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CENTRUL ISTORIC AL BUCUREŞTILOR
CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE SALVARE
DIN PERIOADA 2007 - 2010.
Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Panait I. Panait,
Raluca Popescu, Elena Gavrilă, Theodor Ignat,
Andrei Măgureanu, Adina Boroneanţ, Meda Toderaş

În anul 2007 au început lucrările la Proiectul de Reabilitare Străzi şi Utilităţi Zona
Pilot Centrul Istoric Bucureşti, zonă definită între străzile Calea Victoriei-B-dul I.
C. Brătianu-strada Lipscani-Splaiul Independenţei'. Deşi lucrările de reabilitare se
desfăşurau pe suprafaţa unui sit arheologic de categoria A, suprafaţa afectată fiind în
acelaşi timp şi rezervaţie de arhitectură, iniţial nu s-a considerat necesară prezenţa
arheologilor şi arhitecţilor. A fost nevoie de o demonstraţie practică, mai precis
de efectuarea de către un colectiv de arheologi de la MMB, coordonaţi de dr. Gh.
Mănucu-Adameşteanu 2 , a unui sondaj pe strada Smârdan, la nr. 30, pentru a se dovedi
şi a se impune necesara supraveghere şi cercetare arheologică pe suprafaţa afectată
de lucrări. Drept urmare, a fost formată o echipă de arheologi din cadrul MMB 3,
IAB 4 şi INMP, responsabil ştiinţific fiind dr. Gh. Mănucu-Adameşteanu. Acestora
li s-a alăturat un colectiv de arhitecţi 6 , numismaţi7, antropologi 8 şi specialişti în
I. Mănucu-Adameşteanu 2008c, p. 1-3.
2. Colectivul a fost alcătuit din Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Mirela Ciocănel şi Dan Pîrvulescu.
3. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Elena Gavrilă, Raluca-Iuliana Popescu şi Theodor Ignat.
4. Andrei Măgureanu, Adina Boroneanţ, Meda Toderaş şi Dorin Sârbu.
5. Daniela Mihai, Raluca Iosipescu, Emil Lupu, Ciprian Sandu. Din păcate, echipa de la Institutul
Naţional al Monumentelor Istorice a participat doar la campania din 2007 şi la finalizarea cercetărilor
la „Casele Drugănescu", în anul 2008.
6. Colectivul de arhitecţi a fost coordonat de Monica Mărgineanu-Cârstoiu (IAB), alcătuit din Virgil
Apostol de la Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), Ştefan Bâlici (Universitatea de Arhitectură
şi Urbanism „Ion Mincu"), Claudia Apostol (Asociaţia Arhitectură - Restaurare - Arheologie).
7. Materialul numismatic fost identificat şi prelucrat de Ana Maria Velter şi Katiuşa Pârvan de la
Cabinetul Numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a României (monedele româneşti şi occidentale)
şi de Aurel Vîlcu de la Cabinetul Numismatic al Institutului de Arheologie „ Vasile Pârvan" din Bucureşti
(monedele otomane).
8. Analizele antropologice au fost realizate de Gabriel Vasile de la Centrul Naţional de Cercetări
Pluridisciplinare de la Muzeul Naţional de Istorie a României şi Cristina Muja de la Institutul de
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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conservarea şi restaurarea lemnului 9 •
Pe traseul a 9 străzi (21763 m2 ) au fost identificate numeroase clădiri din zidărie sau
din lemn, precum şi cimitire sau diferite amenajări cu caracter public sau privat (Planşa
I). Unele dintre acestea sunt mai cunoscute, cum sunt hanurile de pe strada Lipscani,
altele nu, însă toate împreună spun povestea naşterii şi dezvoltării unui oraş.
Cercetările arheologice au reuşit să aducă la lumină piesele cu ajutorul cărora,
arheologi şi arhitecţi pot să înţeleagă mai bine dinamica oraşului care tocmai .
sărbătoreşte 550 de ani de la prima atestare documentară cunoscută. Dar, nu numai
cei direct interesaţi prin natura meseriilor lor, arheologi, arhitecţi sau istorici au putut
beneficia de aceste descoperiri, ci şi orăşenii, simpli trecători, care, nu de puţine ori,
se opreau şi cereau lămuriri, făceau fotografii minunându-se de faptul că trecuseră
de ani de zile pe acele străzi fără a şti ce se află sub caldarâm. Şi nu puţini au fost
aceia, bucureşteni sau turişti străini, care şi-au exprimat dorinţa ca măcar unele
dintre vestigiile vechiului Bucureşti, să fie păstrate pentru public şi nu acoperite şi
date uitării. 10 • De altfel, echipa care a lucrat în Centrul Istoric a încercat să realizeze
acest deziderat al salvării unor monumente, al conservării, restaurării şi punerii lor
în valoare. Astfel s-au putut delimita trei puncte unde monumentele cercetate vor
fi păstrate pentru a fi conservate, restaurate şi puse în valoare: pe strada Lipscani „Uliţa Mare" a oraşului - Hanul Zlătari împreună cu o casă din secolul XVII şi Hanul
Şerban-Vodă, iar pe strada Gabroveni - un mic segment din zidul de incintă al Curţii
