ŞTIRI

DESPRE „HANUL GALBEN" DIN MAHALAUA
FILANTROPIEI
de GEORGE POTRA

Marea majoritate a vechillor hanuri nu mai exiistă aistă.zi. Au diispărut
încă di111 a doua jumărtaite a seoollullui tn:lcut. Unelie au fust dărimate diin
cauză că deveniseră cu totul ir.lsalUJbre, altele pentru că stăteau [n calea
noillor lucrăni de ailiiniere, iair foarte puţi111elle care au mai rămas, Şi nu
dintre oelle mari şi vestilte, au fost atât de mu[1t rnodilfimte încil!: nu-ţi mai
pot spune nimic din ceea ce au fost şi nÎJCi din agiitaita viaţă neguţăto
reaocă ce se idocea î:rntre groo.seD.e ziduri şi curţile destull de întin1se ce aveau.
Priin1tre cele !rămase, ca o mărturie al unui trecut de mu!l:t apus, se
nUJITiără şi Hanul Galben oare ÎIIlsă şi ares·tJa nu maii serweş1te de rnwlt scopUJ.ui poo.tiru care a fust ccmS1trui1t.
Hanul! Galben se aifilă la întretăierea Bclevardllllui Banu Mainta cu
sitmida Dr. Fdl.ă.x. E o dlărlire ÎDJCă solJiidă, are par.ter, şi în partea de rnij1oc
un fe!l de etaj mansardat. Veohirnea lui se cunoaşte şi prin faptUJl că nive;lufl străzi1lor vecine e ml..lllt mai ridicat ca aJ1tădată, ca'lidaI1ÎmUJl. lor ajungîin1d
a:zri pină aproape de mangiinea de jos a rerest·rellor.
Şi aicurrn daică ne întoarcem cu o sută şi ceva de anii. îo urmă vom
vedea dilld a fost dlăJdit şi de cime amume.
ln partea cea mai de nord a oraişullui, de o parte şi de 0ll ta a Barierei
Mogoşoaiia adiică Piaţa Viiotoriei de azi, era mai mulit sat deoîit oraş ; case[e
erau rare şi cu aspect rurrall, iar mulllte din terenuriJle î:noonjurăotoare erau
locuri de agr1ÎICUltură sau grădini.
Din Bariera Mogoşoaiei porneau dteva drumuri mai imiportante : unul,
trooînd prin Bariera Herăisitrăullui şi Bariera Nouă, ajllllilgea la Bariera TiîrguJlui de Afiară aoolo .u,Jide se tenmirna Podull Toirigutlui de Aiforă (Calea Moşi
lor) şi înceipea Drumul! Fooşanfilor (Şoseaua Cdlenti111a) ; um ailt drum era
aceila care dUJcea lra Herăsrtrău, numi1 mrai t!ÎILJÎ.u Şoseaua Jianu ; cel mai
drept însă şi foarte frumos era Şoseaua Kiselef avînd deoparte şi de alta
rninuniaite a[iei şi rolllduri de fllori UJillde protiJpenldaida ora:şuilui se ducea la
rplimbare. ln stângia Şose!lei Kiiselef era un drnm ntipavaJt, foarte prăfos în
timpul verii şi cu noroaie mari tJoarrn~a şi p~imărviara. Aceasta era Ulliţa Spi1
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tahlJlui nrumiită aşa după spirtalluil „Iubirea de oameni" sau „Hl:a•ntropia", nu
de muilt dlăidH la aoea dată.
Din pilanull oraşuilui BUJOUreşti li1togriafiait de maioruJl Ruidollf ATtur
Borroczyin în 1852, la cererea domn~toruQui Barbu Ştirbei, se poa•te ved!ea
o uliţă in .spatelle sipita!luil.ui Fillarut:ropia ce corespunde aictua1lei stră:zll Dr. FeHx, care însă nu avea un nUJme oficiall pe aicea vreme. ln afară de oîteiva
căsuţe la linia uliţei, tot terenull iane::is cuprins întTe Buileviardllll N. Tiltulescu (rost Şoseaua Baisambillor), str. Dr. Fellix şi Bull'e!Varidul Banu Manta
(rost Şoseaua Grozărveşiti) era în cea mai maire parte proprii.etatea clucerului
