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Procesul de extindere a perimetrului oraşului Bucureşti a cunoscut
spre finalul veacului al XVIII-iea şi începutul celui următor o prioritate spre
partea nordică, absorbind vechi aşezări aflate pe teritoriul dinspre apa
Colentinei. Dacă primul important ax spre nord a fost cel trasat la sfârşit de
veac XVII de către gospodarul domn Constantin Brâncoveanu pentru a
facilita legătura cu palatele, curţile de la Mogoşoaia, Potlogi, Târgovişte,
Doi ceşti ·şi nu numai cu timpul, în deceniile următoare s-a impus ca
necesitate un nou drum mai spre est menit a traversa cursul Colentinei la loc
de vad, propice a fi realizat un pod care să asigure o siguranţă în toate
anotimpurile. Acesta a cunoscut în timp un amplu proces de metamorfozare,
devenind de la o modestă uliţă la calea ce a primit şi o semnificativă şi
relevantă denumire, sugerând chiar principala menire iniţială a drumului,
aceia de asigurare a unei legături directe cu fierăstraiele care prelucrau
copacii din zonă pentru a devenii materialul lemnos atât de necesar
construcţiilor locuitorilor oraşului, care, în majoritatea cazurilor, recurgeau
la lemnul tradiţional, ignorând pericolele devastatoarelor pârjoluri. Acest
drum al fierăstraielor a devenit în timp al Hierăstrăului.
Noua arteră pornea din zona Podului Mogoşoaiei, la confluenţa cu
uliţa Fântânei, din apropierea bisericii Albe, pentru un timp având traseul
spre est ca la un moment dat să o pornească spre nord-est. Acest loc de
cotitură era, de fapt, locul de confluenţă a mai multor drumuri, unele
conducând spre grădinile din lunca Bucureştioarei. Cu timpul această arteră
şi-a câştigat un anumit renume, mulţi cu dare de mână trecând la ridicarea
unor construcţii, pornind de la experienţa dobândită în urma deselor incendii
culminând cu marele pojar din 23 martie 1847 când mai bine de 115 din
construcţiile oraşului au căzut pradă mistuitoarelor flăcări purtate pe aripile
vântului · de primăvară. În acest context, mai ales după dobândirea
Independenţei de Stat, necesităţile, veleităţile au impus celor cu posibilităţi
să treacă la edificarea unor impunătoare construcţii menite a le fi, atât
locuinţe, cât şi loc de reuniune la ceas de zi sau de noapte. Parcurgerea azi a
traseului fostei străzi devenită în timp, respectiv de la 8 octombrie 1878,
Calea Dorobanţilor pentru a-i omagia pe acei modeşti, dar bravi opincari
care, cu spirit de sacrificiu, au realizat la 1877-1878 o efectivă afirmare a
Eroismului Armiei Române, înlăturând pe vecie discordantele raporturi cu
puterea suzerană. Aşa au apărut o serie de valoroase construcţii ce amintesc
de familiile Assan, Carp, Lahovari, ş.a.
