I, 
Bucureşti, 1978, pp. 60-61 
831 Damboviţa-Magistrala albastriJ a Capitalei, Bucureşti, 1988 
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Sandu, a fhcut parte din echipa care a gestionat acest demers de specialitate pe tronsonul 
de Sus al vastului şantier, prin cercetări de suprafaţă, intervenţii premergătoare, recuperarea 
unor obiecte de interes istoric. I-a revenit sarcina de a se ocupa de zonele ce urmau să fie 
acoperite de ape la Poşta-Buturugeni, Drăgănescu, Ordoreanu, unde case, biserici, cimitire 
erau sortite dispariţieim. Zeci de familii aveau să fie dislocate din gospodăriile lor şi mutate 
aiurea, în blocuri prost construite, arheologii fiind martorii acestei tragedii. De multe ori Didi 
Ştefhnescu îmi relata discuţiile cutremurătoare purtate cu sătenii localnici care erau angajaţi 
la muncile arheologice. A refuzat categoric, în anul 1977, să efectueze cercetări la biserica 
Cotroceni, care afectată de seismul din 4 martie, urma să intre în restaurare. Parcă prevestea 
soarta acestui monument sfânt pentru neamul românesc, năruit cu hainie în 1984. 

În schimb a fost bucuros să participe pe şantierul studenţesc de la Hârşova, unde îşi 
prestau timpul de practică de specialitate studenţii Universităţii „Ovidius" din Constanţa. 
Împreună cu el am organizat şantierul Cetăţii Carsium-Hârşova, care s-a bucurat de o frumoasă 
apreciere atât din partea tinerilor participanţi cât şi a cadrelor universitare. Avea un adevărat 
dar să lucreze cu studenţii, pe care i-a îndrumat la Bucureşti timp de peste 15 ani, apoi cu 
cei dobrogeni cărora le spunea cu mândrie că el însuşi este un produs, după mamă, al acestei 
Mesopotamii dintre Dunăre şi Marea Neagră. Tot timpul ştia cum să vorbească savantului sau 
studentului, muncitorului pe care îl iniţia la lucrarea arheologică de teren. Vorbea frumos şi 
la puţinele agape la care am fost prezent, aşteptam cu nerăbdare cântecele lui interpretate din 
rărunchi prin vocea angelică moştenită de la tatăl său, preotul Constantin ŞteBnescu. I-a plăcut 
viaţa limpede, lipsită de vrăjmăşie, climatul de familie. Când reveneam, uneori, împreună din 
ţară, mă bucuram, ca şi el, de momentul întâlnirii, pe peron, cu soţia şi fiul lor, Bogdan, care 
îl întâmpinau pe ,,pater". Muncea mult şi ordonat, străduindu-se să nu-i scape nimic. Şefa lui 
îmi raporta adesea „Didi toată ziua face fişe de documentare". A fost un muzeograf exemplar, 
profesie în care s-a exprimat prin organizarea de muzee şi expoziţii cu teme -diverse, presta 
cu aceeaşi dăruire ghidajul ca şi conferinţa, emisiunea mass-media ş.a. A lăsat în literatura 
muzeografică românească o lucrare pentru care a muncit, cu sârguinţă, extrem de utilă atât 
omului de ştiinţă cât şi turistuluim. A recidivat, cu aceeaşi dăruire, prin lucrări personale sau 
de colectiv, dedicate muzeelor, monumentelor814, documentelor, fotografiei de epocă sau artei 
plastice preistorice. Şi-a Bcut datoria cu acelaşi devotament atât în Ministerul Culturii cu 
care a colaborat o scurtă perioadă, după 1990, cât şi în cadrul colectivului Muzeului Naţional 
Cotroceni, unde a funcţionat ca director-adjunct şi cercetător principal. 

Dr. Aristide Ştefhnescu a fost cel mai harnic şi mai strălucit produs al arheologiei 
bucureştene contemporane pe care el a slujit-o exemplar devotament. După fatidica zi de 26 
iunie 2006 îşi găseşte odihna în Cimitirul Ghencea-Civil din Capitală, sub plăcile de marmură 
albă ale unui îngrijit mormânt umbrit de proaspete flori. Opera lui rămâne în tezaurul istoric 
al metropolei Bucureşti. 

832 Aristide Ştefanescu, în: „C.A.B.", IV, 1992, pp. 241-249, 251-256, 257-264 
833 Idem, Ghidul muzulor, Bucureşti, 1984, p. 498 şi II. 
834 Aristide Ştctlnescu, Albotl Gabriel, Schuster Gabriela, Bucureytl Muue. Monumente. Edificii, Bucureşti, 
1992 
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Milneşti-B11ftea, iunie-iulie 1979. 
Împreună cu echipa de elevi din Butlea, initiind 
campania de săpături în cea de-a treia necropolă. 

Vitan-Bt'Jrzeşti, 1983. 
Practica arheologică a studentilor Facultătii de Jstorie
Filozolie. Inspectie la şantier a acad. Ştefan Ştefănescu 

Vitan-Bt'Jrzeşti, octombrie 1985. 
În mijlocul studentilor Facultătii de Istorie aflali în 
practica de specialitate. 

SUMMARY 

Dr.Aristide Ştefănescu began his practicai activity as an archeologist in 1963, at 
the Băneasa-Străuleşti archeological site, in a moment of effervescent invstigations in the 
domain. The article traces his career and achievments, till his death, on June 26th, 2006. 
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perioada pregătirii obţinând prin concurs o bursă839 • În anul 1903 a terminat840 cursurile şcolii. 
Au urmat câţiva ani de carieră didactică, concomitent desfăşurând şi o laborioasă activitate 
artistică. Astfel în anul 1904 a realizat841 bustul lui Nicolae Crătunescu 842, decanul Facultăţii 
de Drept din Bucureşti. Cu acest prilej a fost remarcat de ministrul Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice, Spiru C. Haret843 care, în anul 1907, i-a asigurat obţinerea bursei acordată de Casa 

Şcoala de Belle Arte din Bucureşti. Prin preocuparea sa s-au pus bazele turn!ltoriei artistice din România. Comen
zile primite au dus la realizarea unor valoroase monumente care au fost integrate în forul public din diverse oraşe. 
Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea - material romfinesc, oameni şi infllptuiri, Editura Cugetarea 
- Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940, p. 392. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la istoricul turnlltoriilor artistice in metal din Romfinia, în: „Muzeul 
Naţional", voi. X, Bucureşti, 1998, p. 181-188. (prin preocuparea sculptorului Wladimir C. Hegel s-a importai 
din Anglia o instalaţie completă de turnarea a metalelor pentru Şcoala de Arte şi Meserii. Aşa a format o serie de 
turnători români, din rândurile acestora, detaşându-se prin receptivitate, interes permanent de autodepăşire, Vasile 
V. Răşcanu. O biografie care se conjugă cu cele mai reprezentative monumente turnate în bronz pe parcursul a mai 
bine de 50 de ani. La vârsta senectuţii memoriile întocmite sunt o electiva sursă de cunoaştere a evoluţiei acestei 
activităţi.) 

Virgiliu Z. Teodorescu, „ Voieşce şi vei putea", în: „Na(iunea", Bucureşti, anul XIV, nr. 195 (661 ), 16-22 aprilie 
2003, p. 8 (centenarul monumentului C.A. Rosetti din Bucureşti, realizat de Wladimir C. Hegel.) 
,OVirgiliu Z. Teodorescu, Monumentul Constantin A. Rosetti din Bucureşti, în: „Dimineala", Bucureşti, anul 
XIV, nr. 3560, J 24 aprilie 2003, p. 9. (centenarul monumentului C.A. Rosetti din Bucureşti, realizat de Wladimir 
C. Hegel) 
Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentul pompierilor din Bucureşti, în: Simpozionul Traditie şi educatie, organizat 
de Inspectoratul General pentru Situafii de Urgentă, Bucureşti, 2005, p. 17-44 (istoricul genezei, realizări de către 
sculptorul Wladimir C. Hegel, înlăturării din forul public cu ocazia resistematizării zonei şi readucerii pc un alt 
amplasament în 1990.) 
839 nota I, f. 5. 
840 Ibidem .. 
841 Ibidem. 
842 Nicolae CRĂTUNESCU ( 11 martie 1842, Craiova- 7 iulie 1904, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 48, 
locul 15) licenta şi doctorat în drept la Paris, jurist, carieră didactica universitara, om politic, deputat, senator, 
publicist. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 232. 
G. Bezviconi, op. cit., p. 104. Sofie: Maria, la naştere Cu\arida, doctor în medicina 1857- 1919. 
843 Spiru C. HARET (15 februarie 1851, laşi- 17 decembrie 1912, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 73, locul 
12) studii la Dorohoi, laşi, Bucureşti, licenfll în fizico-matematici la Bucureşti, specializare, doctorat în matematici 
la Paris. Reformator al învllţământului de toate gradele, preocupat de starea ţărănimii, organizator al sistemului 
cooperatist la sate, înfiinfării de cămine culturale şi biblioteci, de atenee culturale ca fii ii ale societăţii bucureştene, 
al universităţilor populare, a fost pe bună dreptate „omul şcoalei", ministru, publicist, membru corespondent 12 
124 octombrie 1879 şi titular 31 martie/12 aprilie 1892 al Academiei Române. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 390. 
G. Bezviconi, op. cit., p. 152. Soţie: Ana 1866- 1941. 
Dorina N. Rusu, Istoria Academiei Romane- repere cronologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, 
388 p., la p. 54, 79, indice p. 365. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Romane, 1866-2003, Dic(ionar, Editura Enciclopedica I Editura Acad
emiei Române, Bucureşti, 2003, 1160 p., la p. 372. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Pro memoria: Spiru C. Haret, în: „Downtown magazine", Bucureşti nr. 34, mai 2005, 
p.16-17 (evocarea omului şi faptelor sale.) 
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Şcoalelor844 din fondul Răducanu-Simonidi.845 Ulterior, în anul 1912, Constantin C. Arion846
, 

continuatorul la conducerea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice după decesul lui 
Spiru C. Haret, i-a facilitat847 continuarea perfecţionării asigurându-i sumele necesare pentru 
a întreprinde o călătorie de studii în Europa ca să cunoască activitatea artistică din centre ca 
Budapesta, Viena, Mi.lnchen, Zi.lrich, Paris ş.a. 

Cele dobândite în anii şcolarităţii, cele aflate în timpul călătoriilor întreprinse, atât ca 
piese tezaurizate în muzeele şi colecţiile publice, dar şi contactele cu noile tendinţe artistice 
promovate la începutul veacului al XX-iea i-au fost elementele călăuzitoare în formarea şi 
exprimarea propriei sale chemări în ceea ce a creat în decursul a mai multor decenii.Ca 
atare, pe parcursul a aproape jumătate de veac mărturiile timpului i-au înregistrat prezenţa 
creatoare, predilect inspirat de cele întâlnite ca stări sufleteşti ale omului. 

In anul 1909 a participat848 la expoziţia organizată de societatea „Tinerimea 

844 Casa Scoalclor a fost înfiintală în anul 1896 ca Adminislratia Casei Şcoalelor, având misiunea de a 
contribui la propăşirea învătămânlului şi culturii prin editarea de cărti pentru bibliotecile publice, construirea de 
clădiri pentru învătământ, organizarea unui muzeu al Casei Şcoalelor în care să fir reunite realizările spiritualitătii 
româneşti. Pe parcursul anilor, prin valorificarea unor prevederi testamentare, a avut fonduri cu care să-şi, 
lărgească aria de activitate. A fost reorganizată după primul război mondial, primind, prin preocuparea dr. Constan
tin Angelescu, misiunea de a contribui, prin toate mijloacele, la promovarea culturii româneşti. Multe din cărtile 
editate se distribuiau ca premii elevilor merituoşi, c 
A.N.-D.A.I.C„ fond Casa Şcoalelor, inv. 641, dosarele ffi.2.12, f. 1-11, 14-15, 21-28; illill, f. 127-128. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 176-177. 
Ioana Burlacu, Traian Rus, Cttsa Şcoalelor 1896-1948, în: „Revista Arhivelor", Bucureşti, nr. 4, 1975, p. 403-418. 
Ioana Burlacu, Rolul Casei Ş coalelor în dezvoltarea conştiinţei naţionale a tuturor romt111ilor, în: „Revista 
Arhivelor", Bucureşti, nr. 3, 1968, p. 264-273. 
845 Rl!ducanu SIMON ID! /Simon ide/ ( 1798 - 1878, Bucureşti, cimitirul Cernica) negustor, membru al Con
siliului Municipiului Bucureşti, al Tribunalului Comercial, filantrop, şi-a donat averea pentru sustinerea propăşirii 
învătământului românesc, fondul creat la M.C.l.P. din administrarea averilor sale a servit pentru sus)inerea cu 
burse a tinerilor merituoşi. În opera de binefacere a avut-o alături pe sotia sa, Elena. Multi dintre oamenii eminenti 
ai ştiin\ei şi culturii româneşti au beneficiai de bursele Răducanu-Simonide care le-au facilitat specializarea în 
străinătate. Exemplul gestului familiei Răducanu-Simonide a fost urmat, la sfârşitul secolului al XIX-iea şi în
ceputul celui următor, şi de alti realizatori ai unor importante venituri pe care le-au dorit să fie sprijin în călăuzirea 
formării viitoarelor genera\ii. 
A.N.-D.A.l.C„ fond Ministerul Cultelor şi lnslructiunii Publice (în continuare abreviat: M.C.l.P.), inv 527, dosar 
~' f. I veniturile moşiei Brebeni, jud. Olt. 
George Bezviconi, op. cit., p. 250. Sotie:Elena (ţ 1902), născută Savopol. 
846 Constantin C. AR!ON (25 septembrie 1856, Bucureşti - 27 iunie 1923, Bucureşti, cimitirul Bellu,figura 
29, locul 23) studii la Şcoala de ştiinte politice şi doctorat în drept la Paris, carieră juridică, didactică în 
învătământul universitar, diplomatică. om politic, deputat, senator, ministru, inclusiv al Cultelor şi lnstructiunii 
Publice în anii 1900-1901 şi 1910-1912, publicist, membru de onoare al Academiei Române 21maiI3 iunie 1912. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 49. 
George Bezviconi, op. cit., p. 54 mentionează ca an al naşterii: 1855.. Sotie: Maria, la naştere Tătăranu 1858 
-1886. 
Dorina N. Rusu, Istoria Academiei Romt1ne - repere cronologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, 
388 p„ la p. 129-30. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Romc1ne, 1866-2003, Dicţionar, Editura Enciclopedică I Editura Acad
emiei Române, Bucureşti, 2003, 1160 p„ la p. 53-54. Consemnează naşterea la 18 mai 1855. 
847 Nota I, f. 5. 
848 Ibidem. 
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Artistică"849 cu lucrarea Îngrijorată850 • La Expoziţia oficială a „artiştilor în viaţă" din anul 

1912 i-au fost expuse două lucrări: Cel din urmă glas al durerii851 şi Îngrijorată852 , autorul 

fiind recompensat prin acordarea de către juriu a Premiului nr în valoare de Soo de lei. 

Consecvent, autorul a realizat şi expus şi în anul următor participând cu patru lucrări: 

Vânzătoare de Horim, Studiu de portret854
, lucrare achiziţionată de Ministerul Cultelor şi 

Instrucţiunii Publice, Doi rericiţi 855 şi Cap de expresie856
• Locuinţa-atelier a artistului era în str. 

Călugărului nr. 65857
. În anul 1913 a fost prezent cu alte patru noi lucrări: Credinţa858 , Mortua 

est859
, Supliciul860 şi Copil dormind861

• Lipseşte din expoziţiile anului 1914, însă este prezent în 

anul următor cu trei lucrări: Demetrius862
, lucrare achiziţionată de Casa Şcoalelor, Din alte 

vremuri861 şi Dormind864
• 

fn anul 1916 a participat ca expozant la expoziţia Artiştilor Independenţi 865 organizată 

849 Societatra „Tinerimea Artistjcl!" a fost creată de o serie de entuziaşti artişti plastici la începutul secolului 
al XX-iea, având menirea de a promova noile tendinţe din crea1ia artistică. Bazele societăfii au fost puse la 3 de
cembrie 1901, reunind, la timpul respectiv, pe cei mai receptivi la noile curente, preocupările lor fiind concretizale 
pe simezele expoziţiilor anuale, prilej pentru publicul vizitator să cunoască evoluţia fiecărui artist. Prima expozifie 
a fost organizată la I martie 1902, asttel că răsunetul acesteia şi a celor care au urmat a impus acordarea, prin lege, 
a calitălii de personalitate morală şi juridică. Consecventă în decursul deceniilor care au urmat, a fost o prezenţă 
anuală pe simezele sălilor bucureştene. Prin modul de premiere a incipientelor talente şi-a manifostat permanent 
preocuparea tinerilor artişti chemaJi a realiza arta naJională a acelor timpuri. Reprezentanţii Casei Regale au patro
nat electiv această societate. Principesa Maria a fost din primele momente susJinătoare a manifostărilor societăţii, 
Presa timpului a acordat, cu consecvenţă spaJii în care au fost formulate pertinente caracterizări la ansamblul 
expoziJiilor, la artişti şi creaJiile lor. Personalităţi ca Alexandru Tzigara Samurcaş, Alexandru Busuioceanu, George 
Oprescu, Petru Comarnescu au inclus în lucrările lor reforitoare la evoluţia artelor plastice în România semnifica
tive aprecieri la rolul Societăţii „Tinerimea Artistică" în decursul.anilor de activitate. La sfârşitul anului 1947 soci
etatea a fost desfiinţată prin samavolnica decizie a factorilor care şi-au arogat şi noua orientare a viefii culturale din 
România. 
850 Nota I, f. 5 Expozjtia oficială a artistjlor români în viată 1909, Catalog, poziţia 178. 
851 Nota I, f. 5 Expozitia oficială a artistilor români în viată 1911, Catalog, poziJia 334 (temeie). 
852 Ibidem, poziJia 335 (bătrână, cap de expresie). 
853 Ibidem; Expozitia oficială a artistilor români în viată 1912, Catalog, poziţia 301. 
854 Ibidem, pozi1ia 302. 
855 Ibidem, poziJia 303. 
856 Ibidem, poziJia 304. 
857 „Anuarul Socec - România şi Capitala Bucureşti", anul al 4-lea, 1913, Bucureşti, partea a IV-a, p. 238. (în 
continuare abreviat „Anuarul Socec, 1913"). 
858 Ibidem, Exoozitia oficială a artjstilor români în viată 1913, Catalog, pozi1ia 262, gips, I .OOO de lei. 
859 Ibidem, poziţia 263, gips, 300 de lei. 
860 Ibidem, pozifia 264, gips, 600 de lei. 
861 Ibidem, pozilia 265, gips, 450 de lei. 
862 Ibidem, Expozitja oficiala a artjstilor români în viată 1915, Catalog, poziţia 283. 
863 Ibidem, pozi\ia 284. 
„Calendarul Minervei, 1916", Bucureşti, p. 199, fotografie redând capul unui bătrân. 
864 Ibidem, nota I, f. 5 Expozitia oficială a artistilor români în viată 19 ( 5, Catalog, poziţia 285. 
865 Gruparea „Artjstjlor lndependen!j" a reunit plasticieni care, prin modul de abordare, doreau să fie preg
nant detaşaţi de canoanele conformiste ale colegilor mai vârstnici. 
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în sala Minerva866 în perioada 6-27 ianuarie, unde a prezentat lucrarea Melancolie867
• În luna 

următoare, în perioada 7-29 februarie 1916, a avut satisfacţia să fie gazda publicului vizitator 
la prima expoziţie personală pe care a avut-o în Pasagiul Majestic868 în care a prezentat 38 de 
lucrării. 

Evenimentele care au integrat România în războiul de reîntregire a ţării l-au găsit în 
postura de comandant în cadrul Cercetăşiei 869 , predând ca profesor de modelaj în taberele 
866 Sala Minerva se afla la parterul clădirii din Bd. Academiei nr. 3 al Societătii anonime „Minerva" profilată 
pe arta grafică. 
„Anuarul Socec, 1913" partea a IV-a, p. 3, 251. La p. 163 este consemnat şi hotelul „Minerva" de pe fil Acad
emiei nr. 2. ! al antreprenorului Philip Abramovici. 
867 „Calendarul Minervei, 1916", p. 198 fotografie redând capul unei lemei. 
868 Pasae;iul Majestic se afla în chiar centrul cultural frecventat de lumea artiştilor plastici, a slujitorilor 
scenei, a celor care onorau renumitele catenele ale zonei, inclusiv oamenii presei. Asigura legătura între calea 
Victoriei şi strada Academiei era uşor accesibilă vizitarea expoziliei şi de căire tineretul care frecventa cursurile 
Universitlltii sau ale Şcolii de Arhitectură. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Cronicii buC11reşteanii 1877-1878-Locuri evocatoare, cuvânt înainte acad. Dan Berindei, 
Editura Ministerului de Interne, Bucureşti 1997, 253 p. (prezentare a reactiei tuturor generaliilor momentului la 
sustinerea efortului pentru dobândirea etectivă a Independentei de Stat a României.) 
869 Cercetăsia organizată în primul deceniu al secolului al XX-iea pe teritoriul Marii Britanii, prin preocu
parea generalului Baden Powell, a cunoscut o rapidă răspândire în majoritatea statelor europene. Prin regulile pre
conizate de organizatori, tinerii beneficiau de o educa1ie la care însuşirile dobândite le erau utile zi de zi, incluzând 
îndemânarea fizică, iniţiativa, curajul, demnitatea, onoarea, solidaritatea, patriotismul şi altruismul. În România 
existase în ultimul pătrar al secolului al XIX-iea mişcarea Micilor Dorobanfi. După o prealabilă documentare care 
a permis cunoaşterea experientei dobândite s-a initiat şi la Bucureşti, sub auspiciile liceului „Gheorghe Lazăr'', 
o suită de conterinle lămuritoare. Presa timpului a consemnat asemenea preocupări, contribuind la iradierea lor. 
Asllel, „Revista copiilor şi a tinerimii" a publicat pretioase informatii. La ac1iunea organizatorică s-au alăturat 
şi reprezentanlii armatei care au preluat conducerea organizatorică. La 12 mai 1914, sub auspiciile Ministerului 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice a fost înfiintată Cercetăşia Românii sub conducerea colonelului Grigore Berindei 
care, ulterior, a predat-o prinlului Carol, de aici în colo această organizafie a fost patronată de Casa Regală. În luna 
iunie 1914 a apărut revista „Cercetaşul" condusă, ani de zile, de poetul Vasile Militaru şi a fost adoptat, ca patron, 
ziua de 21 mai când erau pomenili Sfintii Împărati Constantin şi Elena. Cincinal Pavelescu a compus versurile 
Marşului Cercetaşi/or pe muzica compozitorului Alfons Castaldi. Organizatia a fost recunoscută ca persoană 
morală de către Parlamentul României, legea fiind publicată în „Monitorul Oficial", Bucureşti, nr. 8, din 9 aprilie 
1915. În preziua marilor evenimente care au condus România în războiul de reîntregire, organizaţia avea 34 de le
giuni, însumând aproape 13 OOO de cercetaşi. Marea majoritate a acestora au dat examenul cunoştinlelor dobândite 
teoretic prin tot ceea ce a fost participarea la marea dramă a poporului român, aflându-se în primele rânduri acolo 
unde nevoia le impunea prezenia. De la apărarea teritoriului, aprovizionarea frontului, transportarea şi îngrijirea 
răniţilor, la lupta pentru eradicarea epidemiilor, toate le-au solicitat mari sacrificii, concomitent cu pregătirea 
intelectuală pentru promovarea anilor de şcoală. La timpul respectiv contribuţia lor a fost unanim apreciată, 
constituind un exemplu demn de urmat de generaliile viitoare. După anul 1930, prin strădania distructivă a regelui 
Carol al II-iea, organizatia a fost de mai multe ori restructurată, ajungându-se ca în anul 1936 să fie desfiinlată, 
menirea ei fiind preluată de organizaţia Străjeriei, completamente subordonată instituliei monarhice. În anul 1928, 
la Tecuci, a fost dezvelit monumentul Cercetaşului, statuia a fost turnată în bronz la firma „V.V. Răşcanu". Pe 
parcursul anilor, cu ocazia unor manifostări, au fost bătute o serie de medalii. 
Alexandru Bădăută, O carte triiitii. Editura Albatros, Bucureşti, 1977, 232 p. 
Alexandru Daia, Eroi la 16 ani, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1981, 284 p. 
Oprică Preda, Cercetiişia -scurt istoric, în „Eco", Bucureşti, 24 martie 1990, p. 2. 
A.N.-D.A.l.C., fond M.C.I.P., inv. 532, dosar 251/1918: inv. 812, dosar~; fond Parlament, dosar 
2105/1915. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Monument11l Ecaterina Teotloroiu de la Slatina, în: „Na1iunea", Bucureşti, anul XIII, 
nr.157(623),17- 23 iulie 2002, p. 3 (istoria monumentului realizat de sculptorul Dumitru Mălăuanu, amplasat 
lângă podul peste Olt.) 
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din Bucureşti în anul 1916, iar după retragerea în Moldova în cele de la Soleşti 870,jud. Vaslui şi 
Sculeni871

, jud. Iaşi, unde a avut prilejul să modeleze mai multe lucrări pentru comandament. 
La revenirea din refugiu în incinta Ateneului Român 872 a deschis a doua expoziţie 

personală873 în care a reunit 45 de lucrări. Bucureştenii, şi nu numai ei, au avut prilejul ca în 
perioada 16 decembrie 1918-14 ianuarie 1919 să remarce evoluţia artistului, preocupările 
sale, predilect îndreptate spre surprinderea stărilor sufleteşti, manifestarea omului în diverse 
ipostaze. În acelaşi an, în perioada 18 mai-18 iunie şi în acelaşi cadru, a participat alături de 

Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri ale cinstirii dedicate Ecaterinei Teodoroiu, în: „Buletinul Muzeului Militar 
Naţional", Bucureşti, 2005, p. 160-185 [comunicare prezentată împreună cu Elisabeta V. Teodorescu la sesiunea de 
comunicări din cadrul Muzeului Na1ional de Istorie a României). 
870 TabAra de le So(esti jud. Vaslui s-a constituit, în timpul refugiului, pe vatra familiei Rosetti, reunind pe 
tinerii Cercetaşi la activităţile ce au îndeplinit misiuni de înaltă răspundere pentru soarta României Libere. 
871 TabAra de la Sculeni jud. laşi a fost creată în condiţiile impuse de presiunile militare exercitate de Puterile 
Centrale, considerându-se ca oportună protejarea generaţiei viitoare. 
872 Ateneul RomAn constituie rezultatul preocupărilor de ridicare culturală a poporului român, obiectiv 
major al generaţiei de la 1848, înfăptuitoarea Actului Unirii din 1859 şi a suitei de reforme care au deschis drumul 
spre modernizarea societăţii româneşti. Ca atare, în al şaptelea deceniu au fost puse bazele societăţii Ateneul 
Român care, de la începuturi modeste, găzduit în casele Ghiculeştilor din apropierea grădinii Cişmigiu, la intrarea 
principală de atunci, astăzi Piata Valter Mărăcineanu, a ajuns, prin activităţile desfăşurate, prin capacitatea de 
atrac1ie a noi şi noi participanti, la nevoia stringentă a unui local corespunzător. La acţiunea de strângere a fonduri
lor necesare, chemarea mobilizatoare a lui Constantin Esarcu „Dati un leu pentru Ateneu !"răspunsurile au fost 
prompte, mijloacele variate conducând la o participare solidară a tuturor românilor, fapt care a permis ca între anii 
1886-1888 să se destllşoare lucrări de constructie după proiectul arhitectului francez Albert Galleron, obligat de 
limda\ia conslruc1iei începută dar abandonată a unui manej de circ, să dea o formă circulară zonei centrale a edi
ficiului, menită a adăposti sala centrală pentru manifestări. Societatea a reuşit, ca pe parcursul anilor de activitate, 
să se bucure de prezenţa celor mai autorizate personalităJi care, prin specificul preocupărilor, au oferit auditori-
ului remarcabile expozeuri. Pe parcursul anilor spatiile conslruc1iei şi grădinii limitrofe au cunoscut numeroase 
metamorfoze, oferind, în cadrul edificiului, noi posibilităti de extindere a genurilor de activitate, fiind gazda unei 
bogate biblioteci, a Pinacotecii statului, a unor expozitii sezoniere, săli pentru muzică şi spectacole cinematogra
fice. În cel de al patrulea deceniu s-a finalizai un vechi deziderat, realizarea marii fresce de către pictorul Costin 
Petrescu, lucrare care însă, prin modul cum trata istoria poporului român, a cunoscut timp de aproape două decenii 
o acoperire care, din fericire s-a dovedit proiectoare până la momentul când istoria na\ională revenea la matca ei, 
înlăturându-se toate încercările de slavizare, sovietizare menite a ne integra în lagărul socialist. Au fost tocmai anii, 
când activitatea a fost curmată, localul fiind atribuit la 1948 în exclusivitate, filarmonicii „George Enescu". Cu 
rare excepţii, şi acelea de natură propagandistică, sala Ateneului Român a mai găzduit şi manifestări de amploare 
dedicate unor centenare de natură culturală. 
Grigore Ionescu, Bucureşti-ghid, Bucureşti, 1938, p. 49-50. 
Virgil Cândea, Ion Zamfirescu, Vasile Moga, Ateneul Romlin - monografie, Editura Ştiin\ifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1976. 
A.N.-Directia Municipiului Bucureşti (în continuare abreviat: D.M.B.), fond Ateneul Român. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Funclaţii bucureştene: Societatea culturală Ateneul Romlin, în „Cronica Fundatiilor", 
Bucureşti, anul II, nr. I 5, 2003, p. 8. (referinţă la istoricul institutiei.) 
873 Nota I, f 6. 
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al ţi artişti la Salonu 1 seu lptori lor Român i874 expunând I O lucrări: A postol875
, Pax876

, I uda877
, Cap 

decopil878,Păcatul879,Culcată880,Somnul881 ,Dormind882,CapdeexpresiemşiPăreriderău 884 • 

În anul 1920, după uciderea generalului Stan Poetaşm căzut la datorie în timpul 
inspectării graniţei de pe Nistru, ucis de focurile de armă trase de pe malul sovietic al Nistrului, 
locuitorii din Soroca886 i-au comandat lui George Dimitriu un impunător monument al cinstirii 
acestui Erou. Autorul a conceput monumentul generalului Stan Poetaş ca o lucrare de mare 
amploare, piedestalul fiind placat cu granit având înălţimea de 4 metri, iar statuia turnată în 
bronz având 3 metri. Soarta monumentului a fost vitregă încă din primele momente după 
dezvelire, agresivitatea la adresa lui manifestându-se cu o perseverenţă diabolică care în 
ultimă instanţă, în orele precipitatei retrageri din vara însângerată a anul 1940, a condus la 

874 Salonul Sculptorilor Români a reunit lucrările artiştilor doritori de a oferi, printr-o participare mai 
extinsă a numllrului de lucrări, posibilitatea de a fi înţeleşi mai bine de publicul vizitator fiind totodată o reacţie la 
adresa organizatorilor Salonului Oficial.; o apreciere la adresa creaţiei sale a fost inclusă în periodicul „Viitorul", 
Bucureşti, 28 mai 1919. 
875 Nota I, I'. 6, Catalog, poziţia 25. 
876 Ibidem, poziţia 26. 