Domneşti şi porţiunea din strada de lemn paralelă cu acesta.
Revenind la succesiunea lucrărilor din Centrul Istoric, acestea s-au desfăşurat
după cum urmează:
1. Strada Smârdan, sectorul dintre str. Şelari şi str. Lipscani (Planşa 2), lungime
435 m, ampriza 9 m (suprafaţa totală 3915 mp): a fost prima stradă cercetată, în
prima jumătate a anului 2007 şi prima care a beneficiat de un studiu monografic 11 •
2. Strada Franceză, lungime 435 m, ampriza 13 m (suprafaţa totală 5655 mp):
anul 2007.
3. Strada Lipscani (Planşele 8-15), lungime 460 m, ampriza 9 m (suprafaţa totală
4140 mp ): lucrările au vizat tronsoane scurte de stradă şi s-au desfăşurat în perioada
Arheologie „Vasile Pârvan" din Bucureşti.
9. Analizele dendrocronologice au fost realizate de Toth Boglarka, Botar Istvan prin intermediul lui EugenSilviu Theodor de la MNIR; conservarea segmentului din strada de lemn descoperit pe strada Gabroveni a
fost asigurată de Ioniţă Vasile şi Traian Ilisei de la Complexul Muzeal „Bucovina" din Suceava.
I O. In timpul lucrărilor am fost de nenumărate ori „întrerupţi" de către trecători, fie pentru a-şi vărsa
năduful referitor la durata lucrărilor, fie pentru a ne cere informaţii despre descoperiri şi a-şi da cu
părerea referitor la conservarea acestora. Trebuie să menţionăm că cei mai mulţi trecători, şi în special
turiştii străini, cereau conservarea şi punerea în valoare a „ruinelor".
11. Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2008c, passim.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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iunie 2007 - decembrie 2008. După o perioadă de pauză săpăturile au fost reluate,
în cursul lunilor august-septembrie 2009 şi mai 2010, cu cercetarea pivniţelor de la
Hanul Şerban Vodă (Planşele 14-15), zonă de unde sunt propuse, pentru conservare,
restaurare şi valorificare, câteva din pivniţele din secolul al XVII-iea (Planşa 14/2-3).
4. Strada Sf Dumitru (Planşa 3), lungime 208, ampriza 10 m (suprafaţa totală
2080 mp ): lucrările s-au desfăşurat în mai multe etape, între lunile mai 2007 şi martie
2008.
5. Strada Pictor Nicolae Tonitza (Planşa 4), lungime 200 m, ampriza 9 m
(suprafaţa totală 1800 mp): lucrările s-au desfăşurat în mai multe etape, între lunile mai
2007 şi martie 2008 12 •
6. Strada Pasajul Francez (Planşa 5), lungime 70 m, ampriza 5 m (suprafaţa
totală 350 mp ): lucrările s-au desfăşurat în cursul anului 2008 13 •
7. Strada Gabroveni (Planşa 6), lungime 220 m, ampriza 10 m (suprafaţa totală
2200 mp ): lucrările s-au desfăşurat în cursul anului 2008.
8. Strada Zarafi (Planşa 7), lungime 48 m, ampriza 6 m (suprafaţa totală 288 mp):
lucrările s-au desfăşurat în două etape, în noiembrie 2008 şi august 2009.
9. Strada Poştei, lungime 260 m, ampriza 9 m (suprafaţa totală 2640 mp): lucrările,
care s-au desfăşurat în primăvara anului 2008, au vizat doar un tronson cu o lungime
de cca 50 m (suprafaţa totală 450 mp ), situat între strada Franceză şi strada Sf. Dumitru
şi au avut ca obiectiv cercetarea integrală a Caselor Drugănescu.
Săpăturile arheologice din anul 2007
Str. Smârdan, sectorul între str. Şelari şi str. Lipscani1 4 (planşa 2)
Din informaţiile cunoscute, pe strada Smârdan nu s-au practicat, până în prezent,
săpături arheologice, făcându-se doar consemnări cu ocazia unor lucrări edilitarurbanistice 1. În documentele din secolul al XVII-lea apare sub numele de „Uliţa
care merge de la Curtea Domnească spre biserica Grecilor", cum este atestată într-un
document din 1 mai 1672 15 • Într-un document din anul 1765, iunie 7 este menţionată
drept "uliţa ce merge de la hanul lui Şerban Vodă la vale, spre Curtea domnească" 16 •
În documentele emise în sec. XIX apare ca „Uliţa Germană" şi aşa este trecută şi în
Planul „Bucuresci capitala României", din anul 1871, publicat de maiorul Dimitrie
Pappasoglu. După 1878 şi-a dobândit actualul nume care evocă una din bătăliile

12. Un tezaur descoperit pe această stradă a beneficiat de o publicare integrală, vezi Gh. Mănucu
et alii 2009c, passim.
13. Pentru un prim raport vezi Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2009, p. 269- 270.
14. Pentru descoperirile de pe această stradă vezi; Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2007, p. 163-223;
Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2008, p. 163-223
15. G. Potra 1961, p. 164-165, documentul 83.
16. G. Potra 1982, p. 230, documentul 194.
Adameşteanu
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Vidin, în prezent cartier al

oraşului sud-dunărean.