Vicisitudini tot felul au determinat, în timp, o ignorare a ceea ar trebui
să fie monografia unei case, unei străzi, unui cartier ca elemente componente
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ale unei virtuale istorii a oraşului Bucureşti. Formal, la 20 septembrie ale
fiecărui an, mai ales atunci când avem de a face cu cifre rotunde, ne
reamintim de necesitatea unei asemenea istorii, de monografii, albume şi
multe altele într-o firească concordanţă cu mijloacele modeme de
mediatizare. Vor trece numai câteva ore şi frumoasele angajamente vor fi
uitate pentru a le redescoperi ca stringente necesităţi la o viitoare asemenea
sărbătorire. Avem un preţios patrimoniu care, prin cei care l-au realizat, neau transmis un mesaj, a-l ignora înseamnă a ne pierde trecutul. Fie că este
vorba despre o clădire sau despre un monument, a-i cunoaşte mesajul este
călăuzitor pentru prezent şi viitor. O asemenea invitaţie ne este oferită de
monumental Alexandru Lahovari. „Un orator" a fost cel mai bun răspuns pe
care l-a primit, relevând că persoana îi acordase totuşi o privire interogativă
căutând să înţeleagă ce ne adresa acest înaintaş. Multe din cele care astăzi ni
se par fireşti au solicitat, la timpul trecut, demersuri la care contribuţiile unor
oameni de valoare au fost determinante în stabilirea unor bune raporturi pe
plan European. Astăzi vorbim de integrare, de intrare în Europa. Este de fapt
un proces care, mai ales în ultimele trei veacuri, a însemnat interacţiunea
între actul militar, diplomatic, favorizându-i pe cei care, cu tenacitate, au fost
emisari ai intereselor naţionale. Alexandru Lahovari a fost unul dintre
aceştia. A realizat un efectiv tandem cu Mihail Kogălniceanu şi alte câteva
reprezentative personalităţi ale diplomaţiei finalului de veac XIX, care, în
complexa şi controversata problemă a drepturilor şi îndatoririlor riveranilor
Dunării, au militat pentru o firească recunoaştere a celor veleitari de a ne
conferi numai îndatoriri că totuşi avem şi drepturi. Acest orator cu bune
cunoştinţe în complexitatea dreptului internaţional, recurgând de fiecare dată
la cele consemnate în prevederile deja adoptate şi aplicate în alte
împrejurări, formulând, cu tact şi la obiect, a reuşit să impună
interlocutorilor recunoaşterea legitimelor revendicări ale delegaţilor
României. Ca expresie a recunoştinţei, la ceasul despărţirii, cei care l-au
condus pe ultimul drum au hotărât ca să-i ridice un simbol al recunoştinţei în
Capitală. Iniţiativa a avut cuvenitul răsunet, s-au strâns fondurile necesare şi
s-a comandat lucrarea unui artist din Franţa implicat şi în realizarea unor alte
lucrări pentru România.
Succint să ne reamintim câteva din reperele biografiei lui Alexandru
Lahovari. S-a născut la 16 august 1841 în Bucureşti şi a încetat din viaţă la 4
martie 1897 la Paris. După primele studii în ţară şi-a continuat anii de
şcolaritate în Franţa unde a urmat studii de drept şi şi-a susţinut doctoratul
care 1-a confirmat ca un ilustru reprezentant al ştiinţelor juridice. S-a integrat
de tânăr în viaţa politică a ţării şi a servit interesele acesteia, predilect ca
diplomat. Contribuţiile sale au fost notorii la recunoaşterea statutului de ţară
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independentă preocupată de realizarea reformelor necesare propăşirii ca stat
modern al Europei. Evenimentele anilor 1877-1878 şi 1881 au reclamat
diplomaţiei româneşti o temeinică perseverenţă şi susţinere pentru a ne putea
impune drepturile pe plan internaţional. Drumul presărat cu tot felul de
artificiale opuneri, dar interesate, a reclamat diplomaţiei româneşti
parcurgerea căilor care au condus România la integrarea în concertul
Europei acelor timpuri.
Alexandru Lahovari impresionase pe contemporanii săi prin modul
cum se prezenta şi susţinea pledoaria, fie înaintea Parlamentului, fie aiurea.
La dispariţia sa prematură au fost exprimate tot felul de reacţii, regretele
pentru pierderea sa impunându-le contemporanilor să gândească ce trebuie
făcut ca memoria sa să nu se piardă ci să fie transmisă către viitorime ca un
bărbat ce prin gând şi faptă a binemeritat de la Patrie cinstirea cuvenită. Ca
atare, atât pentru incinta Parlamentului, Camera Deputaţilor, cât şi pentru
forul public s-a hotărât să fie realizate simboluri ale cinstirii, respectiv
busturi şi statui. Pe această cale s-a acţionat pentru aducerea în Rotonda
edificiului Parlamentului a unui bust dăltuit în marmoră albă care să se
alăture celor anterior realizate, toate menite să fie urmaşilor pilduitoare
exemple de dăruire pentru cauza neamului românesc, pentru realizarea
treptelor desăvârşirii noastre.