Preda şi era acqperit cu grădini de zairzavaituri, livezi de pomi şi în speciall
cu vie. DaT vii!le 1în aoeaistă parte a oraşillilui, de ailitJfell ca şi în ceilelkillte
părţi, se ţineau 10Jllţ şi se continuau cu celeliallte şi mai mtinse alle lui Ivancea Gherase, Dinu Precupeţu şi Iancu Ştemar. Pe unde e localul primăriei
raionului Griviţa Roşie, Cimi tim1 Evreesc şi tot cartierllll Fillantropiei pînă
departe erau numai vii. Pe [OiC'Ull unde es•te Piaţa F.i111aintropiei zi•să şi Piaţa
1 Mai se afila o -gheţărie imensă cu blocuri de ghiaţă naiturală, în greutaite
totallă de millioane de kiQ'Ograme. ;Puţin mai în centru, şi tot pe partea
dreaiptă, se aiflla Cimi1tiruil Protestant (Luteran) care a fos•t desrnnţat aiouan
50-60 ani Îil1 urmă.
Arviînd imaginea locurilor şi ulliţellor ~ru::01I1jură!toare, ::-ie dăim seama
că ·terenu!l proprietalt:ea, poalte prin cu1mipărare, a o!UJCeruilui Preda era foarte
bine p[aisa1t. Ca o consecinţă a aioositui fiaipt„ CllU1Ceruil Proda şi·a construi1t UIIl
hain destllll de măni•şior, sitrua<t ia o rălsoru:ce imp'Orrtantă care făioea ilegătura
cu mairele drum ail T:ÎrgoviŞ"tii, pe unde se ,perindau zi şi noaipte ţăranii care
veneau să-şi vÎindă .prodU!sele la oraş. Unii di';i,tre aceştia, atiît la ducere cît
şi :la în1toa:rcere pCllp-OlseaU la han, iar după ce-şi vindeau marfa mai lăisau
oîţiva lei şi hangiului pentru mîncarea şi băutura ce-o consumau.
Hanul Galliben numiJI: aşa d.int;ru început, fiindcă era spoit cu culoare
galbenă, a fost !în proprietatea clucerului Preda. După moartea isa, moşteni
torii lui voind 1să se împa!rtă averea rălmaisă, au scos ha:iu!l în ViÎITT.zare. kcesit
lucru 'l-au făJCut cunoSJCUlt dori.torillor şi ,prin anunţare la ziar în care printre multe informaţii fuarte in1tereis·ainte găsirrn că proprietarul! era clucerul
Preda Săulescu.
Din ziarul „Vestitorul Romînesc" 1, pe anul 1850, aflăm că „hanul cel
galben de la ca1pu[l] Podului Mogoşoae, afară din barieră, ce ·se invecineşte
cu spitalu[!] Filantropii" are patru încăperi, două cămări şi o cuhnie .(bucătărie) la etaj, i1ar î:i IP<l'I'ltJea de jos cinci încăperi, o oîrcirnnă cu .pivniţă
bol1 ti•tă, de ziid, în care pot intra 18 buţii de vin. lin curitea destu[ de întinsă
se afla un grajd mare în care pot intra zece perechi de telegari; două şo
iproaine mari ou uşi ferecate în care au Io.c patru tră!suri. In afară de as1ta,
în 1sipatele curţii se a.fila o că·rbunărie, o vărzărie mare, o grădină initr-0
Î[}tindere însemnaită, fheţe de şase care şi o vie de 13 .pogoane ou haracii
ei şi cu craimă cu rtot edecu!l.
„Do.ritorii ce ·vor pofti ca să OUIIIllp'ere acest acaret, se vor înţelege cu
pomeniţii moşteni-tori" ai răp01sa'1:Uilui alucer Preda Său!lescu.
Nu 1aim ,putut af1la cine a cumpărai!: hainu!l şi cu cH, şi nici daică via
a fos1t ·Vîndută s•eiparait de hain. E sigur înisă că Hanull Ga11ben se affa, pe la
1870, ~n propdeta<tea unui oarecare Cristea, iar de Ja acesta, prin cumpărare
sau danie, a intrat Î'::1 sităipînirea b~seriicii sf. Vineri-Nouă, aiotua1Im.ente dără1