În secolul XIX, pe această stradă, se construiesc câteva hoteluri de mare
Dintre acestea menţionăm hotelul Brenner sau Hotel d'Europe, despre
care consulul englez W. Wilkinson nota la 1820 „că este bine mobilat şi înzestrat cu
toate cele necesare" 17 •
Într-o primă etapă a lucrărilor de reabilitare, a fost efectuată, sub supraveghere
arheologică, o decapare mecanică până la o adâncime de -0,90 m faţă de nivelul
trotuarului. Astfel au fost identificate, pe traseul străzii, între str. Şelari şi str. Sf.
I >umitru, fundaţii ale unor construcţii din cărămidă. Pe porţiunea dintre Sf. Dumitru
~i Strada Lipscani nu au fost surprinse vestigii arheologice - substrucţii de cărămidă,
urme ale „podului de lemn". Putem menţiona existenţa unor fundaţii de cărămidă
- probabil ale hanului Greci - aflate la intersecţia cu strada Stavropoleos. Deoarece
traseul zidurilor se dezvoltă pe strada Stavropoleos, acestea vor fi cercetate în
momentul în care se vor face săpături pe această stradă. La terminarea săpăturilor
au fost identificate şi cercetate, pe traseul străzii, resturi de construcţie în dreptul
numerelor 30, 37, 39 şi 41, pentru ca la demontarea trotuarelor să mai fie dezvelite
scurte tronsoane de zidărie în dreptul numerelor 14, 26, 27, 28, 29 şi 43. Fundaţiile
clădirilor datează din secolele XVIII-XIX, fapt confirmat şi de materialul arheologic
descoperit, în mare parte piese ceramice fragmentare 18 şi monede 19 •
În dreptul nr. 30, pe o lungime de 15 m, au fost descoperite şi cercetate patru
tronsoane ale „podului de lemn". Este vorba despre o amenajare cu bârne şi
scânduri realizată astfel. Primul rând, aflat la o adâncime de -1,52 m faţă de nivelul
actual, constă în fragmente de bârne dispuse pe axul lung al străzii, în timp ce al
doilea rând, aflat la - 1,69 m, este realizat din scânduri dispuse perpendicular pe
axul străzii. Unul dintre tronsoane a putut fi datat în sec. al XVIII-lea, deasupra
ultimului nivel al bârnelor din lemn, la -1,50 m, fiind descoperit, în pământul
negru corespunzător străzii, o monedă emisă la Sadagura: ( 1771-1774).
însemnătate.

Str. Lipscani, sectorul dintre Calea Victoriei şi str. Eugenio Carada
Hanul Zlătari (planşa 9)
În campania de cercetări arheologice din anul 2007, în sectorul din strada Lipscani
dintre Calea Victoriei şi strada E. Carada, a fost descoperită o situaţie deosebit de
interesantă: vestigiile unuia dintre celebrele hanuri bucureştene şi alături de acestea,

17. D. Almaş, Panait I. Panait 1974, p. 118.
IX. Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2008, p. 92-123.
I'I. Ibidem, p. 124-127.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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pivniţele