O altă iniţiativă a preconizat aducerea într-o piaţă bucureşteană a unui
amplu monument care să fie un simbol semnificativ în peisajul cotidian al
Capitalei. De la idee la faptă întreprinzătorii au demonstrat că atunci când
este voinţă se pot face operativ şi bine toate cele necesare ca ideea să capete
conturul realităţii. Măsurile adoptate au permis ca prin subscripţie publică ca
şi prin contribuţia guvernului, a Primăriei Municipiului Bucureşti să fie
depuşi şi valorificaţi la Banca Românească sumele necesare comandării,
executării, transportării şi amplasării monumentului în Piaţa Dorobanţilor.
În acest caz iniţiatorii s-au îndreptat spre artistul plastic E. Mercier,
sculptor francez căruia românii i-au încredinţat spre realizare mai multe
monumente. Amintim în acest sens monumentul dedicat evocării
personalităţii omului politic conservator Lascăr Catargiu amplasat în Piaţa
Romană din Bucureşti. Modelate în Franţa, machetele definitive turnate în
gips au fost aduse în ţară şi au fost turnate în bronz de firma V.V. Răşcanu
et. comp.
La timpul respectiv preocuparea pentru amplasamentul viitorului
monument Alexandru Lahovarii a constituit o problemă. Iniţiatorii au ales
Piaţa Dorobanţilor iar diriguitorii Capitalei, iniţial, i-au repartizat spaţiul din
Piaţa Romană. Până la urmă s-a acceptat punctul de vedere al iniţiatorilor.
Autorul a conceput acest monument redându-l pe Alexandru Lahovarii în
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postura de orator. Statuia a fost amplasată pe un soclu bine proporţionat. Pe
trepte1e soclului a fost plasată o ţărancă care îl întâmpină cu flori. Ea are
alături un bătrân. Prin elementele sculpturale componente precum şi prin
textul plasat pe soclu, la data inaugurării, s-a constituit o reuşită artistică
având un profund mesaj pentru viitorime. Textul plasat pe un panou definea
concludent rolul acestui simbol. Au fost folosite cuvintele enunţate în
Camera Deputaţilor în luna mai 1881. Le reproducem întrucât în deceniile
de prefaceri intervenite după anul 1947 tot ce viza trecutul, istoria poporului
român au fost îndepărtate, măsură impusă de interesele ocupanţilor
„eliberatori" care, prin răşluire de teritorii, îşi atribuiseră şi calitatea de stat
riveran al Dunării. La timpul respectiv erau dăltuite cuvintele: „ACEASTĂ
DUNĂRE E A NOASTRĂ ! AM PLĂTIT-O ÎNDESTUL ÎN TRECUT,
CĂCI AU FOST SECOLE ÎN CARE EA A DUS LA MARE MAI MULT
SÂNGE ROMÂNESC DE CÂT APĂ. ŞEDINŢA CAMEREI DIN MAIU
1881".
Dezvelirea monumentului Alexandru Lahovari a avut loc la 17 iunie
1901. A fost o manifestare care, prin amploare, a constituit o reeditare a
solemnităţii anului 1897 când au fost organizate, la 16 martie, funerarii
naţionale pentru a-l conduce la locul de veci din Cimitirul Bellu. Acum, în
locul durerii impuse de despărţirea de cel ce fusese apărător al intereselor şi
demnităţii naţionale, se manifesta cu o deplină satisfacţie pentru cele
întreprinse spre a-i acorda pentru posteritate cinstirea cuvenită. Din partea
comitetului de iniţiativă a vorbit preşedintele Gheorghe Cantacuzino. Au
m·ai cuvântat cu acest prilej Take Ionescu şi Nicolae Filipescu.