1

1)

„Vestitoru~

Romîne:sc" XIV (1850), nr. 63, p. 252.
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mată,

aou:m vreo 30 de aini ,pe Oallea Griviţei pe locu:l unde
de Norid ce serveşte de mesagerie.
ln 1890, epitropia zisei biserici anunţa 1 că ţine licitaţie publică pentru
închiirierea hainullui pe tenmen de trei ani. Hanul e anuinţa1t că se a:filă în
suburbi a Cişmeaua Mavrogheni, pe strada Blantrapiei, fi:bdcă aceasta era
cea mai cunos oută. ln ceea ce priveşite hanU!l, anunţiuil araită că el se compune din oîricilllmă cu pivniţă mare, şase camere, dependinţe, brutărie, rotărie , curte s•paţioasă şi grajd mare de zid. Nu se mai am~nteşite nimic de
e azi

ce se aflla

piî1nă

olă:direa Gări~

1

Hanul Galben de la

întretăierea.

bui. Banu Manta cu str. Dr. Felix (vedere din 1930).

vărzărie, fineţe şi vie. Poate că acest teren fusese pancei!Jat
făcuseră pe el st1răzi şi nemirrnărate oose, l.lJil. adevă·rait cartier.

de mu:lt

şi

se

Cit timp a fost în stăipî.:lfrea b~seriicii sf. Vineri•Nouă, şi cine au fost
nu ştim. ln orice caz, pe la începutul acestui secol, Hanul
Ga!lben era un loaail. foarte cunoscut de prefectura poliţiei, pell'tru că în el
puteai îintilini pungaşi la fiecare oră din zi şi diin nOOjpite, ~n sipecia~ borfaşi
şi hoţi de păsări. Cinld ,prefoctuTa sau comi1saria1t-ele p.rirrneau reclamaţii pentru asitrfel.l de furturi, prilViriile şi cericetărille agenţi'lor de siigura:i.ţă se îndrnpitau în ;primuil rînd spre HanU!l Ga:~ben.
tntir-m111 reportaj de ziar 1 puib1iloait în 1904, în legătură cu viaţa acestui
han şi a rumprejurimillor se sipllllle unmătoareJ.1e :
chiriaşii, . iară·şi

„Pe Şoseaua Filantropiei,
cu cîteva sute de paşi, 'viaţa
jurul nostru.
1

după ce ne-am depărtat de Piaţa Victoriei
bucureşteană dispare cu desăvîrşire din

Primăriei BucureşU- (XV (1890), nr. 30, p. 385.
l HanuJ Galben în „MevăruJ de dillllineată" I (Hl04), nr. 33, p. 11.

1 „Monitorul comunal al

2
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Pe trotuare întîlnim femei desculţe, nepieptănate, îmbrăcate murdar,
bărbaţi cu feţele negre, uscate, înăsprite de mizerie, tineri fără gulere şi
chiar fără cămăşi, copii în zdrenţe sau goi. Populaţia e alcătuită din hamali,
căruţaşi, salahori, cerşetori, olteni-precupeţi, spălătorese, proxenete, vînză
toare de flori, lăptărese, vrăjitoare, cerşetoare, chivuţe etc.
Case mici, strîmte, pereţi dărăpînaţi de ploi, faţade pline de noroiul
împroşcat din stradă, curţi vaste şi pline cu gunoaie iar pe alocurea mici
livezi de pomi roditori:
La răspîntia unde se întîlneşte Şoseaua Filantropiei cu strada Groză
veşti, este un han mare cu pereţii galbeni. Lumea s-a deprins să-l numească Hanul Galben. E o clădire joasă cu un acoperămînt de tablă roşie
închisă, prelungit cu o straşină largă ce întunecă faţada şi-i dă astfel o înfăţişare misterioasă.