877 Ibidem, poziţia 27. 
878 Ibidem, poziţia 28. 
879 Ibidem, poziţia 29. 
880 Ibidem, poziţia 30. 
881 Ibidem, poziţia 31. 
882 Ibidem, poziţia 32. 
883 Ibidem, poziţia 33. 
884 Ibidem, poziţia 34. 
885 Stan POETAS (5 decembrie 1870 ?-6 ianuarie 1919) pregătire şi carieră militară exemplară, apreciat 
pentru bravura manifestată în acţiunile anilor 1916-1917. ln calitate de general de brigadă a primit misiunea, la 
sfârşitul anului 1918, să asigure lichidarea intervenţioniştilor care se infiltrau peste Nistru pentru a destabiliza 
stăpânirea românească. La 6/7 ianuarie 1919 a căzut eroic ucis de elementele bolşevice în judeţul Soroca, la 
B!ldiceni. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 667 menţionează localitatea Atachi din jude tul Soroca care însă se află în judeţul 
Hotin. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii clocumentare referitoare la monumentele de/or public ridicate pe teritoriul 
dintre Prut şi Nistru 1n perioada anilor 1918-1940, în: „Revista Arhivelor", Bucureşti, anul LXX, voi. LV, nr. 2, 
1993, p. 141-146 (textul comunicării prezentată la prima Sesiune a Muzeului Naţional de Istorie de la Chişinău, 
decembrie 1991. A fost elaborată pe baza documentelor din Arhivele Statului.) 
în septembrie 2005 am aflat şi obţinut I exemplar editat de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei: „Anuarul", voi. 
I, Chişinău, 1992, p. 214-219 care cu titlul Monumente ridicate 1n oraşul Chişinilu 1ntre 1918-1940 a publicat 
textul respectivei comunicări prezentată în plenul sesiunii. 
886 La Soroca la 25 iunie 1920 a fost organizată solemnitatea punerii pietrei fundamentale pentru monumentul 
cinstirii generalului erou. La solemnitate a participat şi generalul Iacob Zadik, comandantul Corpului IV Armată. 
„Calendarul Glasul Bucovinei, 1921", Cernăuţi, p. 192. 
A.N.-D.A.l.C., fond Ministerul Cultelor şi Artelor (în continuare abreviat M.C.A), Departamentul Artelor (în 
continuare abreviat DA). inv. 819, dosarfilU.12ll, f 5. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentul de for public, carte de vizitii a identitilţii unui popor, comunicare prezentata 
la simpozionul Globalizare şi identitate naţionalii, organizat la Bucureşti, 18 mai 2006, de elitre MAI., Direcţia 
Informare şi Relatii Publice, textul în curs de editare. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



418 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. XXI 

evacuarea887 şi apoi după 1945 la distrugerea lui888
• 

În perioada 2 ianuarie-I februarie 1921, în sala de la Maison d' Art889 a primit vizitatorii 
la cea de a treia expoziţie personală890 unde aceştia au putut să remarce evidenta evoluţie 
artistică înregistrată de perseverentul artist sculptor care a expus acum 53 de lucrări. 

Pentru mormântul profesorului V. Sion 891
, din incinta cimitirului Bellu892

, a modelat 
un relief turnat în bronz. 

La expoziţia colectivă de schiţe - compoziţii891 găzduită la Maison d' Art în perioada 
mai-iunie 1922 George Dimitriu a participat cu 4 lucrări: Pace Vouă894 , Ocrotirea895

, 

Apostol896
, La pâine897

• 

În perioada 10-30 ianuarie 1923 a organizat în incinta Ateneului Român cea de a patra 
expoziţie personală898 în cadrul căreia a expus 43 de lucrări, majoritatea fiind turnate în bronz. 
O semnificativă apreciere a formulat-o în cronica sa899 Victor Ion Popa900

• 

Cea de a cincea expoziţie personală901 organizată în incinta sălii de la Maison d' Art a 
fost vizitată de public în perioada 6-30 aprilie 1924. Autorul a prezentat 27 de lucrări turnate 
887 A.N.-D.A.l.C., fond M.C.A.,D.A., dosar 21lLJ..2.ill.. f. 6, 13 Proces verbal din 17 septembrie 1940 de predare 
preluare a statuii şi a trei besoreliefuri componente ale monumentului evacuat de la Soroc& în clipele retragerii 
armatei române din fata agresiunii armatelor sovietice şi a celor constituiti în coloana a 5-a care au invadat în iunie 
1940 teritoriul României. 
888 A.N-D.A.l.C., fond M.C.A.,D.A., dosarele i2LJ.ill. f. 20; 2m..2JB.. f. I; ~. f. 224; 2..lL1fil. f. 83. 
889 Se(e de expoziţii Majson d' Art a fost glzduiUI în imobilul de pe strada Corllbiei nr. I (în BOUi 1924), 3 
(ln BOUi 1926). Dupll primul riz.boi mondial strada a fost rebotezat!! Clemenceau, iar dupll cel de al doilea riz.boi 
mondial o devenit strado Gabriel Peri, co dupll 1990 să se revin!! la denumirea din perioada interbelicii ca omagiu 
pentru omul politic francez care o sprijinit România pentru a-şi realiza idealul national. Prin amplesamentul cen
tral, în imediata apropiere a Ateneului Român şi a hotelului Athenee Pal ace a fost în atenţia amatorilor de artll care 
aveau posibilitatea de a aprecia virtutile unei lucrllri plestice în ambianta unor interioare esemllnlltoare cu cele ale 
lor. in prezent cllldirea gazduieşte instituţii ştiintifice şi fundatia „Elies". 
890 Nota I, f. 6. 
891 Yuile S!ON ( 1869- septembrie 1921, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 9, locul 13) doctor în medicinll, 
carierll didacticii universitarii, director general al Serviciului SBOitar, cercetlltor, publicist. 
LuciBO Predescu, op. cit., p. 785. 
G. Bezviconi, op. cit., p. 251. 
892 George Bezviconi, op. cit., p. 34. 
893 Nota I, f. 6. 
894 Ibidem, Catalog, pozitia 11. 
895 Ibidem, pozitia 12. 
896 Ibidem, poziţia 13. 
897 Ibidem, poziţia 14. 
898 Ibidem, f. 6, Catalog; de fapt a expus împreuna cu pictorul Tudor Ţancu în sala li de jos. 
A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 4/1921-1931, t: 166. 
899 „AdevArul literar şi artistic", Bucureşti, 28 iBOuarie 1923. 
900 Yictor Ion POPA (naşterea fiind diferit consemnatll: 29 junie 1895/ Elena Zaharia Filipaş, ln Dicţionar de 
literaturtJ romdntJ, Editura Univers, Bucureşti, 1979, p. 308-309; ( 9 julie 1895/Dicţionar cronologic literatura 
romdnlJ, Editura Ştiintificll şi Enciclopedicii, Bucureşti 1979, p. 230, 442; 11 august 1895/ LuciBO Predescu, op. 
cit., p. 674- 30 martie 1946, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 114, locul 2) licenţa ln drept şi Conservatorul de 
muzicii şi artll dramaticii la Iaşi, dramaturg şi prozator, cronicar artistic, eseist, desenator, ilustrator de carte, BOima
tor teatral, initiator al teatrelor populare, regizor, realizator de spectacole, traduclltor, publicist.O. Bezviconi, op. 
cit, p. 225. 
901 Nota I, f. 6; Catalogul structurat pe: Bronzuri pozitiile 1-27; Gips pozitiile 28-46 şi Pământ pozitiile 47-
50.Este menţionatll locuinta sculptorului: B-dul Besarab 200. 
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în bronz: Întoarcerea de la câmp902
, Obosită901 , Apostol mergând904

, La culesul snopilor90s, 

Suferinţa906, Pe gânduri907
, luda Iscarioteanul9°8

, Fericitul909
, Facă-se în voia ta ... 910

, 

Bătrână cerşind911 , Evanghelistul912
, La săpat913 , Cioban cu oile91 4, Bustul D-nei Elena 

Manger91 s, Din alte vremuri916
, Duhovnicul917

, Ţărancă918 , Cap de copil919
, Ciobănaş920 , 

La bae921
, Ţiganca cu copilul922

, Visând923
, Oriental924, Autoportret925 (basorelief), Crist926 

(basorelief), Cap de ţărancă927 (basorelief), Profil de tânără928 • Acestora le-a alăturat 19 
lucrări turnate în gips: Cap de expresie929

, Bătrân930 , Iuda931
, Pe zidurile Ierusalimului932

, 

Prin vifor9
ll, Pictorul Grigorescu934 (proiect de monument), Un visător935 , Îngândurată936 , 

902 Expoziţia sculptorului George Dimitriu, Catalog, pozitia I. 
903 Ibidem, poziţia 2. 
„Calendarul Minervei, 1925", Bucureşti, p. 126 fotografia redând o ţărancă cu copil. 
904 Expoziţia sculptorului George Dimitriu, Catalog, poziţia 3. 
905 Ibidem, poziţia 4. 
906 Ibidem, poziţia 5. 
907 Ibidem, poziţia 6. 
908 Ibidem, poziţia 7.„Calendarul Minervei, 1925", Bucureşti, p. 81 fotografia redând bustul unui bărbat. 
909 Expoziţia sculptorului George Dimitriu, Catalog, poziţia 8. 
910 Ibidem, poziţia 9. 
911 Ibidem, poziţia I O. 
912 Ibidem, poziţia 11. 
913 Ibidem, poziţia 12. 
914 Ibidem, poziţia 13. 
915 Ibidem, po:ti\ia 14. 
916 Ibidem, pozitia 15. 
917 Ibidem, pozitia 16. 
918 Ibidem, poziţia 17. 
919 Ibidem, poziţia 18. 
920 Ibidem, poziţia 19. 
„Calendarul Minervei, 1925", Bucureşti, p. 80 fotografia redând lucrarea. 
921 Expoziţia sculptorului George Dimitriu, Catalog, poziţia 20. 
922 Ibidem, poziţia 21. 
923 Ibidem, poziţia 22. 
924 Ibidem, pozi\ia 23. 
925 Ibidem, poziţia 24. 
926 Ibidem, poziţia 25. 
927 Ibidem, poziţia 26. 
928 Ibidem, poziţia 27. 
929 Ibidem, poziţia 28. 
930 Ibidem, poziţia 29. 
931 Ibidem, pozitia 30. 
„Calendarul Minervei, 1925", Bucureşti, p. 81 fotografia redând un bust de bărbat. 
932 Expoziţia sculptorului George Dimitriu, Catalog, poziţia 31. 
933 Ibidem, poziţia 32. 
934 Ibidem, poziţia 33. 
935 Ibidem, poziţia 34. 
936 Ibidem, poziţia 35. 
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Pax917
, A utoportret918(bust), I. N. R I. 919(basoreliet), Resem nare940

, D.N. T. 941 (mască), La pâine ... 942
, 

Bătrână941,Sărutulmorţii944,Capdetânără945,Apostolînodihnă946,Gânduridetoamnă947.Lor 

le-a alăturat 4 modelări în pământ, autorul făcând menţiunea în catalog că se vindeau numai 
turnate în bronz: Moise948

, Maria Putoianca949
, Şoapta morţii950, Valuri951

• În cele 50 de piese 
expuse sculptorul a reunit impresii diverse care l-au călăuzit în modelarea lucrărilor în care 
omul era redat în semnificative ipostaze, dificultăţile vieţii alternând cu clipele de bucurie, 
conferind acestuia posibilitatea de a surprinde şi reda asemenea stări. 

Aproape concomitent, sub auspiciile Ministerului Artelor, a fost organizat Salonul 
Oficial de pictură şi sculptură al anului 1924 la care George Dimitriu a participat cu lucrarea 
Din alte vremuri952

• 

A şasea expoziţie personală953 a fost găzduită de Căminul Artelor „Regina Maria"954 în 
perioada 2-26 aprilie 1925 în care sculptorul a prezentat 53 de lucrări din care 35 erau lucrări 
definitivate, turnate în bronz. Cronicarul955 Victor Bilciurescu956 remarca, din rândul celor 35 
de bronzuri, lucrările luda957

, Nevinovăţie958 (Cap de copil), Ciobănaşul cu oile959
, Beţivul960 , 

937 Ibidem, pozilia 36. 
938 Ibidem, pozitia 37. 
939 Ibidem, pozi\ia 38. 
940 Ibidem, pozitia 39. 
94 I Ibidem, poziJia 40. 
942 Ibidem, poziJia 4 I. 
943 Ibidem, poziţia 42. 
944 Ibidem, poziJia 43. 
945 Ibidem, poziJia 44. 
946 Ibidem, poziJia 45. 
„Calendarul Minervei, 1925", Bucureşti, p. 127 fotografia redând lucrarea definită în acest caz Apostolul. 
947 Ibidem, pozitia 46. 
948 Ibidem, poziJia 47. 
949 Ibidem, pozitia 48 
950 Ibidem, pozitia 49. 
951 Ibidem, poziJia 50. 
952 AN.-D.A.LC., fond Muzeul Alexandru Saint Georges, (în continuare abreviat: M.Al.S.G.) dosar .llllill. r 
2; Ministerul Artelor, Salonul Oficial pictură sculptură 1924, Catalog, poziJia 203. 
953 Nota I, f 6. 
954 Căminul Artelor „Reeina Maria'', sala de expozifii de pe calea Victoriei nr. 83, fost 97 în casa Dobricea
nu. Şi-a deschis activitatea de la I martie 1924. 
A.N.-DALC., fond MAl.S.G, dosar~. r I. 
955 Cronica Expoziţiile de la Căminul Artelor, semnată V.B. /Victor Bilciurescu/, publicată în ziarul „Univer
sul", cup, AN.-DALC., fond M.Al.S.G., dosar 35/1925, r 3. 
956 .Victor BILCllJRESClJ (I martie 1865, Bucureşti - 1945, Bucureşti, cimitirul Iancu Nou) Studii liceale 
şi militare la Bucureşti, iniţial carieră militară, având şi conlribufii la gazetele timpului ca apoi să devină etectiv 
un gazetar, creator de periodice, cu o îndelungată activitate la „Universul" unde a semnal cronicile artistice şi cu 
iniJialele „V.8.". Concomitent a fost şi om politic, deputat, de\inând diverse funcţii în aparatul statului. 
Lucian Predescu, op. cit„ p. I 02. 
G. Bezviconi, op. cit„ p. 68. 
„Almanahul AsociaJiei publiciştilor români", anul I, Bucureşti„ 1938, p. 25. 
957 Nota I 19. 
958 Ibidem. 
959 Ibidem. 
960 Ibidem. 
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Întoarcerea de la câmp961
, Apostolul în odihnă962 , Profil de ţărancă961, Mizerie964

• 

Tenace, sculptorul George Dimitriu în anul următor, în perioada I aprilie- I mai, 
în acelaşi spaţiu, a organizat expunerea lucrărilor celei de a şaptea expoziţii personale965 

prezentând 55 de piese. 
La Salonul Oficial organizat în Pavilionul Artelor966 (Casa Grădinilor) construit la 

rondul I de pe şoseaua Kiseleff a fost organizat vernisajul expoziţiei la 16 aprilie 1927, 
sculptorul George Dimitriu expunând Apaşul967 , lucrare turnată în bronz. 

Spre finalul anului 1927 a fost unul dintre organizatorii unei ample acţiuni la Ateneul 
Român: Expoziţia retrospectivă a artiştilor români pictori şi sculptori din ultimii 50 Idei ani968

, 

la care a expus două lucrări: Lucrătorul969 , şi Cap970
, ambele turnate în bronz. Publicul a avut 

posibilitatea ca în perioada decembrie 1927-februarie 1928 să aibă o privire de ansamblu 
în privinţa evoluţiei artelor plastice în România. Interesul manifestat a facilitat organizarea 
ulterior şi a altor asemenea manifestări. Una din ele a fost Salonul Ateneului Român971 

organizat în spaţiile acestei societăţi culturale în perioada 6 mai-6 iunie 1928, sculptorul 
George Dimitriu participând cu 3 lucrări: Exodul972 , Portret de tânără97J, La chef'74

• Cea 
de a doua fiind Salonul Sculptorilor Români, organizată în aceiaşi perioadă975 la care George 
Dimitriu a participat cu 12 lucrări: Christ976

, Autoportret977
, Cap de expresie978

, Ţăran 

în rugăciune979 , Îndurerată980 , Cap de copil981
, Apostol în odihnă982 , Apusul vieţii98J, 

961 Ibidem. 
962 Ibidem. 
963 Ibidem. 
964 Ibidem. 
965 Nota I, f. 6. 
966 Pavilionul Artelor a preluat construcţia „Casa Grădinilor", şoseaua Kise1en: rondul I proiectată de 
arhitectul Duiliu Marcu şi edificată în anii 1925-1926. După 1930 aici au fost organizate expoziţii oficiale până la 
demolarea intervenită la reamplasarea monumentului regelui Ferdinand I în 1940.Paul Constantin op. cit., p. 
213. 
967 Ministerul Artelor, Salonul Oficial 1927, pictură sculptură, Catalog, poziţia 202. 
968 A fost o preocupare permanentă pe care a manilestat-o şi susţinut-o muncind electiv pentru realizarea unor 
ample expoziţii, cu participarea artiştilor plastici români, lucrările fiind reunite în toate spa)iile Ateneului Român. 
969 Expoziţia retrospectivă Ateneul Român, Catalog 1927, poziţia 322. 
970 Ibidem, pozi)ia 323. 
971 Formularul de participare la Salonul Ateneului Român men)ionează adresa artistului: str. Ghi)ă Boiangiu, 
nr. 78, sculptorul făcând şi menţiunea că a urmat cursurile Şcolii de Belle Arte din Bucureşti şi a fost bursier al 
statului la Paris, având până la acea dată 7 expozi)ii personale. 
A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar film. f. 145. 
972 Nota I, f. 6; în Catalog, p. 33, pozi\ia 40 I; în formular se menţionează că lucrarea este turnată în gips şi este 
pre\uită la 1.500 lei. 
973 Ibidem, pozi)ia 402; în formular se men)ionează că lucrarea este turnată în gips. 
974 Ibidem, pozi)ia 403; în formular se men)ionează că lucrarea este turnată în bronz şi este preţuită la 1.200 lei. 
975 Nota I, f. 6-7. 
976 Ibidem, Catalog, pozi\ia 11, bronz, 40.000 lei. 
977 Ibidem, pozi)ia 12, bronz, 25.000 lei. 
978 Ibidem, poziţia 13, bronz, 20.000 lei. 
979 Ibidem, pozi1ia 14, bronz, 20.000 lei. 
980 Ibidem, pozi)ia 15, bronz, 30.000 lei. 
981 Ibidem, pozi)ia 16, bronz, 5.000 lei. 
982 Ibidem, poziţia 17, bronz, 18.000 lei. 
983 Ibidem, pozi)ia 18, bronz, 12.000 lei. 
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Extaz984
, Cioban98 5, Nud986

, Copil de ţăran987 • Pe exemplarul catalogului sunt menţionate şi 
sumele la care, aprecia autorul, era posibil achiziţionarea de către cei interesaţi. Lucrarea 
Apostol988 i-a fost achiziţionată de societatea Ateneul Român. Presa timpului a reţinut atenţia 
cititorilor, prezentând cele mai caracteristice prezenţe artistice la aceste manifestări. Astfel în 
periodicul „Clipa"989 a fost apreciată evoluţia artistică a lui George Dimitriu. 

Pentru comanda primită din partea locuitorilor din Panciu, jud. Vrancea de a realiza 
un monument dedicat cinstirii memoriei celor 66 de Eroi990 căzuţi la datorie în războiul 
de reîntregire a neamului românesc din anii 1916-1919, George Dimitriu a conceput, pentru 
partea dominantă, o statuie evocatoare a infanteristului în iureşul atacului, surprins în 
momentul când era gata să dea lovitura decisivă inamicului cu arma pregătită în acest scop, 
iar pentru una din feţele piedestalului un basorelief evocator al tenacităţii apărătorului de 
glie străbună, ambele piese fiind turnate în bronz. Buna conlucrare cu comitetul de iniţiativă 
prezidat de Nicu Asfadur Burdea991 a condus la finalizarea acţiunii prin dezvelirea şi sfinţirea 
monumentului la 2 mai 1928. 

Reţinem ca semnificativă reacţia formulată de către George Dimitriu care aducea992 la 
cunoştinţa conducerii societăţii Ateneului Român că în anul 1928 se împlineau 100 de ani de 

984 Ibidem, pozifia 19, bronz, 5.000 lei. 
985 Ibidem, pozi\ia 20, bronz, 9.000 lei. 
986 Ibidem, pozifia 21, bronz, 5.000 lei. 
987 Ibidem, pozifia 22, bronz, 4.000 lei. 
988 A.N-D„M .. B., fond Ateneul Român, dosar 3/1928, r 178 , proces verbal 4 iunie 1928 achizifionarea lucrării 
turnată în bronz, evaluată la 20.000 lei. 
989 „Clipa", Bucureşti, anul V, nr. 178, 20 mai 1928. Periodicul era coordonat, editat de artistul plastic, sculp
torul Horia lgiroşeanu, concomitent acesta fiind şi un atent critic de artă remarcând evolufia sau involutia artistului 
analizat în pertinentele cronici. La timpul respectiv Horia lgiroşeanu a avut salutare contributii şi la promovarea 
cinematografiei româneşti. 
A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar~. f 215. 
990 Lelia Pavel, Dumitru Hutanu, Monumentele eroilor din judeţul Vrancea în lupta pentru independenţii. 
Editura Neuron, 1995, p. 39 mentionează 55 de Eroi. 
Florian Tucă, ln memoriam, Editura Militară, Bucureşti, 1971, p. 242-246, 430 menfionează 66 de Eroi. 
Florian Tucă, Mircea Cociu, Monumente ale anilor de l11ptlf şi jertfii, Editura Militară, Bucureşti, 1983, p. 292 
atribuie eronat lucrarea lui Constantin Dimitriu Bârlad; eroarea este reluată şi în lucrarea lui Florian Tucă, Gheor
ghe Cristache, Altarele Eroilor Nean111lui. Editura Europa Nova, Bucureşti, 1994, p. 208-209. 
991 Nicu Asfadur BURDEA ( ) unul din cei 13 copiii ai armeanului Cristea-Hacic Burdea din Suceava 
venii pe plaiurile Vrancei la Panciu pentru a muncii la familiile de armeni Miss ir, Pruncu şi Romaşcan şi a 
lncropi o gospodărie prin căsătoria cu Roza Negruzzi, de obârşie din Basarabia dintr-o familie de armeni săraci. 
Educafia primită la format ca un bun gospodar, calitate care a valorificat-o şi în slujba comunităfii implicându-se 
în calitate de consilier la conducerea oraşului Panciu. O alenfie deosebită a acordai-o cinstirii Eroilor, în calitatea 
de preşedinte al filialei locale a Socielătii „Cultul Eroilor" asumându-şi întreaga tevatură necesară realizării şi 
inaugurării monumentului Eroilor din Punciu. Pen Iru cele înfăptuite în decursul anilor a fost răsplătii cu: I) 
Ordinul „Coroana României", în gradul de cavaler, 2) „Meritul Comercial şi Industrial". 
Ion M. Puşcă, Valea Şuşiţei. Editura Sport Turism, Bucureşti 1987, p. I 02. 
Anton Cristea, Urme pe pilmlintul României. Armenii din Panciu, în „Ararat", Bucureşti, publica\ie a Uniunii 
Armenilor din România, anul VI, nr. 5 (74), 1-15 martie 1995, p. 6. 
Bogdan Căuş, Figuri de armeni din România -Dicţiomir, edif ia 11-a revăzută şi adăugită, Editura Ararat, 
Bucureşti, 1998, 408 p. La p. 91-96 reterintă la neamul Burdeşlenilor, obârşia, relatiile cu zona Panciu, la p. 93 
foto Nicu Asfadur Burdea, la p. 95-96 succintă evocare a acestuia. Ci..tllll: Revista „Ararat", Bucureşti, seria 
veche, nr. 25, 1926. 
992 A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 4/1926-1931, f 129, 130. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PERSONALIT A ŢI BUCUREŞTENE 423 

la naşterea pictorului Theodor Aman993 şi 30 de ani de la moartea sculptorului Ion Georgescu, 
ambele evenimente impunând celor cu menirea de a coordona actul cultural să fie evocate 
prin manifestări adecvate la care Ateneul Român să fie părtaş. Rezoluţia a îndrumat petiţia 
către consiliul de conducere al societăţii. Menţionăm că autorul, în calitate de fost elev al lui 
Ion Georgescu, îşi oferea serviciile pentru organizarea unor asemenea manifestări. 

Sfârşitul de an 1928 a oferit Cercului Artistic prilejul să organizeze, la 16 decembrie 
în incinta Băncii Urbane994, care găzduia Salonul Regele Mihai I, o expoziţie la care George 
Dimitriu a expus 9 lucrări: Cap de copil995

, Copil de ţăran996 , Extaz997
, În mizerie998

, 

Îndurerati\999
, Munca1000

, Nud 1001
, O eroină 10oz, Pe gânduri 1003, lucrări turnate în bronz cu 

excepţia poziţiilor 4 şi 5. 
Am formulat „a expus" întrucât la multe din expoziţiile care i-au inclus creaţiile nu s-a 

aflat numai în postura de participant, fiind implicat ca organizator cu menirea de muzeograf, 
având acele calităţi care-i determinau o efectivă şi justificată expunere valorificând spaţiul, 
unghiul, lumina pentru a conferi piesei maxima evidenţiere a mesajului dorit de artistul creator. 
Este ştiut că adeseori la pre vernisaj şi ulterior erau adeseori glasuri ale nemulţumiţilor artişti 
acuzând expunerea ca fiind păguboasă, catastrofală, condamnându-i „opera". Un asemenea 
cârcotaş, din mulţi alţii a fost Oscar Han, omul de condei ale cărui articole constituiau adeseori 
o adevărată anatemă la adresa „organizatorilor" acuzaţi de incapacitate, invidie profesională 
şi alte multe carenţe comportamentale. În cazul lui George Dimitriu n-au existat asemenea 
reproşuri, participarea fiindu-i considerată ca benefică, comportamentul imparţial fiindu-i 
recunoscut şi acceptat ca atare. 

993 Theodor D. AMAN ( 1831, Câmpulung, jud. Muscel, azi Argeş - 19 august 1891, Bucureşti, cimitirul 
Bellu, figura 33, locul 4) studii de pictură la Craiova, şi Bucureşti cu Constantin Lecca şi Carol Walenstein, spe
cializare la Paris. Pictor, gravor, sculptor şi-a început cariera realizând lucrări dedicate evocării istoriei. A partici
pat pentru documentare la războiul din Crimeea. A revenit în ţară la 1858 unde, constatând situaţia artelor plastice, 
a trecut la promovarea învăţământului, devenind din anul 1864 director al Şcolii de Belle Arte, concomitent 
realizând peste 3.000 de tablouri pictate în ulei. El şi-a asumat misiunea realizării schifelor pentru confecţionarea 
coroanei, sceptrului pentru încoronarea regelui Carol I, însemnul ordinului „Coroana României". Pasionat şi de 
muzică casa atelier din strada Clementei, astăzi C.A. Rosetti a găzduit adeseori serate muzicale la care amfitrionul 
era unul din virtuoşii interprefi ai pieselor muzicale. În anul 1904 la demersurile făcute de Ana Aman statul a 
cumpărat casa pe care a transformat-o în muzeu, iar atelierul îl acorda prin concurs ca atelier pentru un artist ce 
devenea şi custodele ansamblului. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 26-27. 
G. Bezviconi, op. cit., p. 49. Soţie Ana 1840- 1926. 
Paul Rezeanu, Artele plastice in Oltenia 1821-1944, Craiova, 1980, p. 22-25. 
Bogdan Căuş, op. cit., p. 27-28. 
994 „Banca Urbanl!" avea sediul ln calea Victoriei nr.5 asigurând adăpostirea la parter a manifestărilor 
expoziţionale cu caracter artistic ale „Salonului Regele Mihai I." 
A.N.-0.A.1.C„ fond M.Al.S.G., inv .... , dosar 3i 
995 Expozitja Cercului Artistic decembrie 1928, Catalog, p. 13-14, poziţia 253, bronz. 
996 Ibidem, poziţia 254, bronz. 
997 Ibidem, poziţia 255, bronz. 
998 Ibidem, pozi\ia 256, gips. 
999 Ibidem, poziţia 257, gips. 
1 OOO Ibidem, poziţia 258, bronz. 
100 I Ibidem, pozi)ia 259, bronz. 
1002 Ibidem, poziţia 260, bronz. 
1003 Ibidem, poziţia 261, bronz. 
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La Salonul Oficial de pictură sculptură, organizat în luna aprilie 1929 a fost prezent cu 
lucrarea Obosită 1004, turnată în bronz. 