unei case demolate în momentul construirii hanului 20 •
Hanul, ridicat la începutul secolului al XVIII-lea de către spătarul Mihai
Cantacuzino, a fost unul dintre hanurile mănăstireşti, fiind construit în jurul bisericii
Zlătari. A fost demolat în anul 1903, pe timpul primarului C.F. Robescu, pentru a se
lărgi Calea Victoriei.
Cercetări arheologice mai fuseseră efectuate în 1978, când, cu ocazia construirii
blocului actual2 1, a fost surprinsă aripa sudică a hanului. Informaţii suplimentare au
fost obţinute în campania din anul 1996, ca urmare a unor lucrări edilitare efectuate
pe trotuarul din faţa bisericii Zlătari 22 •
În anul 2007, la o adâncime de cca. 0,40 m faţă de nivelul trotuarului au fost
surprinse zidurile hanului de pe latura sa nordică, care, după o curăţare primară,
ne-au permis diferenţierea unor încăperi (Planşa 911 ). Camerele au fost numerotate
în ordinea cercetării, succesiunea acestora desfaşurându-se de la vest spre est.
Latura exterioară a hanului era orientată oblic faţă de clădirea existentă pe strada
Lipscani, la nr. 12, astfel că suprafaţa care a putut fi cercetată, scade de la camera 1
(prima dinspre Calea Victoriei) spre camera 9, ultima fiind distrusă aproape integral
de fundaţia clădirii actuale. Nici una dintre camere nu a putut fi cercetată integral
din cauza intervenţiilor modeme din zonă (cabluri, betoane etc.) şi a traseelor de
conducte de apă, gaz sau curent electric, care perforează şi traversează toate zidurile
identificate. Camerele 3-9 au fost distruse în proporţii variabile de groapa fundaţiei
clădirii actuale. O singură cameră, a doua identificată dinspre trotuarul actual al Căii
Victoriei, a putut fi surprinsă în întregime, având dimensiunile de 4,50 x 3,70 m.
Lungimea surprinsă a hanului este de aproape 30 m pe latura dinspre strada
Lipscani. Lăţimea maximă înregistrată, aproape 4 m, aflându-se în dreptul camerei
1. Zidul, care alcătuia frontul clădirii dinspre strada Lipscani, are o grosime de
1 m şi este realizat îngrijit, din cărămidă legată cu mortar de var. Cărămizile au
următoarele dimensiuni: 24/25,5 x 12,5/13,5 x şi 4/4,5 cm. Zidurile despărţitoare
ale camerelor au grosimi de aproximativ 1 m, cu elevaţie realizată din cărămizi şi o
fundaţie înecată în mortar. Menţionăm ca element arhitectural interesant că a doua
cameră avea colţurile marcate de mici boltiri, lucru întâlnit şi în cazul camerei 6,
fapt ce ne anunţă că respectivele camere aveau tavanul sub formă de boltă. Camera 2
prezenta, pe laturile de sud şi vest, pornirile unor intrări boltite, care făceau legătura
cu restul clădirii hanului. Situaţia arheologică sugerează că latura nordică a hanului
era compusă din cel puţin două rânduri de camere. În dreptul camerei 5, în zidul de
20. Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2008a, p. 74-76.
21. C. Taloş 1980, p. 48-51.
22. Cercetări arheologice coordonate de Gh. Mănucu-Adameşteanu: pentru descoperirile monetare
vezi Mănucu-Adameşteanu et alii, 2005, p. 449 - 452.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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la stradă al hanului, a fost practicată, la 0,60 m faţă de nivelul de surprindere, o gură
de aerisire indicând prezenţa unei pivniţe.
Casa din secolul al XVII-iea (Planşa 9/2-3)
La Nord faţă de hanul Zlătari şi la o distanţă de cca. 8 m faţă de frontul nordic
actual al străzii Lipscani, în dreptul nr 12, a fost identificată o altă construcţie de zid.
Clădirea surprinsă, distrusă parţial cu ocazia construirii hanului, este formată din
două camere, cu o lungime păstrată - latura exterioară, nordică - de 13, 1O m.
Fundaţia zidului nordic, al camerei 1, coboară dinspre vest spre est, diferenţa
de nivel fiind de 1,20 m faţă de nivelul de surprindere al zidului. Este construită
din cărămidă legată cu mortar, cu rosturi evidente, cărămida având următoarele
dimensiuni: 26/27,5 x 14 cm x 3,5 cm.
In fundaţie au fost practicate lăcaşuri rectangulare cu dimensiunile de 20 x 21 cm
sau 35 x 25 cm, puţin intrate în zid şi care păstrează amprenta fibrelor de lemn, ele
reprezentând amenajări pentru fixarea treptelor unei scări din lemn, fapt ce explică
şi panta fundaţiei. In zid a fost practicată o nişă boltită. Această amenajare, cu
dimensiunile de 0,56 x 0,63 m, este realizată din cărămizi cu dimensiunile de 28,5/29
x 14 x 3/3,5 cm. O amenajare asemănătoare apare, tot în acelaşi zid şi în camera 2
(Planşa 9/3).Trecerea din camera 1 spre camera 2 se tăcea prin ancadramentul boltit al
unei uşi, zidit la un moment dat. În camera 2, la -3,40 m faţă de nivelul trotuarului, au
fost surprinse fragmente de la o pardoseală realizată din cărămidă, aceasta marcând şi
nivelul de delimitare între elevaţie şi fundaţia înecată în mortar.
Inventarul arheologic descoperit în cele două camere este complet diferit.
Astfel, în camera 1, până la o adâncime de -3,10 m, avem un material compus
din fragmente ceramice din secolul al XIX-lea: castroane, oale cu toartă, ulcioare;
pe nivelul de călcare, la o cotă de -3,20 m faţă de nivelul trotuarului, cercetarea
arheologică a pus în evidenţă un strat cu o depunere surprinzătoare prin varietate
şi frumuseţe (fragmente ceramice nesmălţuite şi smălţuite) din sec. XVI-XVII,
care asigură şi datarea momentului de abandonare: oale cu toartă decorate
cu humă, ulcioare, străchini şi o mare varietate de cahle nesmălţuite - oale cahle,
cahle traforate, cahle plate decorate cu modele geometrice23 • In camera 2 nu a fost
înregistrat decât material ceramic din secolul al XIX-iea, reprezentând umplutura
formată în momentul demolării hanului Zlătari.
Datorită situaţiei deosebite, atât din punct de vedere arheologic, cât şi
arhitectural, precum şi a stării foarte bune de conservare, această zonă (hanul
Zlătari pe o lungime de 25 de metri şi locuinţa din secolul al XVII-iea pe o lungime
de 13 m) a fost prima propusă pentru a fi conservată, restaurată şi pusă în valoare. O
primă etapă a proiectului, care se află în fază de derulare, a constat în asigurarea unei

23. Pentru câteva din cahlele descoperite în cursul cercetărilor arheologice din 2007 - 2010 vezi Gh.
Mănucu-Adameşteanu, V. Rădulescu 2007-2008, p. 393-410.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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a zonei, prin construirea unei incinte din beton.