N-a fost un act solitar, amintim că locuitorii oraşului Râmnicu Vâlcea
au iniţiat şi ei aducerea în for public a unui simbol al cinstirii lui Alexandru
Lahovari, concretizat prin amplasarea în imediata apropiere a bisericii Buna
Vestire. La solemnitatea din 2 iulie 1906 organizată pentru dezvelirea
bustului a participat o numeroasă asistenţă. În faţa celor prezenţi cuvintele
ministrului G.C. Dissescu au fost o concludentă evocare şi apreciere a
faptelor lui Alexandru Lahovari. În acest caz, realizatorul lucrării plastice a
fost sculptorul român Filip Marin.
Peste ani o altă lucrare a fost modelată de către sculptorul Ioan C.
Dimitriu-Bârlad.
Acum, la ceasul marilor prefaceri, suntem datori să întreprindem cele
de cuviinţă pentru a dovedi urmaşilor că moştenirea primită suntem capabili
să o transmitem cum au făurit-o înaintaşii.
A . venit timpul să acţionăm pentru ca şi acest monument din
Bucureşti să recapete ceea ce abuziv a fost îndepărtat. Să renunţăm la
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compromisuri care la viitor se dovedesc a fi păguboase. Un panou de
prezentare plasat pe unul din trotuarele limitrofe va putea oferi o sumară
prezentare a monumentului.
Summary
Alexandru Lahovari was born on August 16th, 1841, in Bucharest, and died on ~arch
4th, in Paris. He studied law in Paris and acquired his doctorate degree there. He got
integrated in the Romanian political life and acted mainly as a diplomat.

Contribuţii

la

cunoaşterea activităţii

sculptorului Theodor Burcă
Virgiliu Z Teodorescu

Theodor Burcă este unul dintre artiştii plastici creator în perioada interbelică a unor
de artă plastică, inclusiv monumentală, care la timpul respectiv au fost amplasate
în forul public sau în instituţii de prestigiu. Ca şi alţi mulţi confraţi, din păcate, deceniile
posterioare celui de al doilea război mondial au aşternut linţoliul uitări·i, opera fiindu-i
prezentă dar creatorul ignorat. Considerăm că este imperios necesar să avem reunite
informaţiile referitoare la fiecare artist plastic pentru a avea astfel posibilitatea
formulării unor aprecieri competente, imparţiale, nepartizane care să le definească locul
în ierarhia valorilor plasticii româneşti. Totodată sunt necesare asemenea studii pentru
ca acolo unde creaţiile sunt de notorietate publică să fie consemnat şi numele artistului
creator şi să fie în atenţia edililor pentru a le asigura perenitatea cuvenită ca valori de
patrimoniu moştenit de la înaintaşi.
Theodor I. Burcă [în continuare abreviat cu siglele: Th. B.] s-a născuti la Slatina,
jud. Olt, la 25 februarie 1889 fiind fiul preotului profesor Ioan Burcăii şi al preotesei
Ecaterinaiii. Studiile le-a început la Şcoala formatoare de ceramiştiiv din Curtea de Argeş,
le-a continuat pe cele secundare la Liceul „I.C. Brătianu" din Piteşti realizând pregătirea
de viitor artist plastic în anii 1907-1910 la Viena, la Şcoala de artă decorativă, secţia de
sculptură cu prof. Meitzner. A studiat şi sub conducerea lui Leo Chilie clasându-se al 2lea între cei 73 studenţi la studiu. Apoi a plecat la Paris pentru a frecventa în anii 19101913 Academia Julien, aflându-se sub îndrumarea lui Verile şi Ernest Duboisv. Cu
prilejul revenirii în ţară într-o vacanţă i-a evocat lui Tiberiu Crudu vi modul cum i-au fost
evidenţiate posibilităţile creatoare în atmosfera artistică a Parisului când a avut prilejul
să-şi etaleze calităţile. O asemenea posibilitatea i-a oferit-o concursul la care erau
acordate 30 de premii în bani şi medalii. Tema a fost realizarea unui bust de femeie.
Lucrările se expuneau în incinta Academiei Julien. Au participat 21 O candidaţi şi au fost
premiaţi 1O. Th. B. era al 69 înscris şi s-a clasat între cei 1O câştigători. Pentru Tiberiu
lucrări
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