La ce de a II-a ediţie a Salonului Ateneului Român, organizat în perioada I decembrie 
1929-26 ianuarie 1930 George Dimitriu a expus 4 lucrări: Autoportret 1005, În rugăciune 1000 , 
Munca 1001 şi Cap de copil 1008. 

Contribuind la organizarea efectivă a expoziţiilor din cadrul Salonului Ateneului 
Român, George Dimitriu, la sfârşitul lunii noiembrie 1930, se adresa conducerii societăţii, 
făcând precizarea1009 că de patru ani contribuia la realizarea acestor manifestări artistice şi, ca 
atare, solicita o retribuţie pentru munca desfăşurată. Rezoluţia din 2 decembrie 1930 definea 
prompt: Se aprobă ca şi anul trecut lei 20.000. 

La 21 decembrie 1930 se deschidea cea de a treia ediţie a Salonului Ateneului Român, 
care a fost la dispoziţia publicului până la 21 ianuarie 1931. ln calitate de expozant George 
Dimitriu a prezentat 5 lucrări: Christ 1010, Iov 1011 , Bătrân 1012 , Frământări 1011 (lucrări turnate 
în bronz, fiind menţionate în catalog şi preţurile de vânzare) şi Portretul D-nei E.M. 1014 

(lucrare turnată în gips). 
În al 41-lea an de activitate Cercul Artistic a organizat expoziţia anuală în perioada 

15 februarie-15 martie 1931. George Dimitriu a expus patru lucrări turnate în bronz: Cap de 
copi1101s, Nud1010, 1ov1011 şi Bătrân101s. 

Pentru organizarea de expoziţii solicitanţii se adresau din timp pentru obţinerea unei 
planificări a repartizării sălilor Ateneului Român. În acest sens, în luna iunie 1931, George 
Dimitriu solicita1019 pentru luna noiembrie 1931 sala nr. I. Ulterior s-a tăcut menţiunea: 
Renunţat. 

Dificultăţile financiare au determinat iniţial conducerea Ateneului Român să renunţe 
la organizarea Salonului din anul 1932, însă demersul categoric întreprins de către sculptorii 
Ioan Iordănescu şi George Dimitriu, preşedintele şi respectiv secretarul Sindicatului Artelor 
Frumoase, prin memoriul înaintat 1020 în numele tuturor membrilor argumentau importanţa şi 
I 004 Ministerul Artelor, Salonul Oficial pictură sculotură 1929, Catalog fl. 23, poziţia 242; sculptorul George 
Dimitriu locuia acum pe str. Caraiman nr. 63, lângă cimitirul Sf. Vineri. fui..ji: Cartea de vizită la A.N.-D.A.l.C., 
fond M.Al.S.G„ inv ... „ dosar~. f. 2. 
1005 Al II-iea Salon al Ateneului Român I decembrie 1929-26 ianuarie 1930, Catalog, p. 40, pozitia 438. 
1006 Ibidem, pozitia 439. 
1007 Ibidem, pozitia 440. 
I 008 Ibidem, pozitia 441. 
1009 AN -D MB, fond Ateneul Român, dosar 1/1930-1931 f. 4. 
I O 10 Al lll-lea Salon al Ateneului Român 21 decembrie 1930 - 21 ianuarie 1931, Catalog, pozitia 500, bronz, 
20.000 lei. 
101 l Ibidem, pozi)ia 501, bronz, JO.OOO lei. 
1012 Ibidem, poziţia 502, bronz, JO.OOO lei. 
1013 Ibidem, pozi)ia 503, bronz, 10.000 lei. 
1014 Ibidem, pozi)ia 504, gips. 
l O 15 Cercul Artistic, al 41-lea an de activitate artistică, Expo 15 februarie - 15 martie 1931, Catalog p. 28, 
pozitia 435, bronz, 7.000 lei. 
I O 16 Ibidem, poziţia 436, bronz, 7.000 lei. 
I O 17 Ibidem, poziţia 437, bronz, 7.000 lei. 
I O 18 Ibidem, poziţia 438, bronz, 5.000 lei. 
1019 A.N.-D.M.B„ fond Ateneul Român, dosar 5/1931-1932, f. 75. Acum artistul locuia pe B-dul Basarab nr. 29. 
I 020 Ibidem, dosar .!..L!ill. f. 1-2. 
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prestigiul deja dobândit de această manifestare. Ei revendicau în mod imperios să se revină 
la organizarea unei noi ediţii, tonică pentru creatori şi publicul iubitor de frumos precum şi 
pentru eventualii colecţionari de artă. Erau anii marilor dificultăţi financiare, artiştii plastici 
resimţind nemijlocit efectele recesiunii, încât fiecare achiziţie era considerată salvatoare şi 
tot odată mobilizatoare. 

La a IV-a ediţie a Salonului Ateneului Român George Dimitriu a avut prilejul ca în 
perioada 14 februarie-14 martie 1932 să expună 5 lucrări: Christ1021

, Urnă funerară 1022 , 

Prin viscol 1021
, Nud 1024 şi Cap de bătrână 1025 • Catalogul menţiona materialul în care erau 

prezentate precum şi preţul de vânzare. 
În calitate de membru şi secretar al comitetului de conducere al Sindicatului Artelor 

Frumoase1026 a răspuns la apelul lansat, oferind pentru expunere şi vânzare 3 lucrări ale 
sale. Iniţiativa viza strângerea de fonduri pentru asigurarea activităţii Caselor de odihnă şi 
creaţie 1027 de la Balcic, Domneşti şi Sâmbăta de Sus unde artiştii plastici erau găzduiţi pentru 
a beneficia de peisajele mirifice ale zonelor înconjurătoare. Ca atare, el a pus la dispoziţie 
pentru expoziţia găzduită în luna mai 1932 de Ateneul Român lucrările: luda 1028

, Preot1029
, 

ambele turnate în bronz şi o Statuetă 1030 • 

Experienţa dobândită 1-a determinat pe George Dimitriu ca în luna septembrie 1933 să 
întocmească un memoriu pe care 1-a adresat 1031 conducerii Ateneului Român în care, făcând 
un bilanţ al rezultatele obţinute de arta românească, arăta că se impune ca publicul să poată 
lua cunoştinţă cu asemenea creaţii prin intermediul unor valoroase retrospective în anii care 

1021 Catalog, poziţia 314, gips, 25.000 lei. 
I 022 Ibidem, pozi\ia 315, bronz, 40.000 lei. 
1023 Ibidem, poziţia 316, gips, 2.500 lei. 
1024 Ibidem, poziţia 317, bronz, 4.000 lei. 
I 025 Ibidem, poziţia 318, gips, 4.000 lei. 
I 026 Sindicatul Artelor Frumoase s-a constituit în Bucureşti după primul război mondial, la 12 martie 1922, 
reunind artiştii plastici: pictori, sculptori, gravori, decoratori ş.a. pentru a asigura protecţia şi promovarea intere
selor acestora atât în \ară cât şi în străinătate. Documentele păstrate ca fond la A.N.-D.A.I.C., sunt relevante pentru 
perioada anilor 1924-1950 evidentiind preocupările, solutiile adoptate pentru depăşirea a numeroase dificultăţi de 
natură organizatorică şi mai ales financiară. Pentru o perioadă de timp George Dimitriu a fost secretarul comitetu
lui de coordonare a activitătii S.A.F. 
~:La A.N.-D.A.l.C., fond Sindicatul Artelor Frumoase (S.A.F.) inv. 2225, fond 1418. 
A.N.-D.A.l.C., fond M.C.A.,D.A., inv. 818, dosar 70/1923; inv.819, dosar 9611940. 
I 027 Casele de odihnă şi creaţie de la Bale ic, Domneşti şi Sâmbăta de Sus au fost organizate ca urmare a unor 
donaJii din partea membrilor. Cităm în acest sens contribu\iile majore ale membrilor Emil W. Becker, Dimitrie 
Belizarie. 
A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A.,D.A., inv. 818, dosar79/1932, f 77v. „Buletinul S.A.F. al artiştilor pictori şi sculptori 
din România", Bucureşti, anul li, nr. I, ianuarie 1932, p. 13 donaţii ale artiştilor plastici pentru fondurile necesare 
construirii căminelor de la Salcie şi Domneşti. Al patrulea menţionat este Paul Molda. 
A.N.-D.A.l.C., fond M.Al.S.G., dosar 48/1929, f. 27 Afiş al Expo S.A.F. din 3-15, corectat 12 iunie 1932, Casa 
Băncii Prahova, Ploieşti cu lucrări donate S.A.F. de 160 artişti care urmau a se vinde pentru amenajarea caselor de 
odihnă şi crea\ ie de la Bale ic şi Domneşti. Preşedinte I. Iordănescu, secretar G. Dimitriu. 
I 028 Sindicatul Artelor Frumoase, Expozitia de pictură si sculptură 30 aprilie-25 mai 1932, Catalog, poziţia 158, 
bronz. 
1029 Ibidem, pozi\ia 159, bronz. 
1030 Ibidem, poziţia 160. 
A.N.-D.M.8., fond Ateneul Român, dosar 5/1931-1932, f. 133v. 
1031 A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 2/1933-1934, f. 40. 
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urmau. În acest scop el îşi oferea serviciile care să conducă la realizarea acestui obiectiv. 
Rezoluţia din 10 octombrie 1933 consemna că ministrul dr. Constantin Angelescu 1032 accepta 
ideea fără a asigura însă o retribuţie organizatorului. 

A V-a ediţie a Salonului Ateneului Român şi-a deschis porţile pentru publicul 
vizitator în perioada 18 mai-18 iunie 1935 la care George Dimitriu a expus 3 lucrări: Din alte 
vremuri 1m, Descurajareio34, Cap de bătrână 1035 • 

La Salonul Oficial de pictură şi sculptură din anul 1937 sculptorul George Dimitriu a 
participat cu lucrarea Cap de bătrână 1036 , piesă turnată în gips. 

În vara aceluiaşi an, la 31 iulie 1937, arhitectul Ion D. Trajanescu 1037
, pictoriţa 

Margueritte Barzon 1038 şi sculptorul George Dimitriu se adresau conducerii Ateneului Român 
solicitând1039 două săli pentru expunere în luna noiembrie 1937. Din păcate cererea nu este 

1032 Constantin ANGELESCU (IO iunie 1869, Craiova, jud. Dolj - 14 septembrie 1948, Bucureşti, sana
toriu), studii la Craiova, Paris, doctor în medicina 1897, specializare în chirurgie, cariera medicală şi didactică 
universitară, om al şcolii, reformator, diplomat, ministru plenipotenţiar al României în S.U.A. în perioada anilor 
primului razboi mondial, membru în Consiliul Naţional pentru Unitatea Românilor 20 septembrie I 3 octombrie 
1918 Paris, om politic P.N.L., deputat, senator, ministru al Instrucţiunii Publice, a modernizat învăţământul în 
România întregită şi a introdus bacalaureatul în 1925, membru al societăţii Ateneul Român, conferenţiar, publicist, 
preşedinte al Ligii Culturale 1941-1947, membru de onoare al Academiei Române 24 mai 1934, reconfirmat la 3 
iulie 1990. 
Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea, Bucureşti, 1940, p. 34. 
Dorina N. Rusu, Istoria Academiei RomAne - repere cronologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, 
388 p., la p. 191, 295. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Rom{/ne, 1866-2003, Dicţionar, Editura Enciclopedică I Editura Acad
emiei Române, Bucureşti, 2003, 1160 p., la p. 43-44. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Dr. Constantin Angelescu fi arhivele rom{/neşti, în „Revista Arhivelor", Bucureşti, anul 
LXXXI, voi. LXVI, nr. 1-2, 2004, p. 80-97. 
I 033 Catalog, p. 26, poziţia 270. Cronica din ziarul „Universul'', Bucureşti, anul 52, nr. 138, 22 mai 1935, p. 8 
remarca lucrările Din uite vremuri şi Descurajare. 
1034 Ibidem, Catalog p. 26, poziţia 271. 
I 035 Ibidem, poziţia 272. 
I 036 Salonul Oficial de ojctura si sculotura 1937, Catalog, p. 30, poziţia 259, gips. 
I 03 7 Ion D. TRAJANESCU (30 mai 1875, Bucureşti - ? 1964, Bucureşti). Studii la Şcoala de Arhitectură din 
Bucureşti, bogată activitate la Comisiunea Monumentelor Istorice, proiectant al unor edificii publice şi particulare, 
profesor universitar, publicist. 
Paul Constantin, Dicţionarul Universal al arhitecţilor, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p.318. 
A.N.-D.A.l.C., fond M.Al.S.G., inv. 654, dosarele~. r. 30; !L.l.2ll; lll.12J1. f. 15. 
Salonul Ateneului Român 6 maj-6 junie 1928, Catalog p. 30. 
„Ateneul Român pe 1932", Bucureşti, 1932, Catalog p. 236, pozifia 370. 
A.N.-D.J. Sibiu, fond ASTRA, Muzee şi Monumente, 292, act 1659/1926. 
„Arhitectura", Bucureşti, ianuarie-martie 1941. 
„Gazeta Municipală", Bucureşti, anul X, nr. 501, 14 decembrie 1941, p. I. 
Ioan Opriş, Comisia monumentelor publice şi activitatea ei, în: „Revista Arhivelor", Bucureşti, anul LXV, voi. L, 
nr. 3, 1988. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţia arhitectului Ion D. Trajanescu la restaurarea ctitoriei lui Constantin 
Br{lncoveanu, Mănăstirea Hurezi- (File de jurnal), în: „Biserica Ortodoxa Română'', Bucureşti, anul CXXI, nr. 
7-12, iulie-decembrie 2003, p. 411-439 (este evocată activitatea tânărului arhitect pornind de la o atentă cercetare 
care sa-i permită recuperarea şi evidentierea formelor primare ale construcţiilor, accentul pus pe calitatea, trăinicia 
lucrărilor întreprinse în zona vâlceană.) 
I 038 Margueritte BARZON ( ) pictoriţă, nu deţinem informafii despre viata şi activitatea ei. 
1039 A.N.-D.M.B, fond Ateneul Român, dosar 7/1937, f. 92. 
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adnotată cu infonnaţia care să menţioneze reacţia conducerii, cert este că George Dimitriu 
n-a inclus în memoriul de activitate o asemenea acţiune pentru anul 1937. 

Apariţia în anul 1938 a valorosului volum Bucureşti - ghid, elaborat de arhitectul 
Grigore Ionescu 1040 a condus la o îndrumare a celui interesat să cunoască diversele obiective 
culturale ale Capitalei României. El a menţionat existenţa unor lucrări realizate de George 
Dimitriu, atât în Pinacoteca Statului găzduită la acea dată de Ateneul Român, unde semnala 
prezenţa lucrării Cap de copilio41

, piesă turnată în bronz, cât şi la Muzeul Simu care avea 
în patrimoniu bustul prof. Vintilă Jonescu 1042 piesă turnată în bronz. Facem precizarea 
că George Dimitriu, în memoriul său de activitate, a menţionat la pinacotecă două lucrări 
amintind şi de Capul de expresie1043

, iar la Muzeul Simu el citează lucrarea prezentă la 
Grigore Ionescu ca fiind Profesor Vintilă D. Mugur 1044

, amintind şi de un medalion Capul 
Mântuitorului 1045

• Cu acelaşi prilej aminteşte şi de existenţa în patrimoniul de la Palatul 
Cultural din Arad a lucrării Bustul meu 1046

, lucrare turnată în bronz pe care credem că autorul 
a menţionat-o în anii anteriori ca Autoportret. Printr-o fonnulare generală, după trecerea în 
revistă a multora din lucrările cu care a participat la diverse manifestări facea 1047 menţiunea: 

„Am mai executat monumente funerare, busturi, basoreliefuri, pentru direrite cimitire 
din Capitală şi provincie." Cu alt prilej aminteşte 1048 de existenţa unor lucrări ale sale în 
compunerea patrimoniului Muzeului Şcoalei de infanterie, Ateneului Român, Ministerului 
Artelor, Băncii Naţionale. Ca atare, se impune şi în acest caz ca datele prezente în evidenţa 
„centralizată" la Ministerul Culturii şi Cultelor să poată fi cercetată pentru a putea cunoaşte 
creaţia acestui artist plastic. 

La o nouă iniţiativă din anul 1939 a Sindicatului Artelor Frumoase de a organiza 
o expoziţie cu lucrări ale membrilor, George Dimitriu a oferit pentru expunere şi vânzare 
lucrarea Îngândurată 1049

. 

În anul 1939 răspunzând insistentelor apeluri ale colecţionarului creator al Muzeului 

I 040 Grigore IONESCU ( 11 ianuarie 1904, Floreşti, jud. Prahova - ? ). Studii de arhitectură la 
Bucureşti, diplomat 1930, arhitect, proiectele sale au vizat predilect unităţi sanitare, de învăţământ. Carieră 
didactică universitară cu preocupări majore pentru istoria arhitecturii, teoretician, publicist. 
Grigore Ionescu, Bucureşti, ghid, Bucureşti, 1938. 
Grigore Ionescu, Bucureşti- oraşul şi monumentele safe, Editura Tehnică, Bucureşti 1956, 
Paul Constantin, Dicţionar 11niversaf al arhitecţilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 161. 

I 041 Grigore Ionescu, op. cit., p. 61, citând poziţia nr. 333 din catalogul Pinacotecii Statului. 
I 042 Ibidem, p. 158, nr. 349 poziţia din catalogul Muzeului Simu. 
Ministerul Cultelor şi Artelor, M11zeuf A. Simu şi Casa-Sinut Muze11, Catalog, Fondul Anastase Simu. Bucureşti, 
1937, p. 39. 
I 043 Nota I, f. 8, poziţia 332 din Catalogul Pinacotecii Statului, bronz. 
1044 Ibidem, poziţia 349 din Catalogul Muzeului Simu. 
1045 Ibidem, poziţia 350. 
1046 Ibidem, f. 8. 
1047 Ibidem. 
I 048 Peste ani a întocmit o fişă de cadre pentru Uniunea Artiştilor Plastici prezentând succint activitatea 
desfăşurată. 

1049 Nota I, f. 8. 
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Alexandru Saint Georges ioso, sculptorul George Dimitriu a alcătuit 1051 şi un dosar în care a 
încorporat articolele despre arta plastică pe care le-a elaborat şi publicat pe parcursul anilor 
1901-1939 în reviste şi ziare pe care 1-a donat muzeului amintit. La 20 octombrie 1939 a 
fost confirmată 1052 această primire. Suntem convinşi însă că donaţia nu s-a limitat numai la 
acest valoros dosar, cunoscut fiind faptul că realizatorul muzeului concepuse un adevărat 
chestionar care să fie pentru urmaşi o sursă de informare şi ca atare, de la acte personale 
la exponate care să releve evoluţia artistică erau cu insistenţă revendicate şi obţinute de la 
artiştii timpului, fiecare având astfel o evidenţiere a ceea ce a creat, unde a ajuns, modul de 
receptare de către contemporani etc. Dispersarea patrimoniului muzeului în haotica formulă 
a anilor 1947-1948 a făcut ca astăzi aceste informaţii să fie greu accesibile, impunând-se ca în 
viitorul apropiat toate instituţiile deţinătoare a unor structuri din ceea ce devenise între timp 
muzeul ca institut de informare, să devină reală sursă de documentare, pe baza unui inventar 
general care să reunească informaţiile de la toţi deţinătorii. 

Revenind la succesiunea anilor constatăm participarea la expoziţia jubiliară a 
Cercului Artistic care în al 50-lea an de existenţă a organizat în perioada 7-30 noiembrie 
1940 o expoziţie la care George Dimitriu a participat cu lucrările: Autoportretiosi, Ţăran în 
rugăciune 1054 şi Cap de copiJ 1055

• 

Din lucrările achiziţionate pe parcursul anilor de către stat, prin Departamentul 
Artelor de la saloanele oficiale, erau, în anul 1941, repartizate ministerului pe bază de inventar 
lucrările: Bătrână 1056 (plachetă 0 145 mm., bronz), Apostolul 1057

, lsus 1058
• 

Anii războiului i-au marcat existenţa, dificultăţile obligându-l să formuleze demersuri 
care să ducă la achiziţionarea de către stat a unora din lucrările sale. Astfel în anul 1943 la /26/ 
august solicita să-i fie achiziţionată lucrarea Cap de expresie 1059 pe care în alte împrejurări 
o definise ca Îngândurata. Piesa era turnată în bronz şi o preţuia la suma de 45.000 de lei. 
Răspunsul formulat 1060 de Comisia permanentă de achiziţii, la 11 decembrie 1943, a fost însă 
negativ. A fost anul când revista „Sinteze" a publicat 1061 reproducerea lucrării Cap de bătrână. 
O menţiune o găsim 1062 în acelaşi an pentru lucrarea Fetiţă din Ardeal, piesă turnată în bronz 
şi evaluată de autor la 80.000 de lei. Pentru Salonul Oficial de pictură sculptură al anului 1943 
George Dimitriu a prezentat organizatorilor lucrarea Autoportret 1063

, piesă turnată în gips, 

1050 Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la un portret de m11zeogr11/: Alexc111dru SC/int- Georges, în: „Muzeul 
National". voi. IX. Bucureşti, 1997, p. 127-143. 
1051 A.N.-D.A.l.C., fond M.Al.S.G., inv. 617, dosar Wfil, f. 229, 229v. 
1052 Ibidem, dosarOOW, f. 74. 
1053 Cercul Artistic, al 50-lea an de activitate artistică, Expozitia de pictură si sculptură 7-30 noiembrie 1940, 
Catalog. p. 14, pozitia 124, fotografia lucrării. 
1054 Ibidem, pozi(ia 125. 
1055 Ibidem, pozi1ia 126. 
1056 A.N.-D.A.l.C.. fond M.C.A.,D.A., inv. 819, dosar !03/1941, f. 18 pozi(ia 132. din inv. gen. 501 
1057 Ibidem. 
1058 Ibidem. 
1059 Ibidem, dosar 101/1943, f. 249. 
I 060 Ibidem. r. 251. 
1061 Ibidem, f. 250. 
1062 Ibidem, f. 252. 
1063 Ibidem, dosar 5511943, f. 114, formular nr. 109 de participare la Salonul Oficial de primăvară 1943 pe care 
a fost tăcută men(iunea „A" (admis). 
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evaluată la suma de 40.000 de lei. În anul următor a prezentatio64 pentru expunere la Salonul 
Oficial de pictură sculptură 1944 o lucrare turnată în gips Cap de copil 1065

, evaluată de autor 
la suma de 20.000 de lei. La închiderea expoziţiei lucrarea a fost reţinută şi achiziţionată 1066 

de organizatori. A fost un real ajutor întrucât bombardamentele din perimetrul Gării de 
Nord din primăvara anului 1944 îi dărmaseră io67casa din strada Caraiman nr. 63 unde artistul 
avea locuinţa şi atelierul de creaţie. Pentru a-i veni în ajutor s-a formulat propunerea să-i fie 
acordată suma de 50.000 de lei. La dosar nu este inclusă şi finalizarea acestei propuneri. 

Metamorfoza intervenită după anul 1938 în structurile organizatorice ale statului, 
inclusiv a modului de asociere, a impus ca Sindicatul Artelor Frumoase să se înscrie în 
formula generalizată a breslelor, a corporaţiilor. Trecerea anilor şi dificultăţile întâmpinate 
l-au determinat ca să solicite1068 pensionarea. Comisia i-a acordat o pensie de 5.000 de lei a 
cărei valoare însă, după evenimentele anului 1944, a fost într-o rapidă degradare a puterii de 
cumpărare. 

În iulie 1945 George Dimitriu, adresându-se 1069 conducerii Ateneului Român tăcea 
menţiunea că pe parcursul anilor de activitate a avut posibilitatea să participe la 33 de expoziţii 
din care 7 au fost personale. Solicita1070 ca pentru lunile noiembrie sau decembrie 1945 să 
obţină o sală pentru a expune lucrări împreună cu nepoata sa pictoriţa Olga Stângaciu 1071

• 

Cererea primită la 25 iulie 1945 i-a fost acceptată, fiind planificaţi pentru perioada 13 
octombrie-2 noiembrie 1945 pentru a expune în sala 2. Ne lipsesc datele care să facă referinţă 
la organizarea efectivă a acestei acţiuni. Situaţii similare avem şi în anul 1946 când, la 30 
august, i-a fost înregistrată 1072 cererea pentru luna aprilie 1947. O ultimă informaţie ne este 
oferită de cererea 1071 formulată de arhitectul Ion D. Trajanescu, pictoriţa Margueritte Barzan 
şi sculptorul George Dimitriu pentru a obţine spaţiu de expunere în luna noiembrie 1947. 

Au trecut decenii, linţoliul uitării s-a aşternut, ajungându-se la atribuiri eronate, 
suprapuneri de nume. Este timpul ca pentru toţi creatorii veacului al XX-iea să existe lucrări 
de referinţă care să permită o cunoaştere şi care să conducă la o corectă apreciere a ceea ce 
trebuie să fie definit ca Patrimoniu Cultural Naţional. Depistarea a noi mărturii, inclusiv 
cele referitoare la ultimii ani de viaţă, se constituie o misiune de mare actualitate, inclusiv a 
celor care au încă în memorie date referitoare la omul şi faptele sale. Coroborate şi analizate 

Salonul Oficial de pictură si sculptură aorilie-mai 1943, Catalog, p. 34. poziţia 292. 
1064 Ibidem, dosar~. f. 24, procesul verbal nr. 7 al juriului Salonului Oficial care la 24 martie 1944 con
semna la poziţia 82 primirea lucrării Cap de copil pe care o considera „A" (admisă); dosar~- f. 81 artistul 
locuia pe str. Caraiman nr.63. 
1065 Salonul Oficial de pictură si sculptură mai 1944, Catalog p. 33, pozifia 301. 
1066 A.N.-D.A.l.C„ fond M.C.A„D.A., inv. 819, dosar 84/1944, f. 50, 57, Comisia pentru recepţionarea 
cumpărăturilor de carte şi opere de artă prin procesul verbal din 2 iunie 1944, la poziţia 14, consemna această 
achiziţie. 

1067 Ibidem, dosar 37/1944, f. 37, pozi\ia 11 
1068 Ibidem, fond S.A.F„ dosar 44/1944-1951, f. 119. 
1069 A.N.-D.M.B„ fond Ateneul Român, dosar 1/1945-1946, r 53 sculptorul menţionează aceiaşi adresă: str. 
Caraiman nr. 63, probabil că ajutoarele primite au permis refacerea locuin\ei bombardată. 
1070 Ibidem, f. 5. 
1071 Olga STÂNGACIU ( ) pictoriţă, rudă cu George Dimitriu, nu definem informafii despre viata şi activi-
tatea ei. 
1072 A.N.-D.M.B„ fond Ateneul Român, dosar 1/1946-1947, f. 93. 
1073 Ibidem, dosar 7/1947, f. 92. 
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critic vor permite o formulare care va putea constitui o micro monografie călăuzitoare pentru 
cei de mâine. Ceea ce s-a definit ca preocupare de a evidenţia numai câteva din numele ce 
au onorat artele plastice din România secolului al XX-iea, predilect a celor care au activat 
în perioada interbelică, acum după trecerea timpului putem să apreciem ca o gravă eroare. 
S-a creat impresia că aceştia au fost singurii realizatori. Actuala bibliografie fiind lipsită de 
elementarele referinţe la cei care au activat ca sculptori, deşi aceştia s-au situat la timpul 
respectiv într-o ierarhizare a interesului public, al colecţionarilor, al comanditarilor care le-a 
oferit prilejuri de aducere în forul public a unor monumente reprezentative, demne moşteniri 
pentru viitor şi care meritau şi mai ales acum posteritatea merită a le fi prezentate biografiile 
şi creaţiile cu care au s-au etalat la timpul respectiv. A nu ştie cine le-a realizat sau a le 
atribui, din ignoranţă, altor creatori este tributul plătit tocmai acestei greşite politici culturale. 
Din comoditate, ignorare nejustificată sunt adeseori formulate definiri în total dezacord cu 
realele calităţi ale operei. Este timpul ca să fie întreprinse demersurile salvatoare a tuturor 
informaţiilor care să conducă la prezentarea şi atribuirea pentru fiecare a locului cuvenit pe o 
reală scară a valorilor. Astfel vom putea vorbi de o corespunzătoare evidenţă a Patrimoniului 
Cultural Naţional, de o permanentă grijă pentru transmiterea către viitorime a acestei 
moşteniri. 

SUMMARY 

The article presents the life and activity of a less known sculptor, George Dimitriu 
(born on October 23rd, 1879), recalling his works, biographical data, featuring essentiual 
moments in his activity. 
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ÎNTRU FERICITA ADORMIRE A 
PATRIARHULUI TEOCTIST 

431 

Anca Beatrice Todireanu 

Luni, 30 iulie 2007, în jurul orelor 17, clopotele bisericilor din întreaga ţară au început să 
bată lung şi trist. Toată suflarea ortodoxă avea să se cutremure. 

Doamne, ce s-a întâmplat ? Un fior mi-a străbătut întreaga fiinţă. Răspunsul a venit 
aproape instantaneu. La telefon tocmai mi se dădea o veste cumplită: „Patriarhul nostru a trecut 
la cele veşnice „." Nu-mi venea să cred„. apoi cu o voce aproape stinsă am rostit „Dumnezeu 
să-l mântuiască". 

Despre adormirea Sa, s-a scris şi s-a vorbit deja foarte mult. Noi vom încerca prin acest 
articol doar să-i schiţăm un scurt portret, ca un mic omagiu pe care-l putem aduce celui de-al 
cincilea Patriarh al României, cel care cu multă vrednicie a condus Biserica Ortodoxă Română 
vreme de mai bine de 20 de ani. 