ln mijlocul acoperişului se ridică o mansardă luminoasă, înaltă şi cucare face ca partea de jos a clădirii să apară mult mai lugubră de cît
e în realitate. Astfel Hanul Gal.ben atrage privirile, opreşte pe trecător, fascinează, asemeni ochilor enigmatici şi întunecaţi ai păsărilor de pradă.
Am recunoscut că pungaşii nu puteau alege un irzai potrivit loc de
întîlnire."
rată

liJJilăuntrull

hainului se aJfila băcănie, cârcill!lTiă şi cafenea iar în ouritc
ou cumpănă şi UIIl mic maildan unde căruţaşii şi camionarii îşi
lălsau vehilc:Ul.eile kl aşteptarea cllâenţi1or.
Maih.allaua din jurul Hanu/lui Galliben, numdtă şi „Maih01l.aua Draoolui".
CUJPrimrzăit.oare de aitlîit.ea variate caltegiorii dJe lioouitori, promi1sicuitaite, mirerie şi zg<irnot, a fost UIIl motiiv de i'Illsipiraţie în arta plastică. Nu vom pomeni
dooît Ulil singur caz.
Marele pictor Ştefan Luchia:i, ffntre 1907-1909, a locuit pe strada Fi·
itantrnpiei rnr. 24 ( aictruaiJ1me.n1te Bulleivaroull 1 Mai 34), ,peste drum de Ha1I11Ul
Gallfben.. Fiind kl imediiata apropiere a altlîtor itipuri caraoter1stice nu rămîne
străm de ele şi ,pe ceJ!e oare i se par mai sugestive şi mai interesante le
pune pe Jnrtie sau pe rpiinză, imortalizlîndu~le prin marele său talent.
ln ,,Mah:ailiaua Draicullrui", Ştefan Lu.chian a îniceu>ut să p~teze îincă din
1898, Îllliairnte de a se multa în ea. Di.ntre hrorărlile pktate sau ii::11sip1riaite din
aceaistă maihalla nu trebuie să uiităm figura blajin'llilui şi truditului cărbu
nar, ţi.găncide, cocioabele, autoportretul Un zugrav, compoziţia Cheful,
cele mai strălludtoare dm Anemonele salle ( 1908), preoum şi portretele lui
Moş Nicolae 'Şi Alecu Literatu. iDe asemenea, dintre prweilişti, aparţ~n acestui cartier, mi•nun:atull uilei în kmai!ităţi mov Mahalaua Dracului, înfă:ţişklrl
o seamă de oaise cu cite un etaj şi scări, destJUil de înghesuite şi oropSii•te,
pastelul! Ghereta din Filantropia, o rnăestri•tă lUJCriare cu atmosferă de iarnă,
Casele bătrîneşti cu s~lipii aiceia rotunzi ca ni1şte ooloane şi cu pridvorul
aooiperit cu stuf, aicuariela Puţul din strada Clucerului, cu chiţiimiiiile din
lemn şi ,patla1ntă străjuiite de doi copa1ci aipilecaţi şi în~re care se aftlă puţul
ou 1roa1tă, iarăşi o rennarcabi1!ă lucrare t1pică pentru viaţa periiferi~lor bUJcu·reştene de atrunici. 1 )
Cartierul! d1n jurul Hanului Gallben, aidi:că Mahalaua DracUllui, avea o
teu>Uitaiţie dt se poate de proastă aicwn vreo 70 de ani, fiind 1POpt11laită de
era o

finit~ină

1) Petru Comarnescu, Ştefan Luchian, Bucureşti, 1957, Bditura de stat pentru
Literatură şi Artă,

p. 62-U3.
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borfaşi
străzille

ca1re .atacau şi jefuiau noaptea trecătorii, profirtînd de faptul că
din împrejurimi nu erau luminate.
ln han o serie de pumgaşi şi tdşori de cărţi de joc, aţineau calea
ţăranhlor şi.i ademenealU să joace, luindu-le de multe ori toţi bană.i ce-i
aveau din vinzarea difeniit~lor mărfuri.
Muilţi dillltre nenorociţii aceştia se întorceau acasă şi fără bani şi fără
marfă, iar în cazud mai rare, chim fără caii de la căruţe ce ~de erau
vinduţi prin diferite marhallaile aile oraşllllui de răufăcători ce roiau în jurul
hanullrui de tiristă aimi1nitire.
fată dooi, în oîteva ouviirute, viaţa unui han bu:oureşteain din care n-a
mai rămas deioit Clădire.a nocuvinrtăitoare. M'llllţi trec prin faţa ei, dar prea
puţin îi ştiu 1:recutull.
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