Str. Lipscani, sectorul dintre Calea Victoriei şi str. Eugenio Carada
În urma decapării mecanice efectuate sub supraveghere arheologică, au fost
identificate, pe stradă, trasee ale unor ziduri, în dreptul numerelor 18-20, care aparţin
fundaţiilor hanului Greci. La acestea se adaugă fundaţiile unor clădiri, anterioare
sau posterioare hanului. Cercetarea arheologică s-a limitat la jumătatea sudică a
străzii - partea dreaptă a străzii, respectiv numerele cu soţ. Descrierea complexelor
arheologice începe dinspre strada Carada, în ordinea cercetării acestora24 • Pentru
descoperirile de pe latura nordică, vezi mai jos Hanul Şerban Vodă.
Hanul Greci (Planşele 10-13)
Acest han poate fi amplasat printre marile edificii bucureştene de acest fel, care
aveau în mijloc o biserică. Nu se cunosc date precise despre construcţia hanului,
dar este sigur că a fost ridicat mult mai târziu decât biserica lui Ghiorma Banul,
ctitorie de pe la jumătatea secolului al XVI-iea. El a fost construit pe la începutul
secolului al XVIII-lea25 • Către stărşitul secolului al XVIII-lea, hanul avea la parter
13 prăvălii 26 iar deasupra lor erau odăile de locuit. Pictorul şi desenatorul francez
Denis August Marie Raffet (1804-1860), care a însoţit, în anul 1837 pe contele rus
Anatol Demidoff în Principatele Române, a lăsat şi binecunoscuta litografie în care
apar biserica şi hanul Greci 27 • Acţiunea de demolare a Hanului Greci a fost realizată
în anul 1863. Terenul a fost cumpărat de către Societatea Dacia-Română, în ziua de
9 iulie 1882, care a construit clădirea care găzduieşte acum sediul BCR.
Cercetările arheologice au dus la descoperirea fundaţiilor acestui han, care
a cunoscut două faze importante şi mai multe intervenţii cum ar fi reparaţii şi
recompartimentări.