Când la 7 februarie 1915, tânăra Marghioala, soţia lui Dumitru 
Arăpaşu, aducea pe lume cel de-al zecelea lor copil, nimeni nu bănuia 
la acea vreme, că se năştea de fapt un Patriarh, cel care avea să-şi 

împletească destinul vieţii cu al Bisericii lui Hristos. Micuţul Teodor 
s-a bucurat de o copilărie frumoasă, a cărei amintire 1-a întărit în vremea 
greutăţilor, de la mănăstire şi până la slujirea din Biserică. Tot mereu 
îşi amintea de unde a pornit şi povestea cu bucurie de câte ori avea 
ocazia. Din vistieria virtuţilor părinţilor lui plugari a dobândit credinţa 
cea adevărată, dragostea de ţară, de muncă şi de cinste şi a învăţat 
să preţuiască semenii şi darurile lor. A urmat şcoala primară în satul 
natal, învăţător fiindu-i chiar fiul preotului din sat care deseori îi învăţa 
rugăciuni şi cântări religioase. În această perioadă a fost atras de viaţa 
mănăstirească, fiindcă adeseori părinţii săi îl duceau la Mănăstirea 
Vorona din apropierea ţinuturilor natale. La 14 ani, era deja încolţită 
în mintea sa fragedă ideea de a-i sluji Lui Dumnezeu cu toata fiinţa. 
Nerăbdător, şi-a sărutat mama, şi-a luat rămas bun de la lume şi a plecat 
grăbit spre Mănăstire. Era deja hotărât şi nerăbdător să înceapă o nouă 

viaţă, cea monahală. A intrat întâi ca frate în schitul Mănăstirii Vorona. La 14 septembrie 1931 
era deja elev la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Neamţ ca un an mai târziu, să se mute la 
Seminarul Monahal de la Cemica. 

La 6 august 1935, a depus voturile monahale la Mănăstirea Bistriţa - Neamţ, unde a 
primit şi numele de Teoctist. Pe 4 ianuarie 1937 a fost hirotonit diacon de către arhiereul Ilarion 
Mircea Băcăuanul, pe seama aceleaşi mănăstiri. În vara lui 1940 a terminat cursurile Seminarului 
Monahal de la Cernica, iar în toamnă s-a înscris la facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii 
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din Bucureşti, unde în 1945 şi-a luat licenţa în Teologie, obţinând calificativul „Magna cum 
laude", la Catedra de Liturgică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu. În anii de facultate, 
a îndeplinit diferite misiuni în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor, precum şi cea de diacon la 
Patriarhie. 

Pe I martie 1945 a obţinut transferul la laşi, unde în Ziua praznicului Bunei Vestiri, a fost 
hirotonit preot (ieromonah) de către arhiereul Valerie Moglan Botoşăneanul, vicar al Mitropoliei 
Moldovei, pe seama Catedralei mitropolitane din Iaşi. Tot aici vreme de doi ani a urmat şi 

Facultatea de Litere şi Filozofie. Fiind remarcat ca o persoană plină de responsabilitate, iniţiativă 
şi dinamism, ieromonahul Teoctist se va învrednicii de multe încredinţări bisericeşti, astfel: 

Devine mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi, exarh al mănăstirilor din 
Moldova, urmând apoi să fie hirotesit arhimandrit, după care este numit vicar administrativ al 
Mitropoliei Moldovei (1948-1950), de către vlădica Justinian. Fiind foarte mulţumit de înfăptuirile 
acestui arhimandrit, Patriarhul Justinian îl va propune ca Episcop vicar patriarhal, Stăntului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, astfel că la 5 martie 1950, în Biserica Sf. Spiridon-Nou din 
Bucureşti, a fost hirotonit arhiereu cu titlul de Botoşăneanul. 

În 1962 este ales Episcop eparhiot la Arad, unde s-a îngrijit de redeschiderea Mănăstirilor 
Gai, Prislop, Hodoş-Bodrog, restaurarea Catedralei Episcopale din Arad precum şi a reşedinţei 
eparhiale. Congresul Episcopiei Ortodoxe Române Misionare din America 1-a ales pe postul de 
Episcop la Detroit, însă din motive subiective nu i s-a acordat intrarea în S.U.A. 

La 25 februarie 1973 a fost înscăunat Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, 
ca mai apoi, după 5 ani de arhipăstorie, să fie ales în septembrie 1977, Arhiepiscop al laşilor 
şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei. După trecerea la cele veşnice a 
Patriarhului Iustin Moisescu (în 31 iulie 1986) vlădica Teoctist devine 
locţiitor de patriarh, ca mai apoi, să fie ales în noiembrie 1986 Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române. Perioada de patriarhat nu i-a fost deloc 
uşoară, ţinând cont că debuta sub auspiciile comunismului. Politica Prea 
Fericirii Sale a fost una de echilibru, fiind conştient că doar aşa putea 
asigura liniştea şi unitatea Bisericii. 

Sub conducerea Sa au fost înfiinţate sau reînfiinţate o serie de 
Eparhii: ale Tomisului, Târgoviştei, Sucevei şi Rădăuţilor, Argeşului, 

Sloboziei şi Călăraşilor, Maramureşului şi Sătmarului, Covasnei şi 

Harghitei, Caransebeşului, Huşilor, Alexandriei şi Teleormanului, 
Episcopiile Giurgiului şi Slatinei, Mitropolia Basarabiei, Mitropolia 
pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, Mitropolia Ortodoxă 
Română pentru Europa Occidentală şi Meridională, Episcopia Ortodoxă 
Română din Ungaria, Episcopia Ortodoxă de la Vârşeţ. 

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, a iniţiat şi a 
canonizat mulţi sfinţi români. Astfel că în şedinţele Sfântului Sinod din 
iunie 1992, s-a hotărât canonizarea oficială a 14 noi Sfinţi, precum şi 

generalizarea cultului celor şapte Sfinţi canonizaţi în 1955 şi a altor 
24 de Sfinţi autohtoni. Patriarhul a stăruit să li se alcătuiască sinaxare, 
acatiste şi slujbe. Printre cei canonizaţi, nu pot să nu-i amintesc pe 
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martirii Brâncoveni, pe Sf. Antim Ivireanul, Sf. Grigorie Dascălu şi Voievodul moldovean Ştefan 
cel Mare. Tot în timpul patriarhatului Său, a fost introdusă Religia în Şcolile de stat, s-a mărit 
numărul Seminariilor Teologice, precum şi ale Facultăţilor sau Secţiilor de Teologie Ortodoxă. 
A fost reorganizată Asistenţa socială în Patriarhia Română, realizându-se prezenţa preoţilor în 
spitale, orfelinate, penitenciare; au fost întemeiate Asociaţii şi organizaţii filantropice, pentru cei 
nevoiaşi, bătrâni, copii abandonaţi sau ai străzii, handicapaţi e.t.c. 

În cei peste 50 de ani de activitate ca ierarh a publicat numeroase lucrări cu caracter 
ştiinţific, monografic şi de aprofundare teologică. A alcătuit monografia „Mitropolitul Iacob 
Putneanul ( 1750-1760)"; a editat „Liturghierul românesc (1679) al Mitropolitului Dosoftei"; 
este autorul studiilor „Mitropolitul Dosoftei - autor al limbajului liturgic" şi „Opera Stăntului 
Vasile cel Mare în evlavia credincioşilor ortodocşi români"; a editat „Biblia de la Bucureşti", 
ediţie jubiliară transliterată, 1988; este autorul a treisprezece volume de predici, omilii, meditaţii, 
cuvântări ocazionale şi studii, reunite în colecţia „Pe treptele slujirii creştine" ş.a 

Una din laturile cele mai importante ale activităţii Sale, a fost însă lucrarea sa ctitoricească, 
prin care se înţelege nu doar înălţarea de noi biserici ci şi conservarea tuturor sfintelor lăcaşuri 
din parohii, filiii şi mănăstiri, prin restaurarea, întreţinerea şi protejarea lor faţă de orice fel de 
intemperii. A fost acuzat că nu s-a opus regimului comunist în dureroasa problemă a demolării 
bisericilor, însă prea puţini ştiu că Patriarhul Teoctist a preferat să sacrifice câteva biserici pentru 
a salva mult mai multe. Lista ctitoriilor Sale înălţate sau restaurate este foarte lungă fapt pentru 
care ne vom rezuma la a aminti doar câteva dintre ele: Biserica de la Toci leni, Biserica Sfinţilor 
Români de la Popeşti -Leordeni, Biserica Sf. Spiridon Vechi, Biserica Schitul Maicilor, Biserica 
Sf. Spiridon Nou, Biserica din Cimitirul Martirilor din decembrie 1989, Biserica parohiei 
Mărcuţa, Biserica Sf. Elefterie Vechi, Biserica Schitului Darvari şi multe-multe altele. 

Din nefericire, ridicarea unei Catedrale Ortodoxe în Bucureşti, a rămas o dorinţă 
neîmplinită, atât pentru Patriarhul Teoctist cât şi pentru credincioşii români care speră să vină cât 
mai curând clipa în care vor participa la sfinţirea ei. 

Despre activitatea „Patriarhului blândeţilor", cum frumos a fost numit de presa 
românească, au rămas foarte multe de spus, deoarece a avut o activitate bogată şi frumoasă, pusă 
în slujba Lui Dumnezeu şi a oamenilor. Noi ne-am limitat doar la cele prezentate mai sus, însă 
ne-a rămas o datorie faţă de Prea Fericirea Sa : Să ne rugăm, ca Bunul Dumnezeu să-l aşeze în 
„corturile drepţilor"! 

„Fericiţi cei blânzi că aceia vor moşteni pământul" (Matei V, 5) 

SUMMARY 
Teodor Arăpaşu, was horn on February 7th, 1915, as the tenth child of a Moldavian 

family. He died on July 30th, 2007, as the fifth Patriarch of the Roman ian Orthodox Church 
(since November 1986). Between these two dates, his life stretched out rich in the events 
stirred by the tormented Romanian communist epoch, during which famous churches were 
demolished and numerous ministers of God went through incredible martyrdoms, in the 
communist prisons. The article sketches the life and activity of one of the controversial 
personalities of the Roman ian public life. 
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DIN BUCUREŞTII DE ALTĂDATĂ: 
COLECTIONARUL DE ARTĂ 

' 
DR. IOSIF N. DONA ŞI FAMILIA SA 

Prof. univ. dr. Mihai Sorin Rădulescu 

Colecţia de artă Dona intră în trista categorie a muzeelor din Bucureşti care au 
dispărut sau sunt pe cale de dispariţie. Mai întâi, în 1978, a fost anulată individualitatea sa 
prin includerea în nou înfiinţatul Muzeu al Colecţiilor de Artă. Poate că această situaţie nu 
ar fi fost în definitiv chiar atât de rea, câtă vreme aceste reuniri de obiecte de artă - adesea 
de mare valoare - au continuat să existe. ln zilele noastre, asistăm la demantelarea colecţiei 
invocându-se dreptul de proprietate I. Nu este fireşte în intenţia autorului rândurilor de faţă de 
a polemiza cu hotărârile judecătoreşti care sunt uneori poate prea legate de factorul "terestru" 
şi prea îndepărtate de cel „celest", dar nu se poate totuşi trece cu uşurinţă peste pierderea 
poate ireparabilă adusă obştii bucureştene - şi nu numai - prin desfiinţarea acestei colecţii 
prestigioase de artă românească şi nu numai. Prezentul este al intereselor conjuncturale şi al 
factorilor de putere, trecutul aparţine însă istoricilor, conştiinţelor care încearcă să păstreze şi 
să prelucreze critic memoria colectivă şi individuală. 

Colecţia Dona datează de dinaintea regimului totalitar şi este legată de figura 
întemeietorului şi proprietarului ei, doctorul IosifN .Dona, personalitate cunoscută a medicinei 
româneşti2. Ceea ce impresionează la ea este siguranţa gustului, faptul că amatorul de artă nu 
a fost de fapt deloc un "amator" în alegerile sale. Este o reunire de capodopere, fie că e vorba 
de Nicolae Grigorescu, de Ion Andreescu, de Ştefan Luchian sau de alţi clasici ai picturii 
moderne româneşti3. 

Descendenţii din veacul XX ai familiei Dona - şi l-am numit aici pe regretatul medic 
Şerban Andronescu-Ghika, fost director al Centrului de Hematologie, cu care am discutat de 
câteva ori de-a lungul timpului despre istoria familiilor din care se trăgea şi care de altfel era 
un om deosebit de binevoitor şi de inteligent - vorbeau despre originea veneţiană a familiei 
Dona din Bucureşti, despre o eventuală legătură a acesteia cu sireaua dogilor Dona4. Nu 
cred că există vreo legătură reală, pentru că obârşia certă a familiei doctorului losifN.Dona 
trebuie căutată în persoana clucerului Dona (Donea) Cojescu, ctitorul bisericii "Cuibul cu 
barză" din Bucureşti5. Mormântul său există şi astăzi în pronaosul bisericii, iar pe lespedea 
tombală- patinată de trecerea timpului şi drept urmare a călcării ei de către enoriaşi - se poate 
încă citi: "Supt această piatră să odihneşte [sic] oasele robului lui Dumnezeu clucerul Dona 
şi a soţiei lui Za[m]fira [c]titorii bisericii 1830". Numele "Cojescu" apare în testamentul său 
din 31 ianuarie 18246, unde este vorba şi de moşia Cojeştii. Satul se găseşte în Ilfov, la est de 
Bucureşti, nu departe de şoseaua actuală care leagă Bucureşti de Constanţa, în apropiere de 
Brăneşti. De acolo provine aşadar numele. O altă diată-din 12 aprilie 1830 -amintea pe fiii 
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săi Spirache (Spiridon) slugerul, Costache medelnicerul şi Smaranda căminăreasa, soţia biv 
vei căminarului Iordache Arion7. Spirache a purtat de altfel chiar numele de "Cojescu", sub 
care primea - la 4 decembrie 1849 - dregătoria de pahamic8. Tot în Arhondologia perioadei 
regulamentare mai apar încă doi deţinători ai aceluiaşi patronim, fără a şti dacă erau sau 
nu înrudiţi cu clucerul Dona Cojescu: Dimitrie Nica Cojescu, care la 30 august 1839 urca 
din treapta de treti logofăt la cea de serdar9; Scarlat Cojescu, care la I octombrie 1853, 
devenea din "iuncher", "praporgic" 1 O. In aceeaşi Arhondologie sunt amintiţi şi trei purtători 
ai numelui „Dona" (cu varianta "Donea"). Doi dintre ei erau cu siguranţă membri ai familiei 
clucerului Dona Cojescu: fiul său Costache Dona, medelnicer, despre care aflăm de aici că 
a încetat din viaţă la 7 februarie 185411, şi fiul acestuia, Nicolae "Donea", foarte tânăr pe 
atunci. Acesta din urmă - tatăl colecţionarului - primea la 7 aprilie 1856 gradul militar de 
"praporgic" 12, având să ajungă general. Deocamdată nu ştiu dacă era rudă cu ei - poate că da 
?! - clucerul Iancu "Donea", care la 15 aprilie 1915 primea rangul de stolnic 13. De observat 
faptul că prenumele "Done" (sau "Don ie") - care apare, de pildă, în genealogiile medievale 
moldoveneşti la cumnatul cronicarului Ion Neculce, Done căpitan, din care avea să descindă 
apoi pe linie femeiască poetul Ienăchiţă Văcărescu - putea uşor să se transforme în "Donea" 
şi apoi în "Dona". 

Un semn de întrebare se referă la descendenţa - dacă există ea - clucerului Done 
Cojescu din boierii Cojeşti ai veacurilor al XVII - lea - al XVIII-iea. Astfel, Ianache 
Văcărescu, bunicul poetului mai sus amintit, a ţinut în căsătorie pe Stanca Cojescu, fiica 
lui Pană Cojescu şi soră a marelui logofăt Bârcă Cojescu 14. Acesta din urmă a avut o fiică, 
Stanca, căsătorită cu Ştefan Băjescu 15, strănepot al vei banului Mareş Băjescu 16. 

De aceşti boieri Cojeşti este legată şi refacerea frumoasei biserici !Mzvan din centrul 
Bucureştilor. Erau ei oare în ascendenţa Doneştilor din Bucureştii secolului al XIX-iea ? 
Distanţa în timp între momentul ctitoriei de la biserica Cuibul cu barză - 176017 -, chiar 
dacă poate oarecum contestabil neavând un suport epigrafie sigur, şi anul 1743, în care este 
menţionată Stanca Băjescu născută Cojescu e destul de scurtă, iar pentru a documenta o 
legătură nu dispunem încă de nici o dovadă. Poate fi o coincidenţă de nume - sau nu ! - între 
"vechii" Cojeşti şi „noii" Cojeşti deveniţi Dona. 

Revenind la spiţa acestora din urmă, soţia clucerului Dona Cojescu a fost înmormântată 
la biserica din Şcheii Braşovului 18. Spiridon Dona, nepot de fiu al clucerului Dona Cojescu, 
a fost colonel, iar de existenţa lui am aflat graţie excelentei - deşi desigur foarte incompletei 
- lucrări a lui G.Bezviconi, Necropola Capitalei. Este vorba de un mormânt de la cimitirul 
Bellu, pierdut printre multe altele, pe care stă scris: "In memoria regretatului meu soţ I 
colonelul Spiridon Dona I Natalia colonel Sp.Dona născută la 2aug.1864 I decedată la I mai 
1926 I Aci odihneşte colonelul Spiridon Dona I născut la 25 no[i]em[brie] 1842 I decedat la 
30 ianua[rie] 1899 I Nicolae Dona 1893 -1974"19. 

Potrivit unor date comunicate de regretatul Şerban Andronescu-Ghika, colonelul 
Spiridon Dona a avut doi fii: Mircea, medic, şi Nicolae, inginer, acesta din urmă fiind cel 
amintit în inscripţia funerară tocmai menţionată. Mircea Dona a avut un fiu, Şerban, medic 
şi el, care, la rândul său, a avut două fiice. Un alt frate al colonelului Spiridon Dona şi al 
generalului Nicolae Dona a fost colonelul Pompiliu Dona(+ 1903) al cărui fiu, generalul 
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Constantin Dona ( 1879- 1955), semna, ca publicist, cu pseudonimul "Clucerul Dinu"20, ceea 
ce probabil era o trimitere la Costache Dona, bunicul său, al cărui prenume îl şi moştenea. 

Generalul Constantin Dona a avut două fete, Zoe şi Elena - căsătorită Sâmboteanu -, care, 
fie menţionat pentru "la pelite histoire ", au participat în primii ani ai deceniului patru la 
concursul "Miss Monde" ... 

Potrivit unor date păstrate de asemenea în familie, medelnicerul Costache Dona 
ar fi fost căsătorit de două ori: prima dată cu Eufrosina Săvescu, divorţată şi recăsătorită 
cu domnitorul Grigore al IV-iea Ghica2 I şi a doua oară cu Elena Mihăilescu, nepoata 
mitropolitului Filaret22. In afară de Spiridon, Pompiliu şi Nicolae, Costache Dona a avut şi 
trei fete: Maria, căsătorită cu polcovnicul Nicolae Paraschivescu, Smaranda, căsătorită cu 
Grigore Muşat, prefect de Vlaşca, şi Anastasia, monahie la Mănăstirea Pasărea sub numele 
de Simfora. Maria şi Nicolae Paraschivescu au avut o fiică, Evghenia, căsătorită cu Vasile 
Mareş, boier din Fefelei - Mizil. Evghenia şi Vasile Mareş au avut unnaşi între care, ca 
nepot de fiu, pe proprietarul funciar şi omul politic Nicolae Mareş din Bucureşti, mort în 
închisoarea de la Sighet23. 

Fiica amintită în cele două diate ale clucerului Dona Cojescu, Smaranda, a fost aşadar 
căsătorită cu vei căminarul Iordache Arian, fiul stolnicului Nicolae Arian, din cunoscuta 
familie boierească cu acest nume24. Medelnicerul Costache Dona a avut ca fiu pe Nicolae 
(+ 1915)25, ajuns general, participant la luptele Războiului de Independenţă - la Plevna şi 
Griviţa -, căsătorit cu Emilia Pester - Wirth (+ 1890)26, a cărei obârşie ar fi fost - după 

o infonnaţie păstrată în familie - la Dresda. Surorile ei, Luiza şi Ana, au fost căsătorite 
- fireşte succesiv- cu V.A.Urechia27, iar una dintre ele28 a avut o legătură cu inginerul Ion 
G.Cantacuzino, fondatorul şi proprietarul fabricii de ciment de la Brăila, din care a rezultat, 
ca fiu natural, viitorul general Gheorghe (Zizi) Cantacuzino-Grănicerul. 

Generalul Nicolae Dona a avut următorii copii29: Iosif (1875 - 1956), medicul 
colecţionar, căsătorit cu Elena născută Leontopol (1885- 1972); Raul, medic şi el30, căsătorit 
cu pictoriţa Niculina Delavrancea, una dintre cele patru fiice ale lui Barbu Delavrancea3 l; 
Margareta32, căsătorită prima oară cu Alexandru Vlahuţă. Fiica acestora din urmă - purtând 
acelaşi prenume ca şi mama ei - a fost căsătorită cu istoricul de artă I.O.Ştefănescu, nepot de 
frate al lui Barbu Delavrancea. Niculina şi Raul Dona au avut o singură fiică, Nuni, pictoriţă 
şi ea. Impreună cu Ghiţă Popescu, Nuni Dona a pictat numeroase lăcaşuri de cult, între care 
biserica românească de la Ierusalim şi catedrala din Constanţa, precum şi multe altele. 

Din căsătoria lui V.A.Urechia cu Luiza Pester-Wirth s-au născut trei copii: Alceu 
( 1860 - 1941 ), medic şi scriitor, Corina ( 1865 - 1890), profesoară de istorie - căsătorită cu 
medicul profesor universitar Eugen Rizu - şi Nestor ( 1866 - 1931 ), inginer de la Politehnica 
din Paris, autor al frumoaselor Zâne din Valea Cerbului'°7433. Cei trei copii ai lui V.A.Urechia 
erau, aşadar, veri primari cu doctorul Iosif Dona. Alceu Urechia34 a fost căsătorit de două ori, 
cea de-a doua soţie fiind vara sa primară Margareta Dona, divorţată de Alexandru Vlahuţă. 
Din căsătoria lui Alceu Urechia cu Margareta Dona s-a născut un fiu, Vasile, al cărui prenume 
relua, evident pe cel al bunicului patern V.A.Urechia. Tatăl său îl caracteriza cu multă căldură, 
într-o scrisoare trimisă doctorului Dona: "Sunt convins că Vasilică, nu numai că ne iubeşte 
ca un bun copil, dar are şi simţul onoarei, aşa că niciodată din voinţă proprie nu ar putea să 
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ne facă vreo supărare, vreun rău. Imprejurările însă l-ar putea aduce aci, căci Vasilică este şi 
impulsiv şi pasional. O dramă din tinereţe şi una care era să o joace la întoarcerea lui din Paris 
(când a fost la Bancă) ilustrează natura lui şi impulsivă şi extrem de pasională. Această stare 
ar putea să-l târască, fără voia lui, la situaţii rele şi pentru el şi pentru noi"35. 

Se văd aşadar căsătoriile încheiate în bună măsură în sânul aceluiaşi cerc familial şi de 
prieteni, fonnat din spirite alese precum Barbu Delavrancea, Nicolae Grigorescu, Alexandru 
Vlahuţă, V.A.Urechia, familia Dona. Un mediu de elevaţie deosebită, într-o lume care se 
caracteriza tocmai prin rafinament şi distincţie. Mărturia acestor relaţii de înrudire şi de 
afinitate spirituală a rămas şi în pictură: în colecţia Dona poate fi admirat un splendid portret 
al Anei (Zettina) Urechia, pictat de Nicolae Grigorescu. Doctorul Iosif Dona a fost, de altfel, 
un prieten al pictorilor36 şi la aceasta te trimite cu gândul, de asemenea, un portret al său 
făcut de Alexandru Ciucurencu, aflat tot în colecţia Dona. 

Numeroasele obiecte de artă au fost adunate de doctorul Iosif Dona împreună cu 
soţia sa Elena născută Leontopol37, a cărei genealogie merită şi ea o incursiune. Leontopolii 
achiziţionaseră moşii în judeţele Olt, Teleonnan şi Romanaţi (azi jud.Olt): în 1936, existau 
cinci proprietăţi funciare în judeţul Olt având peste 500 ha, una dintre ele fiind moşia Comani 
a moştenitorilor lui Velisarie Leontopol (722 ha)38. In Bucureşti ei avuseseră în proprietate 
hotelul Union de pe strada Academiei - construcţie de altfel reprezentativă pentru stilul Art 
Deco, proiectată de arhitectul Arghir Culina -, hotel pe care la un moment dat l-au vândut. 

La Biblioteca Academiei Române există un manual grecesc de gramatică, alcătuit de 
Ioannis Leontopoulos, publicat la Istanbul în anul 182839. Avea acest cărturar vreo legătură 
oare cu Leontopolii stabiliţi la nordul Dunării ? Numele este desigur frecvent în spaţiul 

elenic şi probabil şi dincolo de el. Prenumele "Velisarie", pe care îl purta personajul care 
făcuse în România mare avere, trimite desigur la faimosul general bizantin al împăratului 
Justinian. Atestat documentare faptul că Velisarie Leontopol era fiul lui Nicolae Leontopol 
şi al Arhontei, al cărei prenume indică, de asemenea, o obârşie grecească40. Velisarie 
Leontopol - iniţial supus străin - a fost căsătorit cu Ana (Siţa) Atanasiu, fiica lui Ion Atanasiu 
din Caracal41. Aceasta din unnă avea o mătuşă pe nume Sultana Florea Majai, care i-a donat 
moşiile Cepari şi Cocorăşti, din fostul judeţ Romanaţi42. Siţa Leontopol avea o soră, Ştefana 
( + 19 .XI .1893 ), căsătorită cu Ion N .Dobruneanu, senator. Fiica lor Ecaterina a fost căsătorită 
cu Nicolae G.Demetrian, moşier din Caracal, a cărui familie era de extracţie sud-dunăreană, 
precum cea a Leontopolilor. Intre 1909 - 1913 a avut loc un proces între Ecaterina Demetrian 
(născută Dobruneanu) şi verii ei Leontopol, proces în care a fost implicat ca avocat şi Nicolae 
Titulescu43. 

Velisarie Leontopol avea în arendă moşia Boşoteni (sau Belcineanca), proprietate a lui 
Ulysse Boldescu - ctitor al spitalului cu acelaşi nume din Ploieşti-, precum şi moşia Zănoaga 
din fostul judeţ Romanaţi, stăpânită de cumnatul său Ion N.Dobruneanu din Caracal, nepot 
de fiică al boierului haiduc Iancu Jianu44. Din arendaş, Velisarie Leontopol - care figurează 
într-un act ca "român macedonean şi supus otoman"45 - a devenit proprietar, ceea ce s-a 
întâmplat în foarte multe cazuri în secolul al XIX-iea. 

Velisarie Leontopol (+ 1909) a avut cinci băieţi şi două fiice: Vasile, Ion (Jean), 
Alexandru, Ştefan (Fani), Christian (Hristian), Elena - devenită soţia doctorului Iosif Dona 
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- şi Esmeralda (Emeraude) - căsătorită cu doi membri ai familiei de Reineck. Hristian 
Leontopol, de profesie "proprietar", locuind în Caracal, a încetat din viaţă la 28 ianuarie 
1920, fiind în vârstă de numai 35 de ani46. Succesiunea Velisarie şi Christian V.Leontopol47 
cuprindea moşiile Comani Uud.Olt)48, Râioasa Uud.Teleorman)49, Viespeşti Uud.Olt) 
şi Ghizdăveşti (în fostul jud.Romanaţi), hotelul Union din Bucureşti, o pereche de case la 
Corabia50, case cu prăvălie la Caracal (str.Filipescu nr.28) şi case de locuit în acelaşi oraş 
(str.Carol nr.3)51. Moşia Ghizdăveşti a fost vândută lui „Vasile P.Ionescu, proprietar din corn. 
Ghizdăveşti jud.Romanaţi" şi lui "Ion l.Cellarianu din com.Cela[ru] jud.Romanaţi"52. 

Rezolvarea succesiunii şi ieşirea din indiviziune a constituit o problemă de-a lungul 
multor ani. Ea a preocupat multă vreme pe doctorul Iosif Dona care se exprima astfel într-un 
memoriu, redactat după o "inspecţie" făcută în octombrie 1928: "Speranţa ce-o manifestasem 
când am scris memoriul pe 1927, că acel memoriu va fi ultimul şi că în fine se va termina 
cu această indiviziune Leontopol care a ajuns de pomină, acea speranţă plină de certitudini 
atunci, nu numai că nu s-a realizat, dar tinde să devină din contră din ce în ce mai problematică. 
Incurcăturile şi arbitrariul în administrarea moşiilor, îngreuiarea [sic] din ce în ce mai mare a 
putinţei controlului, unite cu un tembelism dacă nu cu o rea voinţă patentă pentru a discuta cu 
bunăvoie şi a sfărşi odată cu <<starea indiviză>>, toate acestea mă fac să cred că tot justiţia va 
fi aceea care să pună capăt acestei situaţiuni. De aceea sunt ferm decis a recurge şi la această 
cale, deşi recunosc că toţi vor fi prejudiciaţi din toate punctele de vedere ... "53 ln chestiunea 
vânzării hotelului Union, fraţii Leontopol, cumnaţii săi, îi acordau doctorului "Juby" Dona 
o procură prin care îl împuterniceau să trateze probleme financiare cu Ilie C.Stoian, căruia 
Hristian Leontopol - încetat din viaţă - îi vânduse partea sa indiviză54. 

