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I. Despre transformarea zonei de vest a

oraşului

în secolul al XIX-iea

veacului al XVIII-iea partea de vest a Bucureştilor, după mahalalele
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
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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.GheorgheFarmazonul/ 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 aliniere 660
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 1875 662 , 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
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„ aprobat de Minister[ ul de Interne] prin adresa nr. 8869 ".Apoi între 1887-1888 661 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: casa663
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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 (188489), 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
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 6575%. 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
oraşului
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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
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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înfiinţării,

au început să producă în 1853 Fabrici le lui Andrei Cabe şi Gh. Crept, fabrici ce vor
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 RahovaBragadiru . 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. MarinescuBragadirll, 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
dispărea
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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 1869 664
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 aleur 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 •
OLLĂNESCU, Dimitrie C. Raport general asupra participării României la expo=iţia universală din Paris
1900"' Bucureşti, 1901 pg.323

666

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 Ocorpuri 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
război

ordinul

Istoria fabricii
mondial şi al
administraţiei

cunoaşte

un moment dificil între anii 1917-1918 când în timpul primului
de trupele germane, fabrica a fost închisă din
militare iar maşinile sale au fost folosite în scopuri legate de război.

ocupării Bucureştilor

668
669
670

AN.DMB. Fond PMB-Tehnic, dos. 164/1899
AN.DMB. Fond PMB-Tehnic, dos. 164/1899
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 ... ""'1 este 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
Apud BURLACU,Petruta, MĂRCULEŢ,Gcorgc, MUCENIC, Cezara "S1udiu is/oric. Fabrica de bere
- 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
671

Griviţa
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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 1895 676 • 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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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
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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 urbanisticeedilitare 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
1+10
2+3
4
5 + 17
6 + 11
7+8+13
9
12 + 16
14
15+18+19
20 + 21 + 22+
24
23
25
16+27+28

Numele secliei
Orzăria nouă + Orzăria veche
Locuinţa + Birou
Magazie si locuinlă
Fierbătoria veche si magazie + fierbătoria nouă
Pivnilele de termentat şi depozite+ intrarea 1n pivnile
si acumulatori
Spălătorie+ hala de spălat şi magazia+ spălătoria de
butoaie si regeneratorul
Camera de nul si exneriente
Hala de masini +cazanele de aburi
Hala de umolut sticle butoaie si locuintă
Tâmplăria şi dogăria( I)+ dogllria(2) şi magazia+ hala
de smolit butoaie
Şopron( I) + şopron (2) + magazie + magazia de
sticle
Rezervorul nentru năcură
Graidiuri si remiză
Cabina portarului + biroul agenţilor fiscului + alt
bijou

Subsol
I+ I
I+ I

parter
I+ I
I+ I
1
I+ I

Etaje
5+4
I
I

1 +I

l+I

l+I

1
I

l+l+I

+I

I
l+I
I

1
I

l+l+I
+++I

l+l+I

I
I
1+1+1

I

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 printro 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.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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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
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 Primăriei 6 77 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
clădiri

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 dogărie 6 78 : „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 vest6 80 , 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
679
680

AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos .34/1888 fl . 223
Dupll cum reesll din ref. Poliţiei , Luther a realizat lucrarea şi ulterior a ridicat
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 autorizaţie 682 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
682

AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.41/1889 H. 186
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 martie 6n 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
construcţie 684 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
684

AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.54/1890 fl. 17, 51
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 1Om. 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
Primăriei 685 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.
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Proiect interventie 1893
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Doi ani mai târziu, în 1893, pentru Fabrica de bere Luther din str. Rosseti şi Şos.
Basarab 686 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

·J.t
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AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.22/1893 tl.154
AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.1011/1895
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Planurile ataşate nesemnate sunt redactate cu înscrisuri în limba germană
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 1899 688 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 autorizaţie 690 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 15 691 • 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
şi

688
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AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.164/1899
AN.DMB Fond PMB-Tehnic, dos.201/1913
Arhiva Primăriei Capitalei Fond PMB, dos. 36011916
AN.DMB Fond !'MB-Tehnic, dos.149/1907 Este vorba de prăvălia construită de Erhard Luther în anul
, prăvălie orientată către str. Roseti
şi lipită de casa Luther (numerorarea
străzii se schimbase radical).
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/ 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. Înscrisul 692 înaintat de fraţii Czell urmărea obţinerea acordului primăriei de a
692
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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

0

H6

*"' • " OtrYrr-rr·r es

...

-

...

- ~-~ ·

!

i.
~

=~

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

;p_ffe] .
- ~

I
I

!
I

MUZEUL MUNICIPIULUI

298

BUCUREŞTI

- XXI

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
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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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
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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. Sa 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. 1927 694 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 1935 695 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
695
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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
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FIŞA

IMOBILULUI BOMBARDAT I 7 mai 1944 (din Arhiva Fabricii)
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

302

XXI

naţionalizarea

din 1948 când devine întreprindere de stat sub denumirea de Fabrica de Bere
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.
Griviţa Roşue.

VII. Valoarea

şi importanţa

Fabricii de bere Luther

Istoria dezvoltării şi transformărilor prin care trec clădirile Fabricii Luther/Griviţa
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
Roşie

vecinătăţi.

Clădirile

construite au urmărit păstrarea sau reluarea funcţiunilor de bază necesare
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
procesului de

producţie,
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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
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
încadrează

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 arhitecturalconstructivă, 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 arhitecturalistoric 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 tehnicfuncţional 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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