Prima fază a hanului a fost surprinsă pe cca 87 m lungime şi aproape 4 m lăţime,
spre S, faza I fiind distrusă de clădirea BCR, dar şi de faza II. Drept urmare spaţiul
efectiv în care s-au putut cerceta vestigiile din faza I a fost de doar 1,50 m lăţime. Din
faza I au fost surprinse 16 compartimentări - pivniţe, camere şi alte spaţii cu scop
utilitar. Atât zidul exterior, cât şi cele despărţitoare au fost construite din cărămidă
legată cu mortar, cu lăţimi de cca 0,80 m, cu fundaţiile înecate în mortar de var. Toate
sunt clădite pe un sistem de pari, menit să confere mai multă stabilitate fundaţiilor.
24. Pentru descoperirile arheologice din această campanie vezi Mănucu-Adameşteanu et alii 2008b, p.
63-65.
25. G. Potra 1985, p. 87.
26. Dintr-un document din anul 1860 cunoaştem chiriile pentru 13 prăvălii, care erau cuprinse între
910 lei şi 2520 lei, cf. G. Potra 1985, p. 89.
27. D. Caselli 1994, p. 66.
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În această fază a fost inclusă şi pivniţa (Cpl. 3) unei clădiri mai vechi ca faza I a
hanului, singura încăpere ce a putut fi cercetată integral. Din umplutura pivniţei au
fost recuperate câteva zeci de vase întregi şi întregibile (ceramică de uz comun,
faianţă, porţelan) din secolul XIX, care asigură datarea ultimei faze de funcţionare a
pivniţei, aceasta fiind inclusă în cele două faze ale hanului.
În faza a doua, hanul suferă o mutare a frontului generată de o politică de lărgire
a străzii Lipscani. Hanul se retrage spre sud cu cca 1,50 m faţă de zidul exterior al
fazei I. Zidul de incintă a fost dezvelit pe cca 56, 70 m, fiind surprinse atât colţul de
E, cât şi cel de V. Spre V hanul este delimitat de casa 1, adosată la zidul hanului, în
timp ce spre E, după han, urmează o suprafaţă liberă de construcţii de aproape 20 m
până la casa 2, fapt ce poate indica o curte interioară. În faza a doua nu se păstrează
compartimentarea din prima fază, fiind surprinse şase încăperi.
Casa 1
Spre V de hanul Greci, adosată la acesta, a apărut o construcţie notată casa
I. Fundaţiile au fost surprinse pe o lungime de 4,50 m. Spre S construcţia a fost
distrusă de clădirea BNR, păstrându-se numai pe o lăţime de 1,20 m. În partea de
V au fost surprinse două răsuflători boltite, probabil de la două pivniţe distruse de
temelia clădirii BNR. În răsuflători au fost surprinse şi pornirile de arc ale pivniţelor.
Adâncimea maximă de cercetare a fost de 1,42 m. Pe direcţia E-V, complexul a fost
ufectat de traseul unor cabluri de curent electric.
Casa 2
În capătul de E al primei incinte a hanului au fost cercetate ziduri ale unei a
doua case. Şi aceasta este distrusă aproape în totalitate de intervenţii modeme,
păstrându-se doar frontul de N al construcţiei, cel dinspre Lipscani, eventual şi cel
de E, dinspre Smârdan. Din păcate, apropierea clădirii BCR şi distrugerile masive,
una de la începutul secolului XX (canal colector pentru ape pluviale) şi a doua mult
mai recentă (traseele mai multor cabluri electrice şi a unei conducte) au restrâns
foarte mult cercetarea. Putem să remarcăm că este vorba despre o construcţie de
dimensiuni mai mari, zidul dinspre Lipscani fiind surprins pe o lungime de cca 14 m.
A fost cercetat colţul de V, unde casa a avut pivniţe, fiind surprinse două răsuflători
~i pornirile de la bolţi. În această zonă zidul coboară până la -3,50 m faţă de nivelul
nctual de călcare. La această cotă apare o plintă de O, 16 m lăţime, după care fundaţia
continuă în lutul galben, ce constituie pământul „viu".
Cimitirul "Bisericii lui Ghiorrna banul- Biserica Grecilor" (Planşele 10, 13)
Biserica era amplasată pe spaţiul cuprins între Uliţa Mare (actuala stradă Lipscani),
„Uliţa care merge de la Curtea Domnească spre biserica Grecilor", cum este atestată
într-un document din l mai 167228 , strada Smârdan şi strada Stavropoleos. Biserica
2K. G. Potra 1961, p. 164-165, documentul 83.
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lui Ghiorma banul29 , cu hramul "Naşterea lui Cristos", ridicată puţin după jumătatea
secolului al XVI-lea30 la 156031 sau pe la 1564-1565 32 , a fost numită astfel după
numele ctitorului său, Ghiorma, boier grec din Pogoniani (aşa se precizează în
pisania de la l octombrie 1719, inscripţie astăzi dispărută )33 , foarte influent în timpul
domniei lui Petru Vodă cel Tânăr (1558-1568); Ghiorma, mare postelnic, apare în
sfatul domnesc între 31 martie 1564 şi 8 iunie 1568.
Între limita estică a fazei a doua a hanului Greci şi Casa 2 este o zonă, din faza I
a incintei hanului, care nu a fost compartimentată cu ziduri. Aici au fost descoperite
peste 50 de morminte care alcătuiesc cimitirul mahalalei din jurul bisericii lui
Ghiorma Banul. Nu toate au putut fi cercetate, multe dintre ele fiind deranjate fie de
intervenţii modeme (cabluri şi conducte), fie de intervenţii mai vechi (construirea
casei 2). Cimitirul a fost utilizat destul de mult şi ocupa un spaţiu destul de restrâns,
dintre cele două străzi: Uliţa Mare şi Stavropoleos, ipoteză pentru care pledează două
constatări: numărul destul de mare al reînhumărilor şi suprapunerea mormintelor
pe mai multe rânduri. Menţionăm că în cazul reînhumărilor au fost păstrate şi
reînhumate doar o mică parte din oase, uneori doar craniul. Toate mormintele, acolo
unde s-a putut observa, sunt depuse în decubit dorsal, orientate V-E. Mormintele,
adulţi (femei şi bărbaţi) şi copii, sunt sărace în inventar: o monedă sau un obiect de
podoabă, indică situaţia socială modestă a celor îngropaţi aici. Cimitirul a funcţionat
de la sfârşitul secolului al XVI-iea şi în cursul secolului următor. După încetarea
folosirii spaţiului drept cimitir a fost ridicat hanul Greci.
Strada de lemn
În zonele cercetate aflate în exteriorul hanului Greci, la N şi E de acesta, au fost
descoperite porţiuni importante ale „podului" de lemn, desfăşurate pe toată lungimea
hanului. Constructiv s-a observat că strada de lemn era amenajată într-un strat de
pământ negru (de la apele pluviale şi menajere), lutos, peste care erau puse bârne
lungi, aşezate conform axului străzii. Peste acestea erau fixate, cu cuie din lemn,
scânduri puse perpendicular pe axul străzii; au fost observate mai multe nivele de
refacere a structurii străzii. Între hanul Greci (faza I) şi hanul Şerban Vodă, în cursul
secolui al XVIII-iea, „Uliţa Mare" avea o lăţime de cca. 6,75 m.
Strada de lut
Un alt moment al amenajării străzii Lipscani, mai vechi ca podul de lemn, este o
amenajare din lut. Acest nivel a fost surprins în mai multe casete la o adâncime de
29. N. Stoicescu 1971, p. 60.
30. N. Stoicescu 1961, p. 216, face confuzie cu cealaltă ctitorie a lui Ghiorma, care apare în
documentul de la 1564-1568, aprilie 8, cfDRH. B. V, p. 320, documentul 291.
31. G. D. Florescu 1935, p. 103.
32. D. Pappasoglu 2000, p. 289-290.
33. Inscripţii 1965, documentul 588, p. 486-487.
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aproximativ - 2,60 m faţă de nivelul trotuarului actual. Strada constă într-o amenajare
dintr-un lut tratat, amestecat cu alte materiale pentru a i se conferi duritate. Au fost
prelevate probe ce vor fi analizate în laboratoarele MMB pentru a se determina
„reţeta", compoziţia lutului 34 • Lutul este foarte dur deşi are o grosime de numai 1-2
cm. Strada are un plan drept aflat la cca 0,20 m sub nivelul podului de lemn. De
asemenea, strada de lut este suprapusă (la cca 0,50 m) şi de traseul zidului exterior al
primei incinte a hanului Greci.
Constructii medievale
Sub nivelul cimitirului de mahala din jurul bisericii ctitorite de Ghiorma Banul
au apărut o serie de construcţii. Datorită adâncimii foarte mari şi a spaţiului foarte
îngust, aceste structuri nu au putut fi cercetate în întregime. De altfel, toate au suferit
distrugeri fie datorate gropilor de morminte, fie datorită fundaţiilor hanului Greci.
Toate cele trei construcţii pot fi datate în secolul al XVI-iea. Dintre cele trei astfel de
construcţii, pentru două putem presupune o destinaţie specială (tainiţe?), pentru cea
de-a treia, datorită părţii mici surprinse nu ne putem pronunţa.
Tainiţe