Proprietăţile funciare în indiviziune rămase de pe urma lui Velisarie Leontopol erau 
considerabile55: dacă la moartea sa56 şi-ar fi împărţit averea celor şapte copii ai săi, i-ar fi 
revenit aprox. I OOO pogoane arabile pentru fiecare, celelalte bunuri succesorale putând să 
stingă datoriile existente: aprox.500 OOO lei la Creditul Rural, 330 OOO lei la Creditul Urban 
şi 140 OOO dota dota Siţei Leontopol57. In cadrul indiviziunii, fraţii Leontopol se ocupau 
de diferitele exploatări agricole: Vasile Leontopol locuia la Comani58, Jean Leontopol la 
Râioasa59, Ştefan Leontopol era proprietar în comuna Cocorăşti (fostul jud.Romanaţi)60. 
Acesta din urmă a fost căsătorit cu Olimpia Papp, având un fiu, Alexandru6 I. 

Chestiunea a fost soluţionată în anul 1930, printr-un "Act de învoială şi partaj 
voluntar"62. In ceea ce priveşte pe urmaşii fraţilor Leontopol, Jean Leontopol - care a 
petrecut în tinereţe câţiva ani la Geneva- a avut o fiică, Magda, stabilită la Paris63. Alexandru 
Leontopol (+ 1956)64 a avut cu Maria (al cărei nume de familie nu îmi este cunoscut), un 
fiu, Mihai65, care avea să îmbrăţişeze cariera medicală şi să devină faimos prin încercările 
sale de vindecare a cancerului. A avut o fiică. In ultima parte a vieţii s-a stabilit la Bonn, 
unde a încetat din viaţă. Fiul lui Ştefan Leontopol a fost inginer la "Semănătoarea" şi a murit 
necăsătorit66. 

Esmeralda Leontopol (1882 - 1952)67 a avut din ambele sale căsătorii - cu câte un 
baron de Reineck -, câte un copil: Julie, căsătorită cu Dimitrie Ghika, cunoscut în lumea 
mondenă bucureşteană sub porecla alintătoare (în limba franceză) de "poulet" şi Radu 
(Rudolf) (1907 - 1971)68, aviator, proprietar de moşie în localitatea ialomiţeană care purta 
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numele familiei sale: Reineck, azi Ogoru, lângă Lehliu. Din căsătoria cu o americancă (de 
care ulterior a divorţat) s-a născut o fiică, Claire, stabilită la Hamburg, căsătorită cu un 
indian69. Elena Leontopol şi doctorul Iosif Dona au avut două fiice: Cella - căsătorită cu 
Laurenţiu Preoţescu, consilier la Curtea de Casaţie, neavând urmaşi - şi Maria (zisă Maruca, 
poate după Maruca Enescu - Cantacuzino, soţia lui George Enescu), căsătorită mai întâi cu 
Nicolae Andronescu-Ghika (divorţaţi) şi recăsătorită cu Alexandru Bonachi, fiul profesorului 
de urologie Bonachi70. Nicolae Andronescu-Ghika era după tată un coborâtor al familiei 
Androneştilor din Târgovişte7 I, strănepot al Maicii Smara, iar după mamă provenea dintr-o 
ramură a Ghiculeştilor munteni, mai exact dintr-un văr primar al scriitorului Ion Ghica72. 
De observat este şi faptul că două vere primare - Maria Dona şi Julie de Reineck - aveau ca 
soţi doi urmaşi ai Ghiculeştilor din Ţara Românească, Dimitrie Ghika - soţul Juliei - fiind 
descendent direct al domnitorului Grigore al IV-iea Ghica. Aceasta se explică poate şi prin 
legăturile dintre "clanul Dona - Leontopol" şi Eforia Spitalelor Civile, de care era legată 
familia Ghica (împreună cu familia Cantacuzino). Doctorul Iosif Dona a ocupat decenii la 
rând funcţia de medic-şef al spitalelor acestui aşezământ prestigios. 

Naşterea şi dezvoltarea colecţiei de artă nu poate fi înţeleasă fără a lua în considerare 
condiţia materială prosperă a doctorului Dona şi a soţiei sale. Aceştia încasau chirii pe 
numeroase imobile, arende pe proprietăţi funciare şi dividende de la multe acţiuni73. 

Doctorul Dona era - alături de arhitectul Duiliu Marcu - vicepreşedinte al societăţii " 
Meta/lum", cu capital de trei milioane lei74. In acest context, colecţionarul de artă era - iată 

! - implicat şi în introducerea unui...procedeu metalurgic75. Era, de asemenea, acţionar la 
"Societatea Naţională de Gaz Metan"76, la Banca Cerealiştilor (300 acţiuni)77, la Banca de 
Sconta României78, la "S.R.D. Societate anonimă română de navigaţiune pe Dunăre"79, la 
Uzinele Chimice Române80, la "Creditul Extern"8 I, la "Creditul carbonifer"82, la societatea 
anonimă "Tekirghiolul"83 şi la multe alte instituţii. Elena Dona era - între altele - acţionară 

la Banca de Credit Român84. 
Doctorul Dona a făcut parte şi din asociaţii ale proprietarilor funciari: astfel, era 

membru al "Asociaţiei de colaborare profesională a agricultorilor mari, mijlocii şi mici din 
România <<Asagricola>>", cu sediul în str.Bursei nr.3 (et.V)85. 

Licenţiat al Facultăţii de Medicină şi al Facultăţii de Drept din Bucureşti86, doctorul 
Dona a funcţionat la Spitalul Filantropia, apoi - începând din 23 iulie 1903 - ca medic87 şi 
apoi ca director al staţiunii balneare Tekirghiol88, despre care a şi alcătuit o monografie amplă, 
Tekir-Ghiolul. Studiu descriptiv si clinic al localitătii si sanatoriului maritim Tekir-Ghiol si 
al mijloacelor lor de actiune.Tratamentul marin si balneatiunea cu nomol ( 1907), premiată de 
Academia Română. A scris, de asemenea, o lucrare de mai mică întindere intitulată La cure 
de Tekirghiol, prezentată şi la congresul al V-lea internaţional de talasoterapie89. Din 1907 a 
practicat medicina în Bucureşti, având ca specialitate medicina intemă90. Printre pacienţii săi 
se număra şi purtătoarea unui nume cu rezonanţă deosebită în Ardeal: Ana general Siaguna 
(Şaguna), care însă - în mod ciudat - nu i-a achitat foarte numeroasele consultaţii... După 
ce pacienta sa a încetat din viaţă, doctorul Dona 1-a dat în judecată, pentru a primi banii, pe 
fiul ei adoptiv, Dinu Seceleanu -Şaguna, cu domiciliul în Bucureşti, str.Alexandru Lahovary 
nr.31, şi a câştigat procesul9 l. 
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Doctorul Dona a participat la primul război mondial, având misiunea de a combate 
epidemiile de "febră recurentă şi tifos exantematic"92. S-a îmbolnăvit el însuşi de "miocardită 
cu fenomene de angor pectoris şi nefrită cronică, consecutivă tifosului exantematic din 
campanie pe care 1-a contractat în aprilie 1917"93. La 20 decembrie 1918 "a fost desărcinat 
din postul ce-l ocupa din cauza infirmităţii de război"94. I s-a acordat o pensie de 780 lei bruto 
pe lună95. Au urmat cereri repetate de recalculare a pensiei96, atât în perioada interbelică şi a 
celui de-al doilea război mondial cât şi după instaurarea regimului totalitar. 

Prin decesul Anei Urechia97, doctorul Dona a moştenit, împreună cu vărul său primar, 
doctorul A lceu Urechia, casa din str.Brezoianu nr.4898. Ea cuprindea parter şi etaj; la parter, 
bucătărie, cameră, culoar, baie, dormitor, hali, sufragerie, birou, vestibul; la etaj, dormitor, 
baie, bucătărie, cameră de copii şi sufragerie99. Doctorul Iosif Dona şi soţia sa aveau pe 
strada General Dona - fostă strada Numa Pompiliu - mai multe imobile 100, majoritatea 
închiriate. Astfel, de pildă N.Bălţăţeanu - foarte probabil cunoscutul actor - a închiriat de 
la doctorul Dona, imobilul aflat la nr.261 O I. Acelaşi imobil fusese închiriat pe cinci ani, 
începând din 23 aprilie 1919, lui N.G.Rădulescu-Maradorl02. La aceeaşi adresă exista şi o 
tipografie "complectă cu maşinării şi material de tipogr[afie]", proprietate a doctorului Dona, 
pe care el a închiriat-o lui D.şi lui Gh.Karczag, din aprilie 1932 până în aprilie 1934103. 
Acelaşi imobil, de la nr.26, a fost închiriat - între aprilie 1931 - aprilie 1934 - profesorului 
Adrian Dumitrescu-Bumbeşti, preşedintele Corpului Contabililor Cooperatori, care şi-a 

instalat acolo birourile acestei asociaţii I 04. Imobilul din str.General Dona nr.12, „compus 
din două odăiţe şi un antreu în partea dreaptă a curţii şi câteva încăperi în stare de ruină în 
stânga curţii", era închiriat de doctorul Dona lui Moise Streitman, cu preţul chiriei de 30 OOO 
leil05. 

Imobilele din str.General Dona erau asigurate la societatea de asigurări "Dacia -
România": cel de la nr.14, pentru suma de 300 OOO lei I 06; cel de la nr.15, pentru 45 OOO 
lei I 07; cel de la nr.16 cu 500 OOO lei I 08; cel de la nr.26, pentru 200 OOO lei 109; cel de pe str. 
Brezoianu nr.28 cu 500 OOO lei 11 O. 

La 15 septembrie 1918, doctorul Dona închiria Rozinei Iacobescu - prin căsătorie 
Iorgulescu-şi soţului ei Dumitru Iorgulescu, imobilul său din str.Numa Pompiliu (nu devenise 
încă str.General Dona) nr.14, cu o chirie de 1800 lei, plătibilă din trei în trei luni 111. 

La 3 iunie 1926, doctorul Iosif Dona vindea surorii sale Margareta şi vărului Alceu 
Urechia, cu domiciliul la Sinaia, str.Carol nr.6, "o porţiune din imobilul ce posed în str. 
General Dona nr.15, fostă Numa Pompiliu nr.15, şi anume terenul din fundul curţii acestui 
imobil, care răspunde în str.Luigi Cazzavillan, mărginit la nord cu şcoala italiană, la sud cu 
grădina azilului Fr.Hoetsch, la răsărit cu grădina proprietăţii mele [recte a dr.I.N.Dona] şi la 
apus cu str.Cazzavillan"l 12. 

O vilă ce urma să fie clădită la Sinaia constituie obiectul unei scrisori - nedatate, din 
păcate, dar care este probabil din 1930 - primite de doctorul Dona de la ruda sa prin alianţă 
Henriette (Riri) Delavrancea - Gibory, pe care o solicitase să-i facă planul. "Iţi fac pe aceeaşi 
suprafaţă - ii scria arhitecta - un plan modern cu faţadă modernă în spiritul de azi, care va 
avea cred succes fie pentru voi fie pentru închiriere. Natural că nu-ţi cer plată pentru că o 
fac <<pour / 'amour de I 'art>> (lăsând sentimentalismul de-o parte) şi pentru a face ceva 
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la Sinaia şi am plăcerea d-a realiza ceva şi acolo"l 13. Potrivit aceleiaşi epistole, în trei zile 
planul construcţiei unna să fie gata. De asemenea, doctorul Dona era şi posesorul unei vile 
- "Păpuşica" - la Tekirghiol. O altă proprietate a lor se afla pe strada Luigi Cazzavillan nr.26. 
Era, de asemenea, posesorul unei maşini pe care o conducea el însuşi 114. 

Doctorul Dona a achiziţionat tablouri atât de la pictori cât şi de la alţi proprietari 
de obiecte de artă. Este cazul, de pildă, al Constanţei Ghyka născută Câmpineanu 115, care 
la 6 mai I 93 I îi scria colecţionarului: "Docteur,I le me suis decidee a ne plus emporter 
le tableau, ni a le laisser ici; jele vends, [f Iv:} si donc, v{ou}s le prenez pour trois cents 
miile lei, je v{ou]s le cede. I Commeje dois partir, dans lajournee, je desirerais que v{ou}s 
me donniez voire reponse au plus tât, I Recevez, Docteur, l'assurance de toute mon estime, 
I C.Ghyka" I I 6. La fel, un an şi câteva luni mai târziu, mai exact la 13 decembrie I 932, 
Gica Munteanu certifica în scris că a vândut doctorului Dona "un tablou oval <<Efect de 
lumină>> de pictorul Strâmbu, pentru suma de lei 2 OOO (două mii)"l 17. Este vorba, evident, 
de cunoscutul Ipolit Strâmbu, ale cărui picturi erau foarte agreate în mediile boiereşti şi 

burgheze din Bucureşti. 
In 1950, pentru a o salva şi pentru a o pune la dispoziţia marelui public, doctorul Iosif 

Dona şi soţia sa şi-au donat statului colecţia care a fost deschisă publicului în casa lor din 
str.General Nicolae Dona nr.12. Ceea ce nu a împiedicat statul să-i lase pe cei doi aflaţi la 
o vârstă înaintată, fără pensie 118, expropriaţi de toate proprietăţile funciare şi imobiliare pe 
care le deţinuseră altădată. Familia Dona a trecut prin momente dificile în întreaga perioadă a 
regimului totalitar. O a doua donaţie de obiecte de artă către stat a fost făcută de către Maria 
(Maruca) Dona în 19791I9, dar asupra condiţiilor în care s-a săvârşit această donaţie persistă 
misterul. A fost o donaţie forţată, la presiunea unor instituţii abilitate ? 

Jn primii ani de după instaurarea regimului totalitar - mai exact între 1951 - 1953 -, 
muzeele de artă din Bucureşti erau "Muzeul de Artă al Municipiului (în care este cuprins şi 
Muzeul Simu), Muzeul Th.Aman, Muzeul Zambaccian, Colecţia Slătineanu, Colecţia Dona 
şi Colecţia Storck"l20. Oricare ar fi fost motivele înfiinţării Colecţiei de Artă Dona, poate fi 
considerată un act "stalinist" deschiderea ei pentru public şi aşadar repudiată? 

Colecţia Dona depindea de "Secţia de Artă şi Cultură" a „Sfatului Popular Bucureşti", 
persoana care avea în grijă colecţia fiind Cella Dona, o persoană voiajată şi cultivată, 

încadrată ca "asistentă" 121. Acest muzeu a existat, aşadar, în Bucureşti între 1950 - 1978, 
după care exponatele sale au putut fi văzute pe simezele Muzeului Colecţiilor de Artă. Punând 
la socoteală cei câţiva ani în care el a fost închis pentru renovarea clădirii şi reamanajarea 
sa, aceasta face ca vreme de peste cinci decenii, colecţia Dona să fi încântat pe iubitorii de 
artă din Bucureşti şi din alte părţi. Este mult, este puţin, ca argument pentru ca acest elogiu 
muzeal al artei româneşti - şi în fond al artei în general - să merite să supravieţuiască ? 

DOCUMENTE 

1. Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale (mai departe DMBAN), 
fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.19/1924, f.1: 
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Actul de deces al Anei V.A.Urechia născută Pester -Wirth, din 30 aprilie 1924 

"Extract din registrul actelor de morţi pe anul 1924 luna aprilie ziua 30 

No.3009 din 19 mai 1924 

Ana V.A.Urechia, în vârstă de 82 ani, fără profesie, a încetat din viaţă în casa din 
strada Brezoianu n° 28, născută la Iaşi, văduvă a decedatului V.A.Urechia, fiica lui Pester şi 
Margareta [sic], morţi. 

Martori: Vasile A.Urechia, de ani 27, de profesie avocat, domiciliat în Bucureşti, str. 
Numa Pompiliu no.16, nepot, 

Vasile Teodorescu, de ani 45, de profesie fără, domiciliat în comuna Bucureşti, str. 
Griviţei no.2 [ ... ]" 

2. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.19/1924, f.3 (copie): 
Sentinţa Tribunalului Ilfov din li februarie 1926 prin care erau puşi în posesie 

moştenitorii Anei VA. Urechia, doctorii Iosif N.Dona şi Alceu Urechia 

"Tribunalul Ilfov sec.3 
Jurnal N° 2502 
I 926 februarie I I 

Tribunalul, 

Având în vedere petiţiunea înreg. la n° 2798/326, prin care dlor dr.I.Dona şi dr.Ureche 
cer în calitate de legatari universali să fie trimişi în posesiunea de drept şi de fapt asupra averii 
rămasă pe unna defunctei Ana V.A.Ureche. 

Având în vedere că la această secţiune se află deschisă succesiunea defunctei Ana 
V.A.Ureche, iar decesul său se constată din [cuvânt nedescifrat] n° 3009/924 al oficiului de 
stare civilă Bucureşti. 

Având în vedere că averea rămasă pe unna zisei defuncte s-a constatat cu inventarul 
din 14 iulie 1924, întocmit de dl Jude supleant de pe lângă acest tribunal. 

Având în vedere că defuncta Ana V.A.Ureche prin testamentul său autentificat de 
Trib.Notariat Ilfov la N° 5936/924, instituie legatari universali pe dl Dr.I.N.Dona şi ~ 
dr.Ureche, pe toată averea sa mobilă şi imobilă. 

Având în vedere jurnalul acestui tribunal n° I 0627/925, prin care s-a constatat [f.3v:] 
că pe unna defunctei Ana V.A.Ureche, n-au rămas moştenitori ascendenţi sau descendenţi. 

Având în vedere certificatul Ministerului de Finante n° 28160/926 din care rezultă 
că taxele succesorale s-au fixat la suma de 364 825 lei din care s-a achitat 14 825 iar pentru 
rest s-a acordat plata în şapte rate semestriale şi ministerul nu se opune ca mostenitorii să fie 
trimisi în posesie; 
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văzând că cererea de trimitere în posesie s-a făcut pe timbru legal şi dispoz.art.891 c. 

Dispune: 
Trimite în posesie pe dlor dr.I.N.Dona si dr.Ureche în calitate de legatari universali 

asupra întregii averi rămasă pe urma defunctei Ana V.A.Ureche, care consta din imobilul din 
Bucureşti, strada Brezoianu n° 28, imobilul din Constanţa, Bdul Principesa Maria N2__22 şi 
averea mobilă specificată în inventarul cu data de 14 Iulie 1924, dresat de dl jude supleant de 
pe lângă acest tribunal. 

(ss) I.Cernăţeanu 
Grefier (ss) N.Popescu 
p.conformitate [semnătură indescifrabilă] 

Grefa Tribunalului Ilfov sec.3• cc [comercială] 
Prezenta copie fiind conformă cu originalul din dosarul acestui tribunal n° 1857/924 

se legalizează, anulându-se un timbru de cinci lei. 
Grefier 
[Semnat:] N.Popescu" 

3. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.19/1924, f.8: 
Scrisoare din 26 martie 1926 a doctorului Alceu Urechia către vărul său primar 

doctorul Iosif N.Dona prin care ii propunea să-i vândă partea lui din moştenirea Anei 
V.A. Urechia, respectiv din casa din str. Brezoianu nr.28 

"Dlui Dr.l.N.Dona 
16 General Dona. Bucureşti 

Dragă Jubi, 

Conform înţelegerii avute şi spre a [i]eşi din indiviziune asupra imobilului ce 
posedăm în str.Brezoianu 28 din Bucureşti, imobil dobândit de la defuncta noastră mătuşă 
Ana V.A.Urechiă pe baza testamentului său autentificat de Tribunalul Ilfov, secţia Notariat 
la n-rul 5936/924 iţi vând partea cuvenită mie în acest imobil, adică jumătate din locul şi 

construcţiile aflate pe dânsul, toate libere de orice sarcini şi rămânând solidar şi garant pentru 
orice evicţiune, revendicare sau atacare de testament, din partea vreunui alt moştenitor. Preţul 
acestei vânzări este de lei I, I 00.000 (un milion una sută mii lei) netto, din care 400,000 
(patru sute de mii lei) i-am primit deja prin Banca Marmorosch Blank, iar restul de lei 
700,000 (şapte sute mii lei) urmează să mi-i plăteşti cel mai târziu până la 5 iunie 1926 
conform angajamentului tău. Taxele de vânzare către fisc te vor privi în totalitate, eu luându
mi obligaţiunea de a veni cât mai degrabă pentru autentificarea actului de vânzare. 

Onorariul de advocat atât în privinţa acestui act cât şi pentru regularea întregii 
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succesiuni te va privi de asemenea tot pe tine. 
Evacuarea imobilului se va face cel mai târziu la Sf.Gheorghe 1926, putând până 

atunci a face reparaţiile ce vei dori. 

26 martie 926 Dr.Urechia" 

4. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.19/1924, f.13: 
Act de vânzare-cumpărare din 4 mai 1926, prin care doctorul Alceu Urechia îi vindea 

vărului său doctorul Iosif N.Dona, partea sa Oumătate) din casa aflată în str.Brezoianu 
nr.28, moştenire de la Ana V.A. Urechia 

"Contract de vânzare - cumpărare 

[Adăugat cu cerneală violet: 
4.V.926] 
[Semnătură indescifrabilă] 

Intre subsemnaţii: dr.Alceu Urechia, domiciliat în Sinaia, str.Carol n° 6, pe de-o parte 
ca vânzător şi drul l.N.Dona, domiciliat în Bucureşti, str.Gral Dona n° 16 pe d-altă parte ca 
cumpărător a intervenit unnătorul act de vânzare: 

1) Subsemnatul, drul A.Urechia, declar că vând de veci şi în plină proprietate dlui 
dr.I.N.Dona, partea mea indiviză, adică jumătate din imobilul din Bucureşti, str.Brezoianu 
n° 28, astfel cum se găseşte astăzi şi cu toate clădirile aflate pe dânsul, având următoarele 
vecinătăţi: la nord cu casele dlui dr.Severeanu, la sud cu strada Brezoianu, la răsărit cu casele 
dlui V.Duculescu şi la apus cu Hotelul Liric al dnei Gross. 

2) Această parte indiviză în imobil o stăpânesc ca şi dl dr.Dona prin moştenire de la 
defuncta noastră mătuşă Ana V.A.Urechiă, în baza testamentului autentificat de Trib.Ilfov 
Secţ.Notariat la n° 5936 din 15 martie 1924 şi pentru care am fost pus în posesie prin jurnalul 
n° 2502 din 11 februarie 1926 a Trib.Ilfov Secţ.Illa C.C. [comercială] 

3) Imobilul îl vând liber de orice sarcini, servitute sau drepturi reale, cu toate dările 
către stat şi comună plătite până la 1 aprilie 1926 şi subsemnatul răspunzând de orice evicţiune 
sau turburări în posesie, de orice natură ar fi ele. 

4) Preţul vânzării părţii mele indivize este de 600.000 (şase sute de mii) de lei pe care 
i-am primit de la dl dr.I. [f. I 3v:] N.Dona în întregime la autentificarea prezentului act care 
serveşte şi drept chitanţă. Dl dr.I.Dona rămâne astfel proprietar pe întreg imobilul moştenit 
de noi. 

5) Subsemnatul dr.I.N.Dona declar că am cumpărat de la dl dr.A.Urechia partea sa 
indiviză a imobilului din str.Brezoianu 28, care formează jumătate din întreg imobilul mai 
sus descris pe preţul de 600.000 (şase sute mii) lei, toate taxele de vânzare privindu-mă pe 
mine. 
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Vânzător: 

[Semnături:] Dr.Urechia 
Sinaia 6 S[tra]da Carol 

Redactor şi martor pentru identitate 
Traian Rădulescu 
Avocat 
59 Principatele Unite" 

Cumpărător: 

Dr.I.N.Dona 
16 Str.General Dona 

5. DMBAN, fondul familial Dr.l.N.Dona, ds.nr.39/1923-1926 [nepaginat]: 
Declaraţie de venituri din acţiuni ale doctorului Iosif Dona, din 1926 

"Declaraţii de venit ale dr.I.N.Dona 
Acţiuni - 1926 

20 acţ. Ciocolata Berindei 600 lei 
58 " Cartea Românească 13 54 
a mai dat apoi un rest de dividend 1624 
132 " Creditul tehnic 6500 
100 " Banca Cerealiştilor 6300 
30 " Soc.Navigaţia Română 2600 
1 O " Casa Rurală 750 
80 " B[an]ca Comerţului 6880 
400 " B[an]ca Agricolă 16400 
200 " Clădirea Românească 11690 
10 " Soc.Rom.de [cuvânt nedescifrat] 650 
30 " B[an]ca Minelor 1482 
50 " B[an]ca Viticolă 2068 
12 " B[an]ca Gener[ală] a Ţării Româneşti 688 
100 " Credit [cuvânt nedescifrat] 3000 
125 " I.R.D.P. 2500 
125 " 14875 
50 " Banca laşilor 4305 
60 " Credit Extern 4440 
50 " Govora Călimăneşti 1105 
10 " B[an]ca de Credit 650 
20 " B[an]ca Franco-Română 760 
10 " Carpatină 700 
153 " Reşiţa 12852 
25 " Petrol Block 1500 
50 " S.R.D. 3750 
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15 " B[an]ca Chrissoveloni 
2 " Cooperativa Militară 
20 " Petrolul Românesc 

760 
346 
850 

111.979" 

6. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.11/1927-1930, f.16: 

447 

Ciorna actului de ieşire din indiviziune a moştenitorilor leontopol, din 12 octombrie 

"Declaraţiune [scrisă de mână de dr.I.N.Dona] 

Subsemnaţii membri ai indiviziunii V.Leontopol întrunindu-ne astăzi 12 oct.1929, 
spre a proceda la ieşirea din indiviziune, am admis proiectul de partaj făcut de dl dr.I.Dona în 
mod juridic, după proiectul dlui Ghiban din no[i]embrie 1927, cu unnătoarele modificări, pe 
baza cărora autorizăm pe dl dr.Dona ca împreună cu dl inginer Gruia să definitiveze loturile 
fiecăruia dintre noi: 

I) Lotul Vasile Leontopol va cuprinde cele deja notate în sus-zisul act de partaj al dlui 
dr.Dona cu unnătoarele schimbări admise irevocabil de dl Vasile Leontopol: 

a) Conacul din satul Comani cu toate clădirile aflate pe dânsul rămâne în întregime 
acestui lot, în schimbul a 8 hectare teren arabil dat în Boian lotului al II[-le]a. 

b) Toate pogoanele arabile de peste Olt rămân dlui Vasile Leontopol în schimbul unui 
număr egal de pogoane arabile date în Boian lotului al II[-le]a. 

c) Toate zăvoaiele şi pădurile aflate peste Olt sau numai o parte din ele se vor schimba, 
după dorinţa posesorului lotului al II[-le]a, cu pogoane arabile din partea lui Vasile Leontopol 
în Boian în proporţie de două pogoane arabile pentru trei pog[oane] zăvoi. 

d) P[i]etrişul şi zăvoaiele insulei din râul Olt rămân aşa cum au fost. 
e) Lotul n° II va avea drept a poseda conacul din Comani aşa cum fusese atribuit 

acestui lot, până ce dl Vasile Leontopol va depune pe terenul de la vii al lotului II [f. I 6v:] una 
sută mii cărămizi bine arse de la Farcaş, 80 care de nisip, 80 care de pietriş ciuruit şi un vagon 
lemn de stejar de construcţie din pădurea Calopăru, în greutate de I O.OOO klgr. 

LOTUL [al] II[-le]a al dnei Smaranda de Reineck rămâne a fi acceptat şi de soţul 
domniei sale dl Ed.de Reineck. Va cuprinde lotul al doilea din Comani - Boian astfel cum e 
descris în actul Dona cu modificările acceptate de dl Vasile Leontopol ale lotului dsale. 

Acest loc, de nu convine soţilor Reineck, va fi tras la sort cu lotul Elenei Dona de la 
Râioasa. 

LOTUL [al] III[-le]a. Acesta va fi fostul lot de la Râioasa al dlui Jean Leontopol 
cuprinzând conacul din sat şi tot ce e descris în actul de partaj Dona, cu următoarele modificări: 
Acest lot va lua locurile cele două din sat şi va da în schimbul lor lotului dlui Jean Leontopol 
cinci pogoane arabile în deal la Putinei. 
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LOTUL IV este al 2[1e]a lot din Râioasa cu conacul din deal care se atribuieşte acum 
dlui Jean Leontopol în totalitate astfel cum este descris în proiectul de partaj Dona, plus cele 
5 pogoane în schimbul locurilor din sat. 

Astfel constituite aceste două loturi din Râioasa, se va atribui primul Elenei Dona, care 
va putea să-l tragă la sorţ[i] cu Smaranda de Reineck, după cum i-a vorbit mai sus, tragere la 
sorţ[i] cu Smaranda de Reineck, după cum i-a vorbit mai sus, tragere la sorţ[i] care trebuieşte 
hotărâtă sau făcută imediat la Bucureşti, luându-ne angajament formal a stabili acest lucru 
cel mai târziu până la 20 octombrie 1929. Dl dr.I.Dona declara că-l acceptă irevocabil şi fără 
tragere la sorţ[i]. 

LOTUL V. Acest lot se atribuieşte dlui Ştefan Leontopol şi rămâne neschimbat astfel 
cum s-a hotărât [f.17:] în actele Dona - Ghiban. 

Subsemnaţii cari semnăm acest act, în cea mai vie şi mai sinceră dorinţă de a termina 
cu indiviziunea - păgubitoare nouă tuturora -, hotărâm în mod solemn cu toată voinţa şi 
cuvântul nostru de cinste, ca să respectăm cele subscrise în această declaraţiune. 

Făcut astăzi în 5 exemplare din care fiecare a luat o parte. 
Comani 12 octombrie 1929 

[Semnături:] Dr.1.N.Dona 
Jean Leontopol 
corn.Râioasa, Teleorman 
V.Leontopol 
Comani-Olt 

JI Bucureşti, str.General Dona 16 
Ştefan Leontopol 

Smaranda de Reineck 
Str.Luterană 33 

[Semnătură nedescifrată] 

[Scris de Smaranda de Reineck născută Leontopol:] 
Lotul li consultând pe Edouard rămâne aşa cume scris pe acest act, acceptându-l noi 
[Semnat:] Smaranda de Reineck". 

7. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.15/1930, f.l: 
Actul de partaj al moştenitorilor Leontopol, din 1930 

„Indiviziunea succesiunilor Velizarie şi Cristian V.Leontopol 
Act de învoială şi partaj voluntar 1930 

Subsemnaţii: Smaranda de Reineck, cu autorizaţia soţului meu Baron Edouard de 
Reineck, domiciliaţi în Bucureşti, strada Luterană no.33; Elena dr.l.N.Dona, cu autorizaţia 
soţului meu doctor I.N .Dona, domiciliaţi în Bucureşti, strada General Dona no.16; Jean 
V.Leontopol, domiciliat în comuna Râioasa, judeţul Teleorman; Vasile V.Leontopol, 
domiciliat în com.Comani, judeţul Olt; Ştefan V.Leontopol, domiciliat în com.Cocoreşti 
judeţul Romanaţi şi Alexandru V.Leontopol, domiciliat în com.Viespeşti,judeţul Olt, toţi şase 
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fraţi, rămaşi în indiviziune asupra averii moştenite de la defunctul nostru părinte Velizarie 
Leontopol (actul de deces no.2461 din 16 aprilie 1909, Bucureşti) şi asupra averii ce ne
a revenit de la defunctul nostru frate Christian V.Leontopol (actul de deces no.44 din 29 
ianuarie 1920, Caracal), asupra căreia am fost puşi în posesie prin jurnalul no.1134/920 Trib. 
Romanaţi, s.11, numai noi fraţii şi surorile, în urma renunţării mamei noastre Siţa V.Leontopol 
[ ... ]". 

Lotul no. I - Jean V.Leontopol 
Lotul no.2 - Smaranda Baron de Reineck 
Lotul no.3 - Elena dr.I.N.Dona 
Lotul no.4 - Vasile V.Leontopol 
Lotul no.5 - Ştefan V.Leontopol 

f.2v: "Lotul no.3 
Dna Elena dr.l.N.Dona 
a) Conacul din satul Râioasa jud.Teleorman cu un teren de 2,9692 ha (două hectare 

nouă mii şase sute nouăzeci şi doi metri) cuprinzând casa de locuit cu mobilierul rămas de la 
Cristian Leontopol şi cele două încăperi de la poartă, bucătăria şi remiza, garajul, şopronul, 
grajdurile, casa morii şi morarului cu instalaţiile lor şi în fine hanul din sat unde a fost o 
cooperativă etc. 

b) Loturile A şi B din satul Râioasa şi anume: lotul A pe care se află actualmente o 
căsuţă ruinată, este în întindere de 0,6271 ha (şase mii două sute şaptezeci şi unu metri) şi se 
află în prelungirea locului ocupat de conacul şi moara Leontopol din Râioasa, formând colţul 
drept al şoselei ce se desparte spre Izbiceni. 

Vis-a-vis se află lotul B în întindere de 1,5635 ha (un hectar cinci mii şase sute treizeci 
şi cinci metri) menţionându-se că 5000 (cinci mii) metri din acest loc au fost daţi logofătului 
moşiei dl Florea Căzănaru care urmează să verse ulterior preţul acestui teren succesiunii 
Leontopol, aşa că acest lot B rămâne de 1,0635 ha (un hectar şase sute treizeci şi cinci metri), 
din care sătenii reclamă acum un loc pentru şcoală. 

c) Locurile din sat marcate cu litera C în întindere de 1,2378 ha (un hectar două [f.3:] 
mii trei sute şaptezeci şi opt metri) şi cu litera D în întindere de 0,4457 ha (patru mii patru 
sute cincizeci şi şapte metri). 

d) Un teren zis la <<Trifoi>> în întindere de 4,8187 ha (patru hectare opt mii una sută 
optzeci şi şapte metri) şi altul zis <<Aria Nouă>> în întindere de 4,8651 ha (patru hectare opt 
mii şase sute cincizeci şi unu metri) situate în vecinătatea satului Râioasa şi fiind înconjurate 
de terenurile delimitării de la 1864 a clăcaşilor din Râioasa. 

e) Un teren arabil de 387,4377 ha (trei sute optzeci şi şapte hectare patru mii trei 
sute şaptezeci şi şapte metri) situat în trupul Putinei al moşiei Râioasa şi având următoarele 
vecinătăţi: la est (răsărit) moşia dlui Dumba Stâlpu de Piatră pe lăţime de m 1191,37; la nord 
linia despărţită prin măguri durabile care-l desparte de terenul atribuit lotului no. I al dlui Jean 
Leontopol; la sud moşia Stâlpul de Piatră, proprietatea fostă Dumba pe toată întinderea ei; la 
vest (apus) aşa numitul <<drumul oii>> pe o lungime de m 1209,5 J care-l desparte de trupul 
Scurta aparţinând tot lotului no.3 şi de o întindere de 57 ha, ce o avea aci lotul no.5 al dlui 
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Ştefan Leontopol şi pe care a vândut-o. 
t) O porţiune de 79,5612 ha (şaptezeci şi nouă de hectare cinci mii şase sute doisprezece 

metri) din trupul numit <<Scurta>> delimitată la partea de nord-est a acestei moşii şi mărginită 
la răsărit cu <<drumul oii>> pe o întindere de m 1155,39 la apus cu exproprierea pentru izlaz; 
la miazăzi cu lotul no.5 atribuit dlui Ştefan Leontopol, iar la nord cu drumul ce merge spre 
conacul Putinei pe o întindere de m 735,86 ce o separă de exproprierea prin I.D.L.1918. 

La acest lot se alătură şi o porţiune de teren de 57 (cincizeci şi şapte) hectare, 
cuprinzând restul trupului denumit Scurta şi care a fost atribuită dlui Ştefan Leontopol, dar pe 
care acesta a vândut-o dnei Elena dr.Dona pe suma de 1.400.000 (un milion patru sute de mii) 
lei plus recolta existentă din 1928, cu actul de vânzare transcris la no.164 din 15 ian.1930 
Trib.Teleorman S.I şi pentru care s-au plătit taxele la Admin.Financiară Ilfov în valoare de 
116.746 lei cu recipisa no.4667/930. Dl Ştefan Leontopol confirmă încă odată prin acest act 
de [i]eşire din indiviziune, vânzarea acestor 57 hectare declarând aci că şi-a primit preţul 
la timp şi nu mai are nici o pretenţiune, iar dna Elena dr.I.N.Dona rămâne astfel exclusiv şi 
absolută proprietar.ă asupra întregului trup Scurta rămas după expropriere. 

Se menţionează că acest loc no.3 are un drept de folosinţă pe cinci ani a făntânii aflate 
pe lotul no. I al dlui Jean Leontopol şi a drumului ce duce la acea făntână precum şi un drept 
de trei ani asupra unui pătul şi o parte din magazia de cereale, pe care o va indica dl Jean 
Leontopol". 

f.5: [Din inventarul agricol:] 
„Lotul III atribuit dnei Elena dr.Dona 
O garnitură de treierat completă cu pompă de incendiu şi scule, două pluguri, şase 

grape, [ ... ] patru semănători, o secerătoare mare Harris şi una mică, un aparat de măsurat 
grâul, o pereche de hamuri, un car de boi, o căruţă de cai, un vagonet de câmp, un tractor 
Kormick, o batoză de porumb mică, o scudă pentru grâu, un lant de măsurat, un trior dublu, 
un trior Marrot, o basculă, diverse butoaie (2 mari de zinc), putini, căldări, tânjeli, duble, saci, 
tărgi de paie etc. şi o fierărie cu scule la moară. 

Cinci boi, două vaci, doi mânzaţi de 2 ani, un viţel de I an, doi cai de trăsură, patru 
porci, o sută patruzeci şi trei oi diverse şi cincizeci de păsări diferite". 

f.5v: "Toate socotelile, gestiunea şi administraţiunea procuratorului nostru general 
dl dr.l.N .Dona, prezentate de dsa în 6 memorii de la 1919 până la I decembrie 1930, s-au 
verificat şi aprobat de noi prin această învoială şi act de partaj [ ... ] 

Odată cu facerea acestui partaj, am lichidat intre noi şi sumele de bani ce succesiunea 
datora dlui dr.1.N.Dona şi soţiei sale, Elena Dona ... " 

8. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.55/1926-1942, f.9 [dactilogramă]: 
Act de tranzacţie între Margareta Urechia, soţul ei doctorul Alceu Urechia şi doctorul 

Iosif N.Dona, în legătură cu un imobil din str.Luigi Cazzavi//an nr.26, din 4 ianuarie I 932 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE 451 

"ACT DE TRANZACTIE" 

Intre subsemnaţii Margareta dr.Urechiă, drul A.Urechiă (personal şi ca soţ pentru 
autorizare) domiciliaţi în Bucureşti, str.Luigi Cazzavillan no.26 de o parte şi drul I.N.Dona, 
domiciliat în str.General Dona no.16, Bucureşti, de altă parte, a intervenit unnătoarea 
tranzacţie: 

Noi Margareta dr.Urechiă şi dr.Urechiă recunoaştem că în 1926 am construit pe terenul 
dlui dr.I.N.Dona, fratele şi cumnatul nostru, imobilul pe care-l locuim şi că de asemenea 
curtea şi grădina de care ne folosim, în total circa 342 (trei sute patruzeci şi doi) m.p. fac parte 
tot din terenul aparţinând dlui dr.I.N.Dona. 

Noi Margareta dr.Urechiă şi dr.Urechiă A. mai recunoaştem că pentru terenul luat 
(circa 342 m.p.) de la dl dr.I.N.Dona nu am plătit încă nimic, cu toate cererile dlui dr.Dona şi 
că nici astăzi nu ne aflăm în posibilitate de-a face plata cuvenită. 

Pentru a tranşa această situaţie în care noi Margareta dr.Urechiă şi dr.A.Urechiă avem, 
de fapt, clădirea, iar dl dr.Dona, de drept, terenul, noi Margareta dr.Urechiă şi dr.A.Urechiă, 
personal şi ca soţ pentru autorizare, hotărâm: 

Dl dr.Dona să ne acorde înainte dreptul de uzufruct al imobilului, teren şi clădire până la 
moartea noastră amândurora, uzufructul stingându-se r,iumai cu decesul şi a supravieţuitorului 
din noi doi, Margareta dr.Urechiă şi dr.A.Urechiă. 

In schimbul uzufructului din trecut şi viitor, acordat nouă, noi Margareta dr.Urechiă 
şi dr.A.Urechiă, personal şi ca soţ pentru autorizare, convenim ca după moartea noastră 
amândurora, dl dr.I.N.Dona să reintre în posesia terenului său şi să ia în deplină proprietate 
şi construcţia de pe acest teren. 

Imobilul care face obiectul acestei tranzacţii, este situat în str.Luigi Cazzavillan no.26, 
Bucureşti II, şi are unnătoarele vecinătăţi: 

La apus, sau în faţă, str.Luigi Cazzavillan pe o întindere de 7 m şi 10 c (şapte şi zece) 
rămânând alături o intrare comună de 3 m şi 10 c (trei şi zece). 

[f.9v:] La sud sau dreapta (privind din stradă), o alee carosabilă care porneşte de la sus 
-numita intrare şi conduce pe o lăţime de 3 m şi IO c (trei şi zece) în toată întinderea ei până 
la proprietatea din fund a dlui dr.I.N.Dona. Această alee, proprietatea dlui dr.Dona, serveşte 
obligator de stradelă liberă circulaţiei şi trebuinţelor ambelor proprietăţi (Urechiă şi Dona) 
din stradă şi până în gardul proprietăţii personale a dlui dr.I.N.Dona. 

La răsărit sau în fund, proprietatea dlui dr.I.N.Dona pe o întindere de 11 m şi IO c 
(unsprezece şi zece) unnând calcanul clădirii cu garaj situată acolo şi gardul existent, betonat, 
despărţitor al ambelor curţi. 

In fine, la nord sau stânga (privind din stradă), proprietatea denumită Şcoala Italiană, 
pe toată lungimea până la colţul construcţiei cu garaj a dlui dr.1.N.Dona. 

Eu, dr.I.N.Dona primesc condiţiile stipulate în acest act de tranzacţie, adică consimt 
să dau surorii mele Margareta dr.Urechiă şi dlui dr.A.Urechiă până la moartea lor uzufructul 
terenului meu din str.Luigi Cazzavillan no.26 Bucureşti, cu limitele mai sus arătate, renunţ 
la orice plată pentru trecut şi viitor, cu singura condiţie că după încetarea din viaţă a 
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uzufructuarilor, dl şi dna dr.A.Urechiă, terenul descris mai sus să reintre în deplina mea 
proprietate împreună cu clădirea ridicată pe acest teren. 

Făcut în triplu exemplar azi 4 ianuarie 1932, luând fiecare o parte". 

9. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.27/1903-1948, f.10: 
Cerere de mărire a pensiei, scrisă de doctorul losif N. Dona 

[Scris de mână:] "Inregistr.no 24543 28 martie 1938" 

[Dactilogramă:] "Domnule Preşedinte, 

Subsemnatul medic general invalid de război, aflând că se proiectează în sfârşit o nouă 
revizuire a invalizilor grade superioare, nemulţumiţi, revin asupra mai multor plângeri ce 
deja am adresat autorităţilor, spre a fi trecut şi eu în rândul celor de revizuit. 

Cu ocazia revizuirii din anul 1930, mi s-a făcut cea mai patentă nedreptate, care rezultă 
din înseşi actele şi diagnosticul acelei comisiuni. Incă din 1931 am făcut o cerere în sensul 
acesta, înregistrată sub no. I 0283 din 26 nov. 1931. 

Plângerile noastre drepte, bazate pe acte oficiale şi ştiinţifice, n-au găsit pân-acum 
niciodată un răsunet sau satisfacţie. 

Demersurile, alergările şi emoţiile stăruinţelor noastre, n-au făcut decât să ne agraveze 
o stare de suferinţă fără alt rezultat. 

Aşadar ne-am resemnat să răbdăm în tăcere şi să renunţăm la o dreptate pe care n-o mai 
putem cere cu preţul poate înc-odată al vieţii, pe care am oferit-o voios într-un mare război al 
neamului şi pentru care vedem cu sufletul zdrobit că nu se găseşte o dreaptă înţelegere. 

Comisiunile ar vrea poate să le aducem pe lângă acte peremptorii şi suprema dovadă 
a boalei şi suferinţelor noastre, când în coşciug şi cu mâinile pe piept, n-am mai avea vreo 
revendicare de făcut. 

Totuşi aceasta nu poate fi, căci este atunci negaţia existenţei invalizilor, pentru care pe 
d[e]-altă parte se propun locuri de muncă şi slujbe, încă cu prioritate. 

In consecinţă vă rog respectuos să se ceară dosarul subsemnatului şi pe baza lui şi a 
actelor originale ce voi prezenta, să se procedeze la revi~irea situaţiunii şi clasării mele. 

[Semnat:] General dr.I.N.Dona 
16 str.General Dona Bucureşti" 

10. DMBAN, fondul familial dr.I.N.Dona, ds.nr.55/1926 - 1942, f.15 
[dactilogramă]: 

Act de vânzare- cumpărare între doctorul losifN.Dona şi nepotul său VA. Urechia în 
legătură cu un imobil din str.Luigi Cazzavillan nr.24 fost nr.26 
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„ACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE 

Intre subsemnaţii: 
DR.I.N.DONA, domiciliat în Bucureşti, str.G-ral Dona no.12 şi 
V.A.URECHIA, domiciliat în Bucureşti, Parcul Jianu strada X no.29, a intervenit 

următorul act de vânzare - cumpărare: 

Subsemnatul dr.I.N.Dona vând dlui V.A.Urechia proprietatea mea din Bucureşti, str. 
Luigi Cazzavillan no.24 fost no.26, care se compune din teren şi clădire şi are următoarele 
vecinătăţi: 

La apus sau în faţă, strada L.Cazzavillan pe o întindere de 7 m şi I O c I şapte şi zece I 
rămânând alături o intrare comună de 3 m şi I O c[m] I trei şi zece/. 

La sud sau dreapta, I privind din stradă I o alee carosabilă care porneşte de la sus
numita intrare şi care conduce, pe o lăţime de 3 m şi 1 O c[m] I trei şi zece I în toată întinderea 
ei, până la proprietatea din fund a dlui dr.I.N.Dona. Această alee, proprietatea dlui dr.Dona, 
serveşte obligator de stradelă liberă circulaţiei şi trebuinţelor ambelor proprietăţi I Urechia şi 
Dona I din stradă şi până în gardul proprietăţii personale a dlui dr.Dona. 

La răsărit sau în fund, proprietatea dlui dr.Dona pe o întindere de 11 m şi 10 c I 
unsprezece şi zece/urmând calcanul clădirii cu garaj situată acolo şi gardul existent despărţitor 
al ambelor curţi. 

In fine, la nord sau stânga I privind din stradă I proprietatea denumită Şcoala Italiană, 
pe toată lungimea, până la colţul construcţiei cu garaj a dlui dr.I.N.Dona. 

Proprietatea vândută este liberă de orice sarcină afară de uzufructul pe viaţă constituit 
dlui dr.A.Urechia şi soţiei sale Margareta dr.A.Urechia în baza actului de tranzacţie autentificat 
la 26 aprilie 1932 sub no. I 0896 şi transcris la no.6302, act intervenit între mine vânz.ătorul şi 
dl dr.A.Urechia şi soţia sa Margareta dr.A.Urechia. 

Ca consecinţă a acestui act dl cumpărător V.A.Urechia este obligat să respecte 
uzufructul soţilor dr.Urechia aşa [f.15v:] cume prevăzut în actul de tranzacţie, adică până la 
moartea lor şi nu va putea vinde imobilul acesta decât după stingerea completă a uzufructului 
azi existent. 

Dl cumpărător intră de drept în proprietatea imobilului vândut din momentul facerii 
acestui act, iar în ce priveşte posesiunea imediat după moartea uzufructuarilor. 

Preţul cu care am vândut dlui V.A.Urechia imobilul meu din str.Luigi Cazzavillan, aşa 
cum e descris mai sus şi cu clauzele arătate este de lei 400.000 I patru sute mii /, pe care eu 
vânzătorul declar că le-am primit în întregime acum la facerea acestui act, care ţine loc şi de 
chitanţă autentică de primirea acestei sume de bani. 

Taxele de timbru şi înregistrare precum şi oricare alte dări către stat, judeţ şi comună 
ale imobilului privesc pe cumpărător de la data autentificării prezentului act. 

Subsemnatul Vasile A.Urechia declar că am cumpărat de la dl dr.I.N.Dona imobilul 
din str.Luigi Cazzavillan no.24 fost no.26, pe preţul şi în condiţiunile prevăzute în acest act, 
la care consimt în totul. 

Făcut în dublu exemplar, luând fiecare parte câte unul. 
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VÂNZĂTOR 
[Semnături:] Dr.I.Dona 

Grefa Trib.Ilfov, Secţia Notariat 
din 12 ianuarie 1942" 

CUMPĂRĂTOR 
V.A.Urechia 

IJ. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.49/<1910> - 1943, f. l: 
Cerere de ipotecare a unor imobile din Bucureşti ale doctorului losif N.Dona 

"Domnule Preşedinte 

Intreaga mea avere imobiliară ce o am în Tekirghiol - Constanţa, fiind aproape în 
întregime distrusă, am absolută nevoie a o restaura, deoarece în acea localitate îmi exercit în 
timpul verii profesiunea mea de medic. 

Cum în conservarea acestui tribunal se găseşte suma de 350.000 lei ca fond dotal al 
meu consemnat în Recipisa Casei de Depuneri cu n• [fără precizarea cifrei] vă rog să binevoiţi 
a mă autoriza ca să ridic întreg acest fond dotal de lei 350.000, asigurându-l prin o inscripţie 
ipotecară legal în prim rang asupra imobilelor mele din Bucureşti str.Numa Pompiliu n• 16; 
str.Numa Pompiliu n°26; str.Numa Pompiliu n• 14 şi str.Gl Berthelot fostă str.Fântânii colţ cu 
str.Luigi Catzavilan [sic] n• 11. 

Această cerere o fac în interesul nostru, ambii soţi, altfel aş fi nevoit să mă împrumut, 
plătind dobânzi care ar exceda cu desăvârşire micul venit ce ne serveşte Casa de Depuneri la 
întreg acest fond dotal. 

Titlurile de proprietate ale imobilelor asupra cărora cer să se ordone sus-numita 
inscripţie ipotecară legală sunt unnătoarele: 

I) Imobilul din str.Numa Pompiliu n• 16 l-am cumpărat de la GIN.Dona cu actul 
de vânzare transcris de Trib.Ilfov S.Notariat lan• 141/910; iar Gl.N.Dona a cumpărat acest 
imobil de la dna Victoria Gr.Oteteleşanu cu actul de vânzare autentificat de Trib.Ilfov Secţia 
Notariat la n• 2038/92 şi transcris de acelaşi Trib. la n• 432/92. - Azi acest imobil are o 
valoare de peste 160.000 lei. Alătur şi două planuri ale imobilului. 

2) Imobilul din str.Numa Pompiliu n• 26 l-am cumpărat de la dna Maria Alexandrescu 
cu actul de vânzare autentificat de Trib.Ilfov Secţia Notariat la n• 3609/918. Actele de 
proprietate ale acestui imobil se găsesc la Credit[ul] Funciar Urban din Bucureşti unde 
imobilul este afectat, posed însă adresa Credit[ ului] [f. Iv:] Funciar Urban din Bucureşti 
prin care îmi face cunoscut că s-a operat pe numele meu transfertul [sic] proprietăţii acestui 
imobil, care azi are o valoare de peste 200.000 lei. 

3) Imobilul din str.Numa Pompiliu n• 14 l-am cumpărat de la dna Luiza Badovici [soţia 
lui Constantin N.Badovici] cu actul de vânzare transcris la Trib[unalul] Ilfov Secţia Notariat 
la n• 640 I /909; iar dna Luiza Badovici îl avea cumpărat prin licitaţie publică cu ordonanţa 
de adjudecare n• 1574 din 18 septembrie 1892. In ce priveşte acest imobil deşi am acte de la 
1862 totuşi cred că este suficient să depun numai ordonanţa de adjudecare menţionată mai 
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sus, căci fiind cumpărat la licitaţie publică am prescripţia cincinală care curge chiar şi contra 
minorilor şi a femeilor măritate. Azi acest imobil are o valoare de peste 30.000 lei. 

4) Imobilul din str.GI Berthelot fostă str.Fântânii colţ cu str.Luigi Catzavilan [sic] n° 
11, l-am cumpărat de la Anghel Hagi Panteli cu actul de vânzare transcris de Trib[unalul] 
Ilfov Secţ[ia] Not[ariat] la n° 4415/918; acesta îl avea cumpărat de la Gh.Al.Ionescu cu actul 
de vânzare transcris la n° 8418/915; iar acesta îl moştenise de la tatăl său care îl stăpânea de 
la 1871 cu actul de vânzare transcris la n° 919/ I 871. 

Acest imobil are azi o valoare de peste 40.000 lei. 
In privinţa sarcinilor voi depune la dosar certificat constatator că aceste imobile nu 

sunt grevate de nici o sarcină; aceasta după ce se va lua inscripţiunea ipotecară legală şi 
înainte de a mi se elibera fondul dotal. Depun actele menţionate mai sus. 

pensiei 

Cu deosebită stimă 
[Semnat:] Dr.I.N.Dona 
16 str.Numa Pompiliu" 

12. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.30/1921 -1953, f.5: 
Memoriu din 20 ianuarie 1945 al doctorului Iosif N.Dona prin care cerea mărirea 

"Memoriu 20 Ianuar 1945 

Am făcut tot războiul 1916- 18 pe front [subliniat cu roşu] (certificatul Marelui Stat 
Major n° 5905/921 ). 

La mobilizare mă găseam functionar de peste 20 ani [subliniat cu roşu], ca medic
director în Serviciul Eforiei Spit[alelor] Civile, numit prin concurs şi cu Inaltul Decret Regal 
2389/903 (vezi certificatul n° 8096/945). Funcţionarii acestei instituţii sunt asimilaţi cu 
funcţionarii publici, numirile făcându-se prin decret regal, bugetul fiind controlat de stat şi 
trecut prin parlament, petiţiile timbrându-se ca la orice autoritate de stat, pensionarea urmând 
legea generală de pensii (Jurnalul Consiliului de Miniştri nr.468/926 şi Decretul Regal 
I 051/926; funcţionarii Eforiei au reducere pe C.F.R. ca şi cei publici etc.). 

Jn april 1918 îmbolnăvindu-mă grav [subliniat cu roşu] am fost reformat din armată 
ca incapabil de a mai face serviciu pentru infirmităti incurabile contractate în timpul si din 
cauza războiului [subliniat cu roşu]. Infirmitatea se datora unei gangrene a inimei (miocardită 
prin infarct) [subliniat cu roşu] şi alterarea rinichilor (nefrită [subliniat cu roşu] cronică), 
plus accese de angor [subliniat cu roşu] pectoris, toate consecutive tifosului exantematic din 
campanie[ ... ]. 

Boala am căpătat-o în serviciu comandat [subliniat cu roşu] (cu Ordinul n° 4807 
din 19/14/917) prin care am fost însărcinat ca şef al Spitalului 16 de Evacuare să combat 
epidemia de tifos exantematic şi recurent, care pustiau atunci armata noastră. La terminarea 
războiului, reîntors la Bucureşti, grav şi definitiv bolnav, urmând să-mi reiau pe cât posibil 
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serviciul la Eforie, am fost eliminat (desărcinat) [subliniat cu roşu] din postul meu pe baza 
însăşi a deciziei cu n• 1197/918 care stabilea situaţia mea de invalid şi pensionarea mea (a se 
vedea certif. n• 8096/45 a Eforiei şi Decizia 1197/918 a Comisiei M[inisterului] de Fin[anţe]). 
Astfel am pierdut slujba civilă [subliniat cu roşu] ce aveam şi în acelaşi timp mi s-a zdrobit 
cariera, tăindu-mi-se drumul la profesoratul universitar (deşi eram primul între docenţii de 
clinică medicală) [f.5v:] şi reducându-mi-se enorm activitatea profesională. 

Ca situaţie de invalid şi pensionar, am îndurat o lungă viaţă de suferinte si restrictii 
[subliniat cu roşu], iar la diversele revizuiri tăcute am întâmpinat patente şi ilegale nedreptăţi 
[ ... ]. 

General dr.I.N.Dona 

[In josul f.1 :] Dlui preşedinte al Trib.Ilfov. Secţia [a] 3a C.C. [comercială]" 

13. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.2111951-1956, f.38 [Cerere autografă 
a Elenei Dona]: 

Cerere a Elenei Dona adresată la Percepţie în legătură cu imobilul său naţionalizat din 
str.General Dona nr.14 

Tovarăşe Perceptor Şef, 

Intrucât imobilul meu din str.General Dona 14, Bucureşti, a fost nationalizat (conform 
adresei n• I 0050/18/XIl/951 a Intreprinderii Locuinţe şi Localuri) pe data de I iulie 1951 
şi cum subsemnata Elena dr.Dona, fosta proprietară, am plătit până-n prezent impozitele 
datorate pe întregul an, vă rog să binevoiţi a dispune ca imobilul să fie scos de pe rol ( 122/951, 
astfel cum a figurat până-n prezent) şi să fie trecut asupra Intreprinderii Locuinţe şi Localuri 
care-l administrează. 

Vă alătur, în original, adeverinţa sus-zisei instituţii cu n• I 0050 din 18.XIl.1951. 
Trăiască R.P.R. 
Elena dr.I.Dona 
Str.General Dona 12 
Bucureşti 

Tovarăşului 

Perceptor şef al circ. XIX. Raionul Gh.Dej" 

14. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.23/1951-1956, f.4: 
Cerere din 5 ianuarie 1953 prin care Cella Dona, încadrată custode la colecţia 

alcătuită de părinţii ei, solicita mărirea salariului 

"Sfatul Popular al Capitalei [adăugat] 
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[Rezoluţia:] <<Intrucât fondul de salarii pe anul 1953 nu a fost majorat nu putem 
schimba încadrarea pe care o considerăm justă. 

O.Păunescu 

9 ian.1953» 

Către 

S.P.C. [Sfatul Popular al Capitalei] 
Secţiunea de artă 

Tovarăşe Director 

Subsemnata Cella Dona, funcţionară a Sfatului Popular al Capitalei, Secţiunea de 
Artă, vă aduc la cunoştinţă următoarele: 

Prin actul de donaţie n° 1836/950 Secţia Notariat, Trib.Ilfov, s-a creat un Muzeu de 
artă al Sfatului Popular în str.General Dona 12, Bucureşti, care funcţionează sub anumite 
condiţiuni prevăzute şi aprobate de S.P.C. Printre acestea, s-au prevăzut două posturi în actul 
de donaţie şi anume: 

o conservatoare şi anume fiica donatorilor (Cella Dona) 
o îngrijitoare 
Aceste două funcţiuni au fost aprobate şi de Ministerul Finanţelor, încadrarea lor fiind 

dispusă în schema de organizare a anului financiar 1951. 
Subsemnata am lucrat fără salariu din luna noiembrie 950 (data donaţiei) până la I 

iunie 1951, la Muzeul Simu şi la Colecţia dr.Dona, începând a primi salariul de conservatoare 
de 11.600 lei vechi (brutto) în iunie 951, conform aprobării. 

ln luna septembrie, fără a şti motivul, nu mi s-a mai dat decât salariul de asistentă 
(aceeaşi situaţie şi la tov.B.Slătineanu), [f.4v:] deşi exercit şi acum funcţia de conservatoare, 
fiind în acelaşi timp gestionară şi ghid. 

La Muzeul Zambaccian, de asemeni, funcţionează o conservatoare, tov.Condurache 
(care nu este fiica donatorului) şi care are o ajutoare în munca de birou şi de contabilitate, 
muzeul având şi o asistentă (Tov.Stoidis). 