Una dintre ele este de formă semicirculară, însă cu partea superioară construită
rectangular. Construcţia, realizată din cărămidă legată cu mortar, proteja (întărea)
partea de V a unei gropi circulare. Aceasta continua şi sub talpa zidăriei, coborând
prin lutul galben până la un strat nisipos de culoare galben verzui cu multe pietricele.
Groapa nu a avut nici un fel de inventar, în partea superioară a umpluturii apărând
doar dărâmătură (moloz, cărămizi întregi şi fragmentare).
Cea de a doua are o formă rectangulară, uşor trapezoidală, cu pereţii zidiţi din
cărămidă legată cu mortar. Nu a fost observată groapa propriu-zisă şi nici nu au fost
descoperite materiale arheologice.
Strada Franceză 35
Strada Franceză face parte din reţeaua „uliţelor" vechi ale Bucureştiului purtând
de-a lungul timpului mai multe denumiri: „uliţa cea domnească"; „uliţa işlicarilor",
„uliţa franţuzească"; „Strada Carol I"; „30 Decembrie"; „Strada Iuliu Maniu", iar
din anul 2007 strada Franceză. Pe lângă complexele şi zidurile unor construcţii
medievale, au fost descoperite fundaţiile caselor Drugănescu - de aici a pornit
marele incendiu din anul 1847 -, aflate la intersecţia cu str. Poştei 36 şi cele ale hanului

Investigaţiile

vor fi efectuate de Ingrid Poli de la Laboratorul de Archeometrie.
au fost efectuate de o echipă de la Institutul Naţional al Monumentelor Istorice formată
d111: Daniela Mihai, Raluca losipescu, Emil Lupu şi Ciprian Sandu.
1(1. Frontul de camere aflat pe strada Poştei a fost cercetat în primăvara anului 2008 de acelaşi colectiv
de arheologi.
\.1.
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Constantin Vodă, aflat la întretăierea cu Calea Victoriei. Au fost dezvelite o serie
de clădiri care par să facă parte din aripa mai nouă, respectiv cea de sud. Reţinem
şi descoperirea unor complexe de locuire aparţinând „culturii Ciurel" - o locuinţă
cu un cuptor de lut, datată pe baza ceramicii în secolele VI-VII şi „culturii Dridu"
- urmele unei locuinţe?, asociată cu fragmente ceramice aparţinând unor borcane
lucrate la roată, din pastă grosieră, decorate cu benzi de linii orizontale şi vălurite 37 •
Săpăturile