Subsemnata vă solicit respectuos a dispune să se îndrepte eroarea salarizării mele 
actuale de lei 450 (netto) în loc de lei 528 (netto) ceea ce reprezintă o diferenţă de lei 78 lunar. 
Tatăl meu nu primeşte pensie, deşi a fost medic-şef al Spitalelor Eforiei Civile timp de câteva 
zeci de ani şi cu salariul meu subvin la întreţinerea părinţilor mei. 

Prin faptul că noi am înţeles să nu comercializăm nişte opere de artă care nu se mai pot 
înlocui, ci să le donăm poporului, am arătat că suntem dezinteresaţi. 
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Necesitatea însă, mă sileşte să vă rog a dispune să se ţină seama atât de act, cât şi de 
capacitatea subsemnatei în a conduce singură un muzeu care este atât de mult vizitat şi care 
presupune, pentru prezentarea operelor, o funcţionară cu cultură şi experienţă în artă plastică 
precum şi cu simţul răspunderii. - Nu posed nici un fel de avere. 

5.1.953 Cella Dona 
Str.General Dona 12 - 14 
Bucureşti" 

JS. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.26/1953 - 1957, f.3 [dactilogramă]: 
Proiect de pliant al colecţiei de artă Dona, din 12 martie 1953 

"Sfatul Popular al Capitalei 
Secţiunea de Artă 
Colecţia <<Elena şi dr.I.N.Dona>> 
[Ştampilă:] 

<<Sfatul Popular al Capitalei R.P.R. 
Secţiunea de Artă 
Registratură 

Nr.750 
Ziua 12 Luna III Anul 53>> 

Către 

Sfatul Popular al Capitalei 
Secţiunea de Artă 

Vă prezentăm un proiect al textului şi al copertei pentru catalogul pliant al Colecţiei 
Dona, ce urmează a fi discutat şi eventual modificat necunoscând cu precizie spaţiul îngăduit 
de tipar. Totodată, vă alăturăm un proiect pentru reproducerile fotografice din acest pliant, 
în număr de 14, cu rugămintea a fi discutate la faţa locului, alegerea pânzelor nefiind 
definitivă. 

Pentru copertă: 
Se va reproduce un tablou de N.Grigorescu, intitulat: AUTOPORTRET 

Textul de pe copertă: 
Sfatul Popular al Capitalei 
Secţiunea de Artă 
Colecţia <<Elena şi dr.I.N.Dona>> 
Str.General Dona nr.12 
Zilele şi orele de vizitare: marţi, joi şi duminică între I O - 13 şi 16 - 19. Intrarea liberă 
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Vă rugăm a ne arăta modelul de literă şi a ne chema spre a face eventuale corecturi. 
Urmează pagina [a] II-a cu textul care va apare în pliant, de asemeni supus unor 

eventuale modificări. 
Asistentă: 

[Semnat:] Cella Dona 

[f.4:] Lista reproducerilor pentru catalogul pliant al Colecţiei <<Elena si 
dr.I.N.Dona>> 

Pe coperta catalogului: 
I) Nicolae Grigorescu: <<Autoportret>> 

Pe paginile unnătoare: 
2) N.Grigorescu: <<Bretonă la Granville>> 
3) N.Grigorescu: <<Cap de evreu>> 
4) N.Grigorescu: <<Oltean cu lămâi>> 
5) N.Grigorescu: <<Car cu boi>> 
6) N.Grigorescu: <<Nud la marginea mării>> 
7) Ştefan Luchian: <<Anemone>> 
8) Ştefan Luchian: <<Interior>> 
9) Ştefan Luchian: <<Hanul părăsit>> 
I O) Ştefan Luchian: <<Ghereta din Filantropia>> (pastel) 
11) Nicolae Tonitză: <<Portret de fetiţă>> 
12) Nicolae Tonitză: <<Muncitoare>> 
13) George Petraşcu: <<Podul din Toledo>> 
14) George Petraşcu: <<Interior de mănăstire>> 
Această alegere nu este definitivă, ea trebuind să fie discutată la faţa locului cu 

tovarăşul Rădulescu, fotograful Secţiunii de Artă, care are experienţa reproducerilor în alb 
şi negru şi care împreună cu asistenta va putea face unele modificări pe care le vom supune 
Direcţiei. 

Credem că în catalog ar putea apare şi clasicul nud de pictorul Camil Ressu şi eventual 
în locul uneia dintre picturile maestrului Grigorescu, s-ar putea reproduce o pictură mare de 
Ion Andreescu, care poartă titlul de <<Casa singuratecă>>. 

Asistentă: 

Cella Dona 

12 martie 1953" 

16. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.30/1921 -1953, f.3 [dactilogramă] 
Cerere a doctorului IosifN.Dona pentru pensie, cu conţinut autobiografic (fără dată) 
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"Tovarăşe Preşedinte, 

Subsemnatul doctor I.N.Dona, domiciliat în Bucureşti, str.General Dona nr.12, 
îndrăznesc să revin asupra contestaţiei ce am făcut pentru faptul că mi s-a luat dreptul de 
pensie şi am rămas astfel în pragul morţii, după o viaţă de muncă intensă de peste şaizeci de 
ani, lipsit complet de mijloace, lucru ce-mi ia şi dreptul de a mai trăi. 

Dacă insist asupra acestei cereri pe care o cred un drept bine meritat şi o datorie a 
forurilor conducătoare faţă de mine, este că am pornit în viaţă de la o sărăcie lucie şi m
am ridicat treptat prin merite, perseverenţă, luptă şi muncă aprigă, la o situaţiune materială 
modestă care nu poate fi taxată de avere şi venituri. Nu am avut moşteniri, nu am făcut 
afaceri, nu am fost în politică, în bănci, fabrici sau consilii de administraţie, nu am exercitat 
nici un soi de ocupaţiune în care ar fi putut juca lapidara maximă de. <<exploatarea omului 
de către om>>. Dimpotrivă, am sprijinit cât am putut pe acest <<om>> şi mai ales suferinţele 
celor săraci şi obijduiţi, dându-le tot ajutorul şi sfaturile dezinteresate ale meseriei mele de 
medic. 

Această meserie a fost pentru mine un adevărat apostolat şi dacă aş putea înregistra 
glasurile celor care au profitat de acel sacerdot, ar fi o clamoare [sic] de mulţi oameni care-mi 
datorează sănătatea şi chiar viaţa. 

Postul ce l-am ocupat ca medic şef al Spitalelor Eforiei, a fost obţinut printr-un examen 
strălucit, care a răm[f.3v:]as de pomină în seria concursurilor din ţara noastră. 

Am muncit la spitale aproape jumătate de secol şi pensia ce mi s-a acordat a fost 
fructul a maximului de treizeci şi cinci de ani, cu reţineri legale în acest scop. 

M-am devotat în special studiului balneologiei şi am fost peste 45 de ani medic-şef al 
celor trei staţiuni din Tekirghiol. După un studiu adâncit al mijloacelor terapeutice din aceste ' 
localităţi şi o lucrare în format mare, de 500 de pagini, care a fost premiată de Academia 
Română, am luptat cu o răbdare de apostol şi mucenic la ridicarea acestor staţiuni, aproape 
necunoscute pe vremuri, dar care au ajuns până în pragul acestui război, să aibă o reputaţie 
nu europeană, dar chiar mondială. 

Am făcut diverse publicaţiuni şi în limbi străine spre a face cunoscute localitatea şi 
nămolul de la Tekirghiol; dar mai ales m-am ocupat cât de aproape de bolnavii ce veneau să-şi 
găsească sănătatea aci, prescriindu-le tratamentul cât mai potrivit şi urmărindu-i de aproape, 
ca efectul dobândit să compenseze cu încă mult vicisitudinile şi neplăcerile pe care le ai într-o 
localitate încă în faşă şi lipsită de confortul şi agrementele adecuate unei staţiuni cu mijloace 
curative miraculoase. Aceasta a făcut ca serii şi chiar generaţii de bolnavi să urmeze cura de 
Tekirghiol, cu rezultate surprinzătoare şi cu o afluenţă mereu crescândă. Această activitate a 
mea a constituit şi constituie un punct important de răsplată meritată a subsemnatului pentru 
serviciile aduse socialului. 

Majoritatea construcţiilor în Tekirghiol au fost fă[f.4:]cute sub egida mea, cum sunt 
Băile Movilă, marile stabilimente ale Băncii Naţionale de la Eforie, Sanatoriul Tekirghiol şi 
Clement Popescu şi multe alte importante vile şi hoteluri, devenite proprietatea poporului. 

Ca director medical, timp de câteva decenii, al acestor trei staţiuni din Tekirghiol, am 
avut în colaborare serii de medici tineri cărora le-am dat totdeauna cu tot prisosul sfaturile şi 
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îndrumările necesare în această însemnată şi măreaţă ramură a medicinii curative. 
In războiul din 1916 - 18 m-am purtat ca un brav, am fost mereu pe front [subliniat 

cu creionul] şi am ieşit foarte grav atins în sănătatea mea, cu titlul de invalid de război şi 

procentaj de I 00 %, care a fost în parte menţinut la ultima revizuire a invalizilor din 1948, 
iar pensia mi-a fost apoi suprimată, din motive probabil iarăşi de avere. 

Dar întreb, după o muncă de aproape 314 secol, este oare o vină să acumulezi un venit, 
(după date legale fiscale) de 75 lei lunar, chiar că aceşti 75 lei ar reprezenta maximumul 
îngăduit şi ar fi întrecuţi cu încă circa 2 lei lunar şi când micile fracţiuni sub jumătatea unităţii 
sunt în general neglijate ? 

Cu suma aceasta modestă de lei 77 lunar, poate cineva trăi, mai ales fără cartelă care 
s-a dus şi ea odată cu ridicarea pensiei ?! 

Iată-mă deci bătrân, invalid şi suferind, redus la un mare <<zero>>, căci rog să se 
noteze că toate veniturile au dispărut prin nationalizare, că ferma şi un modest apartament care 
au aparţinut sotiei mele [subliniat cu creionul], au fost naţionalizate, iar nişte locuri virane şi 
deci neproductive ce posedam la Tekirghiol, au fost luate de fisc; şi în fine singura speranţă ce 
mai aveam în exercitarea unei meserii îmbogăţite de o experienţă atât de vastă, mi-a dispărut 
şi ea treptat, prin faptul că înţeleptele ocrotiri ale conducerii au prevăzut diverse spitale, 
policlinici, dispensare, etc. care să [f.4v:] vină în ajutorul suferinzilor de multe categorii. 

Acuma, în noua constituţie, care nu a lăsat uitaţi şi pe bătrânii muncitori intelectuali, 
s-a prevăzut şi pentru ei un sprijin binemeritat, care în cazul subsemnatului, coroborat cu 
dreptul unei pensii şi cu serviciile prestate în lunga mea carieră mă fac să invoc bunăvoinţa 
onoratei comisiuni ce m-ar revizui, spre a se judeca şi ţine seamă de fapte şi împrejurări, iar 
nu de asprimea literei vreunui text care - în acordarea dreptăţii - se interpretează de la caz 
la caz. 

Mai trebuie să închei această expunere, arătând că toată viaţa mi-am petrecut-o 
între personalităţi marcante, cu idei înaintate progresiste (Dobrogeanu-Gherea, Caragiale, 
Al.Vlahuţă, Delavrancea, Paul Bujor etc.) şi mai cu seamă între oamenii de artă, având o 
intensă pasiune pentru produsele plastice a[le] acestor mari creatori (Andreescu, Grigorescu, 
Luchian, Petraşcu, Steriadi, Toniţă, Ciucurenco etc.), sacrificându-mi ultimul ban şi luptând 
cu adevărată râvnă spre a aduna o importantă colecţie de pictură, care a făcut mereu admiraţia 
cunoscătorilor. Spre a întări dovada iubirii mele faţă de popor şi de masele muncitoare, am 
dăruit această colectie Sfaturilor Populare ale Capitalei (actul nr.1836 din I 6/Xl/1950), 
formând astăzi o institutie de stat numită <<Muzeul Elena si doctor I.N.Dona>>, tablourile 
fiind evaluate la peste zece milioane (lei vechi) şi fiind cercetată şi admirată de nenumăraţi 
vizitatori. 

Pentru cele expuse mai sus, sunt gata a prezenta probe indubitabile, la nevoie, precum 
şi acte justificative şi oficiale. 

La Luptă activă pentru Pace 
[Semnat:] Dr.l.N.Dona 
12 str.Gral Dona II 
R[aionul] Gh.Gheorghiu-Dej 
Bucureşti" 
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17. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.23/1951-1956, f.6 [dactilogramă): 
Cerere a Cellei Dona de mărire a salariului (fără dată) 

"Sfatul Popular al Capitalei 
Secţiunea Culturală 

Muzeul dr.Dona 

[Ştampilă cu inscripţia:] <<Sfatul Popular al Capitalei 
Secţiunea culturală 

Registratură 

Nr.3262 din 6 sept.1954» 

Către 

Sfatul Popular al Capitalei 
Secţiunea Culturală 

Subsemnata Cella Dona, conservatoarea Muzeului dr.Dona, din Bucureşti, str.General 
Dona nr.12, vă prezint o doleanţă care mi se pare justificată şi vă rog a o cerceta şi a o rezolva 
echitabil, astfel cum s-au rezolvat, în genere, toate problemele noastre. 

In anul 1950, doctorul Dona cu soţia lui au tăcut un act de donaţie, prin tribunal 
(nr.1836 din I O noiembrie 1950) prin care au dăruit poporului cele mai frumoase pânze de 
pictorii N.Grigorescu, Luchian, Andreescu, Aman, Henţia, Steriadi, Tonitză, Ciucurenco etc„ 
etc„ exprimându-şi în acel act dorinţa ca fiica lor, Cella Dona, <<având cultură şi experienţă 
artistică plastică, să fie angajată în postul de conservatoare în muzeu şi însărcinată cu 
conducerea şi administraţia colecţiei donate de noi>>. 

Intr-adevăr, subsemnata am fost numită în acest post de conservatoare, încasând şi 

salariul corespunzător de 11.800 lei vechi, în iunie 1951, timp de trei luni, după care, fără 
nici o justificare, am fost retrogradată la salariul de asistentă categoria [a] II-a având acum 
450 lei lunar. 

Vă rog să ţineţi seamă că pe lângă faptul că dorinţa din act nu a fost respectată, 
dar cred că într-adevăr pot corespunde postului de conservatoare, întrucât cunosc 5 limbi 
străine şi în decursul timpului am vizitat de sute de ori toate muzeele principale din Franţa, 
Germania, Italia, Egipt, Austria, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Dalmaţia, Grecia, etc„ putând 
descrie aproape orice capodoperă din acele galerii, atât de adânc le-am studiat. Am tăcut 
studii în mai multe ţări străine şi din frageda copilărie am trăit într-un mediu de artă, putând 
face orice expertiză de pictură falsă, materie ce am învăţat în Italia, precum şi arta restaurării, 
curs completat prin preţioasele sfaturi ale tov.sovietic Feodorov de la Palatul R.P.R. 

Nu avem alt personal decât o îngrijitoare şi vă rog să mă credeţi că particip şi la 
curăţenia muzeului, frecând parchetul cu petrosin alături de dânsa, curăţind picturi, măturând, 
primind lumea de multe ori până la 10 seara şi foarte des muzeul este deschis zilnic pentru 
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provinciali sau delegaţii străine. 
Nu înţeleg de ce am fost retrogradată, când la Muzeul Simu, la Muzeul Zambaccian 

şi la celelalte sunt posturi de conservator şi de director, fără ca funcţionarii să fie copiii 
donatorilor. Aceştia, prin actul de donaţie nu mai posedă nici o pictură deci nu se mărginesc 
în a trăi decât din salariul acesta de 450 lei, din care subsemnata îmi întreţin şi părinţii. 

Problema am mai înfăţişat-o şi tov.director Păunescu care mi-a dat o rezoluţie 

favorabilă, însă în noua schemă a apărut aceeaşi situaţie. Vă rog să ţineţi seamă şi de 
cunoştinţele care le-am achiziţionat în cursul unei vieţi în care părinţii mei s-au sacrificat 
pentru artă şi au cumpărat sute de tablouri, covoare etc., iar subsemnata am cumpărat cu 
modestele mele mijloace toate cărţile de artă spre a-mi îmbogăţi cunoştinţele. 

Vă rog a supune problema întregului colectiv, dacă credeţi de cuviinţă. 
Conservatoare: 
[Semnat:] Cella Dona" 

SUMMARY 

The Dona art collection can be classified within the tragical category of Bucharestan 
museums having already disappeared, or being extinct. First, its individuality was annuled 
by its inclusion in the newly founded Art Collections' Museum. Perhaps this situation 
was not so dramatic, as long as the objects continued to be exhibited to the benefit of the 
public. Nowadays, we witness the dismantelling of the collection, in the name of private 
property. It is not, of course, the aim of the author to discuss the correctness of judgements 
based sometimes upon too „worldly" criteria, disregarding the more „celestial" ones, but it 
is not easy to ignore such irreparable losses caused to the inhabitants of Bucharest by the 
destruction of such an important art collection. The present belongs to conjunctural interests 
and to elements of power, but the past belongs to historians, to people trying to preserve and 
study the collective and individual remembrance. 

The Dona collectiton dates from before the totalitarian regime and was founded by 
doctor IosifN.Dona, noted personality of the Roman ian medicine. In 1950, in order to save 
the collection, the doctorand his wife donated it to the state. Thus, the collection was open 
to the public in their house, on 12th G-ral Nicolae Dona Street. A second donation was made 
by Maria (Maruca) Dona, in 1979, but there is doubt over whether this second donation was 
made willingly, or under the pressure ofsome institutions. 

The museum existed between 1950-1978. After that date, its objects were integrated 
in the Art Collections Museum. For about five decenies, this collection has charmed its 
visitors. 

The minute investigations upon the life ofthe Dona family, completed with a series 
of archive documents, offer a touching image of how brilliant destinies of eminent people 
were being crushed by the ignorant intolerance of the communist regime eager to get even 
with whoever was considered a vulnerable exponent ofthe elite and the nobility. 
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I "Ziarul de duminică'', nr.SO (332), 22 decembrie 2006, p.7; supliment cultural al "Ziarului financiar", 
anul VIII, nr.2040, 22 decembrie 2006. De asemenea, vezi „Cotidianul", anul XVI, serie noua, nr.19 (4701), 24 
ianuarie 2007, pp. l, 6. 

2 Dr.l.N.Dona, Exounere de titluri si lucrări stiintifice, Bucureşti, 1903 [la Biblioteca Academiei Române, 
cota li 412 433). 

3 Petre Oprea, Colectionari de arta bucuresteni, Bucureşti, Editura Meridiane, 1976, pp.114-118. Aristide 
Ştefănescu, Ghidul muzeelor, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1984, p.75. 

4 O vizită pe care am tllcut-o în primăvara anului 1999 în cimitirul Venetici, aflat pe /soia San Michele, m-a 
adus în fata unor morminte ale familiei nobile venefiene Dona. Despre presupuşii strămoşi venefieni ai familiei Dona 
din Muntenia- legenda care a avut o anumită persistentă în familie-. vezi articolul dr.Gabriel Iliescu din almanahul 
Sport - Turism. Bucureşti, 1985, p.20. 

Fireşte ca, de asemenea, între familia boierească româneasca Dona şi cea a contilor germani Dohna -
originari din Prusia Orientală - nu există decât o coincidentă fonetica. 

5 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor teudale din Bucuresti, Bucureşti, Editura 
Academiei, 1961, p.194. 

6 Ştefan D.Grecianu. Genealogiile documentate ale familiilor boierestj, voi.I, Bucureşti. Tipografia 
"Cooperativa", 1913, p.49. 

7 I..!llikm. p.50. 
8 Arhondologia Ţării Româneşti intre 1837 - 1858 aflată la B.A.R., Msse, transcrisă de Alexandru 

V Perietzianu-Buzău, f. 111. 
9 l..lllikm. f. 14 I. 
I O !.Jilikm, f.333v. 
ll~f.144. 

12 I..!llikm. f.344v. 
13 !.lilikm. f.69. 
14 Nicolae Stoicescu, Djctjonar al marilor dregători din Tara Românească sj Moldoya sec XIV - XVII, 

Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1971, p.252. 
15 Erau cllsătoriti în 1743 (Ştefan D.Grecianu, Qlllil., p.85). 
16 I..!llikm. p.81. 
17 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucuresti. loc.cit. 
18 Ştefan D.Grecianu, QJl&Î.t., p.50. 
19 Figura 21, locul 56 (citit de mine la 4 decembrie 2006). 
20 G.Bezviconi, Necropola Capitalei, Bucureşti, 1972 (multigrafiat), p.116: este înmormântat la figura 31, 

locul 60. La BAR. există, de generalul Constantin Dona şi colonelul Ştefan Corciu, Călăuza pregAtirji premilitare 
Studiu jnformatjy Legea regulamentul P P comentarea legii sj regulamentului P P colaborarea O E T R sj P P. 
Bucureşti, f.a. [cota li 140 874). 

21 Acest fapt ar putea explica, într-o anumită măsura, cele doua aliante matrimoniale ce aveau sa se încheie 
cu urmaşi ai familiei Ghica din Ţara Româneasca, câteva generaţii mai târziu. Aceasta prima căsătorie a Eufrosinei 
Săvescu - Ghica nu este amintită de C.Gane, în Trecute vieti de Doamne si Domnite. 

22 G.Bezviconi, ~-~ ln acelaşi loc a fost înmormântata şi Elena Dona născută Mihăilescu (+ 
1901, de 90 de ani). 

23 Mihai Sorin Rădulescu, Genealogii, Bucureşti, Editura Albatros, 1999, pp.158-162. 
24 Ştefan D.Grecianu, .QP.&Îl., p.45. 
25 Generalul Nicolae Dona şi urmaşii săi se odihnesc într-un mormânt somptuos (figura 25, locul 20), pe 

aleea principala de la cimitirul Bellu, alături de cel al familiei B.P.Hasdeu. Aici au mai fost înmormântati doctorul 
Raul Dona şi nepoatele sale de frate, fiicele doctorului Iosif Dona, Maria (Maruca) (1909 sau 1910- 1988) şi Cella 
(1911- 1971). La Maria Dona figurează amândoi anii de naştere. 

Vezi, de asemenea, la Directia Municipiului Bucureşti a Arhivelor Nationale (mai departe DMBAN), fondul 
familial dr.l.NDona, ds.nr.111916, f.1: Generalul Nicolae Dona a încetat din viata la 25 februarie 1916 (conform 
actului sau de deces nr.1645/916 al Primăriei Bucureşti). La moartea lui, averea rl!masll cuprindea "Imobilul în str. 
Numa Pompiliu nr.15, compus dintr-un teren în suprafată de 1180 m.p. pe care se află 3 corpuri de clădire". 
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26 Ea figurează la cimitir cu numele scris sub forma "von Wirth". Există şi astăzi în Germania o familie 
nobiliară cu acest nume. dar are ea oare vreo legătură cu surorile Pester-Wirth de la Iaşi ? 

27 Cf.Alexandru V.Perietzianu-Buzău (strane pot de frate al lui V.A. Urechia), voi.III - inedit -din genealogiile 
sale, arborele genealogic al familiei Alexandrescu-Urechia (volumele sunt depuse la B.A.R, la biblioteca Institutului 
de Istorie "!(/.Iorga". precum şi la Direcţia Generală a Arhivelor Naţionale). Vezi. de asemenea, mai jos documentul 
nr. I. 

28 lnfonna1ia provine dintr-o însemnare autografă a istoricului şi genealogistului Ioan C.Filitti, făcuta pe 
un arbore genealogic al Cantacuzinilor (aflat într-o colec(ie privată). 

29 Cu toţii sunt înmormântaţi la cimitirul Bellu - vezi, mai sus, nota 21. 
30 DMBAN. fondul familial dr.l.N.Dona. ds.nr.48/1898 - 1919, f.S: "Declaraţie" a dr.Raul Dona. datata 

martie 1919. cu unnatorul antet imprimat, din care reies activităţile sale: "Fost intern al spitalelor Eforiei şi al 
spitalelor de copii I fost medic second[ar] al serv[iciului] gynecologie (boale de temei), I Chirurg al spit[alelor] 
Eforiei şi şef de clinică chirurgicala la Facultatea de Medicină din Bucureşti I medic oficial al staţiunii balenare 
Techir-ghiol /Operaţiuni. Boale genito-urinare şi sifilitice I Bucureşti - Str.Manca Brutaru 14 + Consultafiuni 3 
- S, Telefon 24/70". Conţinutul ''Declaraţiei": "Prin care recunosc a fi primit în afară de lei patruzeci mii (40 000) 
menţionaţi în actul vânzării părţii mele indivize din imobilul n•I S str.Numa Pompiliu elitre fratele meu dr.l.N.Dona, 
încă suma de lei treizeci mii (30 000) care fac în total suma de lei şaptezeci mii (70 OOO) reprezentând preţul vânzării. 
Cu acest preţ recunosc a fi satisfăcut nemaiavând alte pretenţii şi nemaiavând de asemenea nici îndatoriri relativ la 
partea vândută şi dau fratelui meu această declaraţie pentru a-i satisface exigenţele şi pentru îndeplinirea formelor 
aşa cum îi convine". 

31 Emilia Şt.Milicescu, Pe urmele lui Delavrancea. Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1986, p.170. 
32 DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.1911924, f.4, carte poştală către Elena Dona (datată IS 

februarie. făra an). 
33 Vezi, mai sus, nota 23. 
34 DMBAN, fondul dr.l.N.Dona, ds.nr.19/1924, f.8 (vezi mai jos documentul nr.3 }, scrisoare autografă a 

doctorului Alecu Urechia către doctorul Iosif (zis Jubi) Dona. 
l..b..i.dm. f.7, scrisoare autograth a doctorului Alecu Urechia către doctorul Dona (datată "joi 18", thră lună 

şi an). 
Ibidem, f. I O, scrisoare autografă cu acelaşi expeditor şi acelaşi destinatar (fără dată). 
Adresez şi pe această cale mulţumirile mele respectuoase dnei arhiviste Andreea Orzaru de la Sala de 

studiu, pentru amabilitatea cu care a răspuns solicitărilor mele. 
3S Ibidem, ds.nr.SS/1926- 1942. f.4. Scrisorile lui Alecu Urechia au întorsătura de frază a unui mânuitor 

al condeiului. 
36 Spre comparafie, vezi de pildă Mihai Sorin Rădulescu, Un europeaQ" Anastase Simu la un secol si 

jumătate de la nastere. în "Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie'', voi.XIX. 200S. pp.339-347. 
37 Albumul djn scrin, în "România literară", nr.23, 7 iunie 1990, pp.12-13. 
38 "Anuarul jud.Olt" [pe anul 1936], Slatina, 1936, p.47. 
39 Cota I SOS 036. 
40 DMBAN, fondul familial dr./.N.Dona, ds.nr.2/1882- 1904 (nepaginat). 
41 l..lllikm. act de căsătorie din 17 ianuarie 1882. Conform acestuia, Velisarie Leontopol, domiciliat în 

comuna Viespeşti (jud.Olt}, era în vârstă de 3S de ani. iar mireasa. Ana Atanasiu, de 17 ani. Părinţii ei, Ion Atanasiu. 
de profesie "comersant", era născut în 1846, iar soţia sa Dumitra, în 1864. 

42 DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.2/1882 - 1904. De asemenea, în 1906, Velisarie Leontopol 
era "creditul" (moştenitorul) lui Dimitrie Florian, care fusese proprietarul a două vile în staţiunea balneară Govora. 

43 DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.411904-1920 (nepaginat). lată cum este prezentată cauza 
de către reclamantă, descendentă a boierilor Jicni şi Dobruneni: "Din momentul în care VLeonlopol intră în familia 
noastră, bunul nostru Atanasiu, mare comerciant, dar îmbătrânit şi bolnăvicios. cade sub influenţa lui. Leontopol 
lipsit de avere, cauta sa acapareze totul şi ca să ajungă aci, întrebuinţează toate mijloacele pentru captarea lui, urzeşte 
fel de fel de intrigi între tatăl şi bunicul meu, încât ii pune pe acesta în poziţie sa facă toate actele posibile, prin 
care să înstrăineze către sofia lui Leontopol şi către el toată averea. Astfel, în 1890 Atanasiu înstrăinează imobilele 
ce avea în Corabia compuse din plaţuri, case prăvălii, magazii cu preţul de lei I S.000, - pe când Leontopol numai 
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după câliva ani revinde parte din plaiuri cu 30.000 lei. I In acelaşi an 1890, I.Atanasiu cumpără de la Societatea 
Dacia moşia Râioasa cu 915.000 lei; în actul cumpărării asociază şi pe Leonlopol, plătesc înainte lei 400.000. restul 
sunt datori să-l plătească în rate anuale; plătesc ratele pe anii 1891 şi 1892 iar în 1893 Atanasiu este adus în stare să 
înstrăineze partea lui din moşie lui Leontopol cu 200.000 lei şi să declare in aci că 101 Leontopol a răspuns ratele 
în /oiai pe 1891şi1892. I Odată Atanasiu căzut sub influenia lui Leontopol, este pus la cale şi prin o serie continuă 
de acte înstrăinează în favoarea lui şi a soliei lui, rând pe rând toată cealaltă avere. I In anul 1897 cumpără cu banii 
lui, dar pe numele fiicei sale Sila soţia lui Leontopol o parte din moşia Ghizdăveşli avere a D-nei Zoe Anino cu 
suma de lei 200.000. I ln anul 1900 înstrăinează către V.Leonlopol cu lei 10.000 casele ce avea în Caracal, pe care 
le cumpărase puţin timp înainte cu 20.000 lei. I ln anul 190 I înstrăinează şi restul averii ce mai avea. care era o altă 
parte din moşia Ghizdăveşti cumpărată de la N.Antonescu şi în act declară că o dă pentru suma de lei 180.000, pe 
când el o cumpărase cu 200.000 lei, deşi în acel an valoarea moşiilor crescuse la mai mult decât îndoit. I Şi toate că 
din actele prin care înstrăinează către Leontopol, câştigul realizat de bunul meu ar fi de 405.000 lei, la moartea lui 
nu s-a găsit în casa lui decât suma de 5200 lei. I Dar toate aceste înstrăinări nu le face decât spre a frauda legea, a 
mă păgubi pe mine. de teamă ca tatăl meu Dobruneanu să nu se bucure de uzufructul averii ce ar fi rămas în timpul 
minorităţii mele ... " 

Pasajul ar putea să lumineze substanţial modul în care Velisarie Leontopol s-a îmbogălit atât de repede. 
44 Mihai Sorin Rădulescu. Genealogii. p.204. 
45 DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.2/1882- 1904. 
46 !.!:lli!l;m, ds.nr.4/1904 - 1920, extrasul de deces al lui "Hristian Velisarie Leontopol", din 5 octombrie 

1921. De asemenea, ibidem, ds.nr.11/1927-1930, f.28: actul de deces nr.44 din 29 ianuarie 1920, Caracal. Conform 
acestuia, văduva sa se numea Amelia Leontopol. 

47 !.!:lli!l;m, ds.nr.4/1904 - 1920. 
48 Ibidem, ds.nr.12/1927 - 1931. 
49 Moşia Râioasa a fost exploatată în regie intre 1909 - februarie 1920, de către Christian Leontopol: 

„moşie mare, bine situată, cu pământ fertil, ar li trebuit să producă venituri enorme, pe când, tăcând bilanţurile 
tutulor anilor se vede că n-a produs nici cât o arendă mediocră" (.!.b.i.lkm). Moşia Râioasa se învecina cu moşia 
Stâlpul de Piatră, proprietatea lui C.Dumba (.!.b.i.lkm, ds.nr.11/1927- 1930, f.35). 

50 Despre acestea, vezi DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.5/1904 - 1909 (nepaginat). 
51 Ibidem. ds.nr.4/1904- 1920. 

5 2 !..b.i.Wn. 
53 !..b.i.Wn. ds.nr.8/1920- 1928 (nepaginat). 
54 lbidem. 
55 !..b.i.Wn, ds.nr.9/1921 - 1922, ff. I v-2: "l ). Moşia Comani - Boian (Comani - Jud.Olt) de 1275 ha, din 

care 25 distruse de Olt, cumpărată de defunctul Velizarie Leontopol acum 50 ani. S-a[u] expropriat din ea la 1918, 
74 ha şi 90 arii. Vasile Leontopol se ocupa de exploatarea moşiei, locuind acolo. I 2) 3 ha pământ fostă vie. în corn. 
Cocorăşti Uud.Romanali) I 3) Moşia Viespeşti Uud.011), com.Viespeşti, cu 220 ha arabile, 5 ha conac, 33 ha şi 50 
arii gloduri, grajd, bălţi, etc., 3 - 5 ha pădure. Această moşie a fost arendată până în anul 1915 cu 1 O OOO lei anual. I 
4) Moşia Râioasa. corn. Râioasa, jud.Teleorman - 1768 ha. S-au expropriat 466 ha pentru locuitori şi 365 ha pentru 
islaz. I 5) Moşia Ghizdăveşti, corn.Celaru, jud.Romanaţi - de 400 ha". 

ln ceea ce priveşte efectele exproprierii de după primul război mondial asupra proprietălilor Dona şi 

Leontopol, vezi Doctor 1.N.Dona, O interesantă judecată în fata sectiilor unite ale !naltei Curti de Casatie la 18 
noembrie 1926. Comitetul Agrar si exproprierea Dona-Leontopol. Bucureşti, [1926) (B.A.R., cota li 87 199). 

56 .12MI!AN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.11/1927 - 1930, f.28: actul de deces al lui Velisarie 
Leontopol, nr.2461din15 aprilie 1909, Bucureşti. 

57 .!.lilikm. ds.nr.8/1920- 1928, "Memoriu din care d-na Siţa Leontopol să poată desluşi rostul tranzacţiunii 
făcute intre d-sa şi ceilalţi moştenitori ai lui Cristian Leontopol". 

58 ln calitate de moşier al locului, Vasile Leontopol era fireşte implicat în alegeri. ceea ce se reflectă în 

broşura sa Darea de seamă asupra alegerii comunale din 8 junie 1926 !djn! comuna Comanj - Olt, Caracal, 1926 
(B.A.R., cota II 88319). 

59 Ibidem, ds.nr.13/1928 - 1943 (nepaginat). 
60 J..lllikm, act de vânzare - cumpărare prin care Ştefan Leontopol, domiciliat la hotelul Union, vindea la 
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I februarie 1928, surorii sale Elena dr.l.N.Dona, 57 ha, "din partea mea indiviză ce o posed în moşiile Comani jud. 
Olt şi Râioasa jud.Teleorman în urma moştenirii de la defunctul meu părinte Velisarie Leontopol şi defunctul meu 
frate Cristian V.Leontopol". 

61 Ibidem: actul de divorf- nr.9490 din 16 noiembrie 1929 - al Olimpiei Leontopol născuta Papp de soful 
ei Ştefan Leontopol. 

62 !..l!.i.dmi, ds.nr.15/1930, "Indiviziunea succesiunilor Velizarie şi Cristian V.Leontopol /Act de învoială şi 
partaj voluntar 1930". La ff2v-3 este descris lotul nr.3, al Elenei dr.1.N.Dona (vezi mai jos, documentele nr.6 şi 7). 

63 Câteva date despre familia Leontopol mi-au fost communicate de regretatul medic Şerban Andronescu
Ghika (2 martie 1989). 

64 ~nului decesului său provine de la cimitirul Bellu unde este înmormântat în locul de veci al familiei de 
Reineck. cumnatii săi (figura 62/locul 90). Pe cruce există şi o fotografie a sa. 

65 Vezi mai sus, nota 55. 
66 Vezi mai sus, nota 55. 
67 Datele de viată ale Smarandei de Reineck născută Leontopol provin de la mormântul ei (vezi mai sus. 

nota 56). 
68 Datele de naştere şi de deces ale lui Radu de Reineck provin de la acelaşi mormânt. Tot aici sunt 

înmormântati şi baronul Edouard de Reineck ( 1863 - 1934) şi Andreiana Radu de Reineck ( 1908 - 1976). 
Membri ai familiei de Reineck mai sunt înmormântati la cimitirul Bellu şi la figura 8/locul 58: Kimon baron 

de Reineck (+ 1922), Alexandru baron de Reineck ( 1873 - 1941), Teodor baron de Reineck (1876- 1947) şi Maria 
Constan\a baroană de Reineck născută Grădişteanu ( 1880 - 1968). Aceasta din urmă era fiica generalului Nicolae 
Grădişteanu - fratele omului politic Petre Grădişteanu - şi al Smarandei născută Olănescu. 

69 Vezi mai sus, nota 55. 
70 Vezi mai sus. nota 55. Alexandru Bonachi fusese căsătorit mai înainte cu Elisabeta (Lizi) Romalo. ln 

legătură cu numele familiei Bonachi, percepută probabil la un moment dat ca fiind cam preten!ioasă, a rămas celebră 
în lumea mondenă butada "Bon iI qui, bon iI quoi", poate ca oarecum nedreaptă având în vedere faptul că familia a 
dat un poet junimist - pe Mihail Gregoriade Bonachi -, precum şi câJiva medici. ln ultimii ani de viaţă. Maria Dona 
a avut o legătură simili-maritală cu chirurgul Gabriel Iliescu (n.1917) (nefiind căsătorifi). 

71 Tatăl său, doctorul Constantin Andronescu, una dintre personalităJile medicale ale timpului său, era frate 
cu scriitoarea Smaranda Gheorghiu (născută Andronescu), al cărei bust poate fi încă admirat în parcul Cişmigiu. 

Despre ea, vezi Petre Gheorghe Bârlea, O româncă sore oolyl nord, Bucureşti, Editura Sport - Turism, 
1988. Strămoşul Androneştilor din Târgovişte era polcovnicul Nicolae Andronescu, ctitorul bisericii "Sf.Nicolae
Androneşti" din vechea Cetate de Scaun. 

Doctorul Constantin Andronescu şi-a construit o casă în Bucureşti, după planurile arhitectului italian 
Giulio Magni, casă care mai există şi astăzi în PiaJa Romană. Ca şi doctorul l.N.Dona, cuscrul său, doctorul 
Constantin Andronescu a fost interesat de lacul Tekirghiol şi de proprietătile sale terapeutice. dovadă în acest sens 
fiind un text despre acest subiect, păstrat la DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.48/1898 - 1919, f.2v. 

Actul dotal al Mariei Dona, la căsătoria cu Nicolae Andronescu-Ohika, datează din 5 noiembrie 1929, 
aflându-se în copie dactilografiată. la DMBAN, fondul familial dr. l.N.Dona, ds.nr.57/1929 - 1932. f.1. Prin acesta. 
doctorul Iosif Dona dădea ca dotă fiicei sale imobilul său din Calea Plevnei nr.16, coli cu Str.Progresului (astăzi str. 
Ionel Perlea), care mai există şi în zilele noastre şi este o casă frumos şi solid construită. Ea a fost închiriată la 22 
octombrie 1931, Prefecturii judeJului RomanaJi - prefect fiind Mircea Stănoiu - pentru a servi drept cămin pentru 
student ii din acel jude! (ibidem, f.2, contractul de închiriere). O descriere a imobilului se aHă în acest act: "compus 
din parter şi etaj, pod mare şi pivniţă, curte şi grădina, totul în bună stare de locuit, cu sobe bune de teracotă, parchete 
la etaj, lumină electrică, baie instalată în perfectă stare. instalatie de apă cu chi[u]vetă de fier şi porJelan ... " 

72 Prenumele lui Nicolae Andronescn-Ghika provenea de la bunicul său matern, Nicolae Sc.Ghika (+ 
1914 ), care a făcut o mezal ianJă răsunătoare în epocă, luând de soJie pe Maria Suhr ( + 1941). fiica patronului circului 
Suhr din Bucureşti (vezi Gheorghe Crutzescu, Podul Mogosoaei, ed.a II-a, Bucureşti, Editura Meridiane. 1986. 
pp.68-69). Nicolae Sc.Ghika - fiul lui Scarlat Ghika (+ 1882), procuror general la Curtea de Casaţie, şi al Mariei 
născută Golescu - a avut două fete: Maria - căsătorită Andronescu - şi Alice, devenită soţia generalului Eracle 
Nicoleanu, fost prefect al Poliţiei Capitalei. Chipurile lor pot fi admirate în tabloul votiv al bisericii Cărămidarii de 
Jos din Bucureşti. 
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73 DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.4/1904- 1920, "Comptul drului l.N.Dona de la iunie 1919 
la octomb[rie] 1922". Vezi, de asemenea, mai jos. documentul nr.5. 

74 DMBAN, fondul familial dr./.N.Dona, ds.nr.43/1934 - 1939 (nepaginat). Preşedintele Consiliului 
de Administratie era generalul Or.Protopopescu, iar membrii: director general ing.lon Gigurtu, fostul ministru 
Constantin Bucşan, avocatul senator Şt.Cazimir. baronul Josefvon Bedeus, dr.Adem. ing.Gustav D()rr. 

75 Ibidem: "convenfiune" din 13 martie 1934 între "dr.l.N.Dona, domiciliat în Bucureşti, str.General Dona 
nr.16 şi dl. ing.Anton Esser, domiciliat în Bucureşti, str.Benito Mussolini nr. I I, a intervenit următoarea conventiune: 
I I) Dl.ing.Anton Esser a preluat introducerea în România a procedeului de metalizare Dr.Schoop şi a metalizării 
pe cale rece <<Polytect>> precum şi aparatele de pingelit ghete <<Reparoi>>, înfiintând în acest scop atelierele, 
care sunt puse deja în funcfiune, în str.General Dona nr.26. I 2) Dl dr.1.N.Dona a adus ca aport social în această 
întreprindere. un capital de lei 200.000 (două sute mii lei). pe care subsemnatul, inginer Anton Esser. declar că 
l-am primit integral şi în numerar în mâinile mele. I 3) Această sumă am intrebuinfat-o la instalafiile necesare 
din atelierele sus numite aşa că dl dr.Dona este coproprietar în această instalafie până la concurenta sumei de lei 
200.000/două sute mii lei/, exceptându-se binein1eles localul şi chiria lui, care aparfine deja dlui dr.1.N.Dona. I 4) 
Pentru această sumă de lei 200.000/două sute mii lei/, dl dr.Dona va primi drept beneficiu o cotă parte de 6 2/3 (şase 
şi două treimi) procente din întreg beneficiul intreprinderii ... " 

76 Ibidem. ds.nr.40/1927 - 1939, f.17. 
771.b.kkm, ds.nr.38/1920-1942, f7. 
78 !..b.i.!k!n, f. 9. 
79 Ibidem, f.5. 
80 l.b.kkm, f. I. 
81 Ibidem, f.6. Sediul "Creditului Extern" se afla pe Calea Victoriei nr. I 00, în Palatul "Generala". 
82 Ibidem, f.8. 
83 J..b.ilkm, f. I O. 
84 1..b.ilkm, f.11. Numele acestei institutii a rămas gravat pe fafada dinspre strada Stavropoleos a unei 

frumoase clădiri care adăposteşte astăzi câteva judecătorii şi care a fost până nu demult sediul Fondului Proprietătii 
de Stat. 

85 Ibidem, ds.nr.35/1938 - 1939, f.11. Preşedintele asociatiei era G.D.Creangă, profesor universitar de 
fi nan ie. fost secretar general al Ministerului de Industrie şi Comerţ, fost consilier financiar al României la Conferinţa 
de Pace de la Paris. Secretarul general al asociafiei era Ion O.Berceanu. Din această asocia\ie făceau parte, intre alţii 
principele Constantin Brâncoveanu - fratele contesei Anna de Noailles -. generalul Ştefan Holban ş.a. 

Asociaţia avea şi un organ. "Propăşirea agricolă" (redactor-şef), care în nr.I. anul I, din 19 martie 1938. 
conline o listă cu membrii săi fondatori, intre care figurează şi „dr !I l N Dona. proprietarul moşiilor: Râioasa, 
jud.Teleorman; Comani, jud.Olt. I Dom[iciliul] Bucureşti li, str.G-ral Dona nr.16" (DMBAN, fondul familial 
dr.l.N.Dona, ds.nr.36/1938, f. I). 

86 La B.A.R. există teza sa de licen\ă intitulată Cauzele de scuză în dreptul penal Sugestiunea si 
sugestionatii, Bucureşti, 1897, 192 p. (cota li 412 497). 

87 Ibidem, ds.nr.27/1903 - 1948, f.1, adresă a Eforiei Spitalelor Civile nr.23222 din 21 iulie 1903, semnată 
- în calitate de efori - de N.Sc.Ghika şi de dr.Cantacuzino, iar ca şef de serviciu, de A.Galeşescu. li era adresată 
lui Iosif Dona, "medic secundar al Serv.11 Medical Filantropia", care era "avansat pe ziua de 23 iulie a.c. medic al 
sanatoriului de Techir-Ghiol în locul d-nei Olga Sacara, care ocupă provizoriu acest post. .. " 

ln ceea ce priveşte pe efori, N.Sc.Ghika- urmaş direct al domnitorului Ţării Româneşti Grigore al IV-iea 
Ghika - era fratele lui Dimitrie Ghika, amintit mai sus în calitate de ginerele al Esmeraldei Leontopol căsătorită de 
Reineck; "dr.Cantacuzino" era, fireşte, marele savant bacteriolog Jon Cantacuzino. 

88 Ibidem, ds.nr.37/1914 - 1945 (nepaginat), certificat eliberat de Colegiul medicilor sectia Ilfov nr.715 
din 16 iulie 1945. 

89 Ibidem. Alte lucrări ale dr.Iosif N.Dona, care pot fi consultate la B.A.R.: Patogenia - diagnosticul 
clinic si prognoza kistelor idatice !sic) din ficat, teză de licenfă susfinută la Facultatea de Medicină din Bucureşti, 
Bucureşti, Minerva, 1899; O nouă formă a inflyentei Gripa tifo-exantematică, [Bucureşti], 190 I; Semnul lui Kernig 
fată de citodiagnostic în meningitele cerebro-spirale, [Bucureşti], 190 I; Natura intimă a cirozelor biliare ipertrofice. 
Bucureşti, 190 I. 
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90 I.lllikm. ds.nr.19/1924, f.15: Antetul retetelor doctorului Dona cuprindea la un moment dai următoarele 
funclii: "medic şef al Spitalelor Eforiei, docent de clinică medicală la Facultatea de Medicină din Bucureşti, 

directorul Sanatoriului maritim Tekirghiol, <<consultaţiuni pentru boale interne şi sifilitice I boale de temei şi copii 
- ortopedie". 

91 Ibidem, ds.nr.52/1918- 1931. f.39 (din păcate, nu îmi este cunoscut gradul de rudenie dintre mitropolitul 
Andrei baron de Şaguna şi Ana general Şaguna din Bucureşti). Menelas Chircu de la Râmnicu Sărat îi scria prietenului 
său doctorul Dona, la 8 iunie 1935: "Am auzit când am fost la Buc[ureşti] că fericiţii moştenitori ai Anicutei Şaguna 
nu vor să-ţi achite onorarul dtale cât le-ai [pe ea şi pe sora ei] îngrijit. sub cuvânt că ai fost până la zi, achitat. Eu. 
care de câte ori veneam la Bucureşti, trăgeam la Anicuta, am auzit-o adesea ori [sic] spunând că este jenată să te mai 
cheme, fiindcă nu are cu ce te plăti" (~. cls.nr.52/ 1918 - 1931, ff.48v-49). 

Ibidem. f.3 I. "Notă de onorariul cuvenit doctorului l.N.Dona pentru căutarea defunctei Ana g-ral Siaguna". 
din 15 ianuarie 1933: în 1928, dr.Dona i-a tl!cut 18 vizite medicale, în 1929 -9 vizite, în 1930- 9 vizite. în 1931 - 13 
vizite, în 1932- 11 vizite; în total 60 de vizite, aceasta P.icând 42 OOO lei. Jn limbajul de astăzi, s-ar spune că doctorul 
Dona a fost "medicul de familie" - neplătit ! - al Anei general Şaguna şi al surorii ei. Vezi. de asemenea, ibidem. 
f.32, scrisoarea cu acest subiect - datând din 24 februarie 1933 - a doctorului Dona către avocatul Garabet Aslan. 

92 J.llli!gn, cls.nr.27/1903 - 1948, f.2, adresa nr.4807 din 19 martie 1917 trimisă de Serviciul sanitar al 
diviziei a 5-a către locotenent-colonelul Dona. Ulterior doctorul Dona, care avea aşadar grad militar. a înaintat până 
la cel de general de divizie. Mergea pe urmele tatălui său, care fusese şi el general. 

93 ll!.i.dm!., F.6. Vezi, de asemenea, ibidem, ds.nr.1918- 1954, F.1, certificat medical al "dr.loseph Dona'', 
scris la 23 mai 1918, la laşi, de către dr.Jon Nanu-Muscel. De observat forma sub care este scris prenumele 
colecţionarului: "Joseph". Nu este singuml loc în care apare această ortografie germană. Intr-un carnet - nr.16252, 
emis de Ministerul Sănătătii la 20 iulie 1953, prin care se dădea doctorului dreptul de practică - doctorul Dona era 
trecut cu trei prenume: "Joseph - Nicolae - Constantin" (ibidem, ds.nr.33/1953, f.2), prenume care reHectă chiar 
filia1ia sa. Probabil că forma germană cu care apare prenumele în acte, este datorată obârşiei mamei sale. 

Pentru starea sănătăfii doctorului Dona, vezi, de asemenea,~. ds.nr.32/1948, f. I: proces-verbal nr.249 
din 27 martie 1948, privitor la "infirmitatea" dr.l.N.Dona, considerat "invalid de război". 

94 I.b.i.!Km, cls.nr.29/1918- 1945, [2. Despre bolile sale, vezi, de asemenea certificatul medical pe care i-a 
dat la 10 iulie 1943, profesorul doctor C.lliescu, care ii îngrijea din 1941 (.illlilrn, cls.nr.28/1918- 1954, f.4). Este 
vorba, fireşte, de cunoscutul cardiolog "Tantinel" Iliescu al cărui nume ii poarta astăzi clinica de specialitate de la 
Spitalul Fundeni. Acesta scria despre pacientul său că "în primăvara anului 1943 a avut un nou infarct miocardic 
prin tromboză coronariană. Gravitatea bolii sale, cerând un repaus cât mai supraveghiat, ii pune în imposibilitate de 
a-şi exercita profesiunea". 

95 I.lllikm, ds.nr.27/1903- 1948, f.6. 
96 I.b.i.!Km, ds.nr.29/1918 - 1945, f.2. Conform art. I din legea 606/944, "cei care au contractat o infirmitate 

din cauza unei boli contagioase epidemice sunt socotiti invalizi de război", motiv pentru care "urmează a se acorda 
domnului general Dona Iosif, dreptul la o pensie hmară de lei 43.956 cu începere de la I aprilie 1943, plus 4000 
sporul de scumpete, iar de la I decembrie 1944, suma de lei 56,496 plus 4000 lei sporul de scumpete pe gradul de 
general" (ibidem). 

Se păstrează chiar şi libretele de pensie ale doctorului Dona: DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, 
cls.nr.31/1945 - 1950: "libretul de pensiune" nr.8466 pe numele "Dona Iosif', emis de "Casa generală de pensiuni" a 
seci.IV Roşu; "libretul de pensiune lunară" emis de Ministerul de Război, „Casa Invalizilor, Orfanilor şi Văduvelor 
de Război". 

I.lllikm. cls.nr.30/1921 - 1953, f.22: După o întrerupere a plătii pensiei, aceasta era restabilită, lncepând de 
la I august 1953. 

97 Vezi mai jos, documentul nr. I. 
98 Vezi mai jos, documentul nr.2. Numerotarea caselor este cea de atunci. Vezi, de asemenea, cls.nr.42/1934, 

f. I: "Contract de închiriere [al fostei case Urechia] /Intre subsemnatii: Dr.1.N.Dona, din Bucureşti, Str.Gl.Dona nr.12. 
ca proprietar de o parte şi Margareta Luca Burada, ca chiriaşă pe de altă parte, a intervenit urmlltorul contract de 
închiriere in modul şi condiţiunile mai jos specificate: I I) Eu primul dau şi cea de-a doua ia cu chirie apartamentul 
etaj din imobilul situat in Bucureşti, str.Brezoianu 48; I 2) Termenul acestei închirieri este de un an cu începere de la 
23 aprilie - Sfi.Gheorghe 1940 până la Sfi.Gheorghe 1941. I Preţul acestei lnchirieri este de lei 60 OOO (şaiuci mii) 
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plătibil în două rate semestriale anticipat cu una lună de începerea fiecărui termen la domiciliul meu din str.Gl.Dona 
adică la 23 martie şi 23 septembrie ale fiecărui an, câte 30 OOO (trei zeci mii) lei stabilizali". 

99 DMBAN. fondul familial dr.I.Dona, ds.nr.19/1924, f.30, planul casei din 14 martie 1937 (la scara I: 50). 
Dintr-o schilă publicată în "Gazeta municipală" nr.236, reiese că imobilul se găsea pe locul actualei strădufe dintre 
str.Brezoianu şi str.Câmpineanu, lângă magazinul Adam. 

100 DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona. ds.nr.21/1951 - 1956, f.39. 
La 14 mai 1931, Ana Marinescu, văduvă, locuind în str.General Dona nr.18, vindea Elenei Dona imobilul 

ei de la acea adresă. pe care ii moştenise de la defunctul Marin Şerbănescu; pre1ul vânzării: 525 OOO lei (ibidem. 
ds.nr.47/1890- 1930, ff.16-16v). Vezi, de asemenea,~. f.8. 

ln ceea ce priveşte numerotarea caselor, aceasta s-a schimbai de câteva ori de-a lungul timpului. Despre 
aceasta, vezi ibidem. ds.nr.60/1930. procese-verbale cu schimbarea numerelor de case: astfel, de pildă la 4 martie 
1938. str.General Dona nr.12 a devenit nr.8 (f.2), str.General Dona nr.16 a devenit nr.12 (f.3), str.General Dona nr.18 
a devenit nr.14 (f.4), str.General Dona nr.14 a devenit nr.10 (f.5), str.General Dona nr.26 a devenit nr.22 (f.6) şi nr.24 
(f.7), str.General Dona nr.15 a devenit nr.9 (f.8). 

1011.b.i.!km, ds.nr.50/1912 - 1924 (nepaginat), contract de închiriere cu termen al lnchirierii de un an, de 
la Sf.Gheorghe 1923 la Sf.Gheorghe 1924, chiria anuală fiind stabilită la 12 OOO lei. Un vecin al familiei Dona era 
avocatul Emil Scrădeanu - Anghelescu; vezi ibidem, ds.1911924, f.2, o scrisoare din 16 decembrie 1925 a acestuia 
adresată doctorului Dona, în care îl ruga să-i cedeze o mică bucată de teren pentru a putea face o modificare la 
casă. 

102 Ibidem. 
1031.b.i.!km, ds.nr.52/1918 - 1931, f.50, înscris în copie din 23 iunie 1935. 
104 I.lllikm. ds.nr.54/1923-1935 (nepaginat). Chiria era de 100 OOO lei. A.Dumitrescu-Bumbeşti nu a 

plătit-o, motiv pentru care doctorul Dona a adresat, la 14 februarie 1935. o petilie căire Ministerul Agriculturii şi 
Domeniilor, în care făcea cunoscut acest fapt (.ih.i.drni). 

105 ~. ds.nr.54/1923 - 1935 (termenul de închiriere era de un an, de la 26 octombrie 1927 la 26 
octombrie 1928). 

106 llllikm. ds.nr.53/1923 - 1943, f.2 (asigurare din 30 octombrie 1922). 
I 07 !.lllikm. f. I (asigurare din 25 octombrie 1922) ("valoarea totală a casei de locuinfă, compusă din patru 

camere cu sală. cărnărulă şi pivnilă"). 
I 08 !..b.i.!km. f.4 ("valoarea totală a casei de locuintă, compusă din nouă camere, bucătărie, trei anlreuri, 

pivni\ă precum şi magazie"). 
I 09 Ibidem, f.3 (asigurare din 3 septembrie 1923). La această adresă existau "o clădire servind de locuinlă. 

o clădire servind de băcănie şi magazie.o altă clădire ce servă [sic] de locuinlă, altă clădire servind tot de locuinlă, o 
clădire servind de locuinfă, una latrină". 

110 Ibidem, f.7 (asigurare din 10 iunie 1930) ("valoarea totală a casei de locuintă. compusă jos din: patru 
camere, antreu, vestibul, culoir, closet şi pivnită; iar sus din trei camere, antreu, scară şi pod"). 

111 !.lllikm. f. I. 
112 Ibidem. ds.nr.55/1926- 1942. f.1, ciornă scrisă de;; dr.1.N.Dona a contractului de vânzare - cumpărare. 

"Pre1ul acestei vânzări este de 800 OOO (opt sute de mii) de lei, sumă ce am echivalat-o ln 13 (treisprezece) tablouri 
originale de pictorul N.Grigorescu, pe care le-am primit de la sotii dr.Urechia drept pref integral al imobilului vândut. 
I Locul vândut este viran, aşa că orice clădire se va face pe dânsul va apartine noilor proprietari, sotilor Urechi a, chiar 
dacă transcrierea şi autentificarea acestui act s-ar face posterior vreunei constructiuni" (il2film. f. Iv). 

Vezi, de asemenea, .illlilml. ds.nr.56/ 1928 (nepaginat). 
113 DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.59/1930, f.3. Vezi, de asemenea, ibidem, f. I, adresa 

nr.21189 din 27 septembrie 1930 a "Direc\iei silvico-domeniale" a Eforiei Spitalelor Civile către doctorul Iosif 
Dona, legată de construirea casei de la Sinaia. 

Planul vilei - aflată pe Bd. Ferdinand nr.20 - se aftă la ff.4-5, iar desene cu planul casei făcute chiar de 
dr.Iosif Dona sunt la ff.6, 7, 8. 

114 llllikm. ds.nr.37/1914 - 1945 (nepaginat): permisul de conducere pentru automobile al dr.I.N.Dona, 
nr.2 lit D, din 1914, eliberat de Prefectura Politiei Capitalei la 26 februarie 1914; permisul de circulatie nr.120-B, din 
I ianuarie 1928, pentru un automobil "Chrysler" (model 1927); declaratia din 20 iunie 1945, prin care "generalul de 
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divizie dr.l.N.Dona" vindea lui Guelfo Danelin, domiciliat în Bucureşti, Calea Victoriei nr.210, "Chryslerul" său 
pe care îl cumpărase în 1927. 

115 Această doamnă din înalta societate, descendentă a lui Ion Câmpineanu, este cunoscută mai ales prin 
sprijinirea Gărzii de Fier, la începuturile ei. A avut ca fiu, din căsătoria cu avocatul Grigore Ghyka, nepot direct al 
ultimului domnitor al Moldovei cu acelaşi nume, pe Alexandru Ghyka. fost şef al poliţiei legionare. 

116 DMBAN. fondul familial dr.l.N.Dona. ds.nr.41/1931 - 1939, f. I. ln acest dosar se găsesc numeroase 
chitan)e pentru vânzări - cumpărări de tablouri. 

117 Ibidem. f.4. 
118 Vezi mai jos documentul nr.16, o relevantă autobiografie a doctorului Iosif Dona. 

• 119 ln inventarierea obiectelor de artă donate atunci a fost implicat şi dl Alexandru Badea, fost muzeograf 
la Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, care mi-a comunicat acest fapt cu multă amabilitate (februarie 
2007). 

120 !Jllikm. ds.nr.22/1951 - 1953, f.4. 
121 Ibidem, ds.nr.20/1951 - 1955. fişă de activitate din noiembrie 1951. Vezi, de asemenea. mai jos 

documentele nr.14, 15 şi 17. 
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