arheologice din 2008-2009
Sf. Dumitru şi N. Tonitza38 (planşele 3-4)
Cercetările arheologice desfăşurare pe străzile Sf. Dumitru şi Nicolae Tonitza au
dus la identificarea mai multor construcţii de zid şi au permis cercetarea unei mari
părţi din cimitirul bisericii Sf. Dumitru.
Ziduri
Zidurile şi fundaţiile descoperite aparţin câtorva categorii de construcţii, fiind
identificate fie ziduri de delimitare a unor curţi/proprietăţi sau fundaţii ale unor case,
fie structuri utilitare cum ar fi o fântână sau o instalaţie sanitară (toaletă).
Una dintre cele mai interesante construcţii este o casă de la începutul secolului
al XVII-iea (planşa 4). Din păcate din ea s-a păstrat doar gârliciul de acces spre o
pivniţă. Lungimea lui este de 5,05 m şi este construit în pantă, dinspre SV spre NE. În
capătul dinspre NV se observă urmele de la tocul uşii. Pe partea interioară a zidului
este o nişă boltită, lângă care, a fost surprins un motiv geometric incizat, sub forma
unui pătrat cu latura de 30 cm. Acesta era împărţit în alte nouă pătrăţele, în cadrul
cărora erau desenate diagonalele. Îngropată în pivniţă, a fost recuperată o căniţă cu
418 monede, care reprezintă emisiuni occidentale de argint din sec. XVI-XVII 39 •
Pe traseul străzii, s-au observat mai multe suprapuneri şi retrageri, toate acestea
marcând o dinamică accentuată a străzii, care şi-a schimbat de multe ori firul,
„migrând" dinspre E spre V, până pe traseul actual.
Cimitirul bisericii Sf. Dumitru (planşa 3)
Deşi s-au desfăşurat cercetări arheologice pe toate cele patru străzi care
înconjoară biserica: Sf. Dumitru, N. Tonitza, Franceză şi Poştei, cimitirul bisericii a
fost documentat arheologic numai pe străzile Sf. Dumitru şi N. Tonitza. Din motive
obiective, zona din curtea bisericii nu a putut fi cercetată. Limitele cimitirului nu
au fost stabilite cu precizie, câteva morminte fiind descoperite spre şi sub trotuarul
din dreptul Spitalului de Recuperare, sugerând o posibilă întindere a sa sub aceste
Străzile

37. Pentru descoperirile arheologice din această campanie vezi D. Mihai et alii 2008, p. 65 - 71.
38. Pentru descoperirile arheologice de pe aceste străzi vezi: Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2009b,
p. 271-272.
39. Pentru acest tezaur vezi Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2009c.
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clădiri. Spre E, pe str. N. Tonitza, mormintele sunt amplasate la maxim 2-2,5 m de
zidul actual al bisericii, indicând o mai mică extindere a cimitirului spre E (str. N.
Tonitza) decât spre N (str. Sf. Dumitru). Întreaga zonă a cimitirului a fost puternic
afectată de deranjamente - atât în vechime (gropi menajere, o groapă de var, ziduri),
cât şi de intervenţii mai recente legate de modernizarea oraşului (introducerea de
conducte de canalizare, cabluri, nivelare şi pietruire).
Au fost identificate 217 morminte, dintre care 192 pe strada Sf. Dumitru şi 25 pe
str. N. Tonitza. Poziţia este decubit dorsal (cu o excepţie - un individ a fost depus
chircit pe o parte). Orientarea este E-V, cu mici variaţii probabil dictate de anotimp.
Poziţia mâinilor era diversă, de la ambele pe piept sau pe bazin, la una pe piept şi alta
la gât sau flexată spre umăr, ambele flexate spre umeri. Picioarele sunt întinse, numai
în două cazuri sunt încrucişate.
Inventar funerar
Un număr de 46 de morminte conţineau monede, emisiuni puse în circulaţie în
intervalul secolelor XV - XIX. Acestea au fost depuse de cele mai multe ori pe piept,
în zona capului şi mult mai rar, la picioare. Dintre mormintele cu monedă, 12 au
uvut şi piese de inventar: mărgele, ace de păr, o cataramă, copci de îmbrăcăminte, un
inel. Alte 22 de morminte au avut numai piese de podoabă şi accesorii vestimentare:
mărgele de sticlă (verzi, negre, albe), cercei, ace de păr, un inel sigilar, butoni, piepteni
de os, acoperământ de cap, copci, pafta, bumbi de os. Majoritatea mormintelor
nnalizate conţineau resturile osteologice ale unui singur individ, în 11 cazuri însă,
upărând şi elemente dezarticulate de la alţi 2-3 indivizi. După caz, acestea proveneau
din solul de umplutură al gropii, din reînhumări sau din deranjamentul mormântului
iniţial la introducerea unui alt individ.
Analiza antropologică
Până în prezent a fost analizat antropologic un lot de 52 de indivizi proveniţi
din 35 de morminte, avându-se în vedere următoarele aspecte: starea de conservare
11 materialului osteologic, starea de reprezentare a scheletelor, numărul minim de
indivizi din fiecare complex funerar, aspecte demografice (estimarea vârstei la deces
~i stabilirea sexului indivizilor adulţi), date biometrice, precum şi identificarea şi
curacterizarea unor aspecte de patologie şi tafonomie, pentru acestea fiind utilizate
metodele şi literatura de specialitate.
Materialul osteologic examinat este bine conservat, dar starea de reprezentare a
scheletelor este fragmentară, lipsind frecvent elemente scheletale esenţiale pentru
unaliza antropologică (craniul, oasele bazinului, femurul etc.).
Din cele 52 de schelete identificate, 34 indivizi (65,38%) sunt adulţi (peste 23
40

·IO. Analiza antropologică o datorăm colegilor Gabriel Vasile de la Centrul
l'luridisciplinare de la MNIR şi Cristina Muja de la IAB.
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ani), restul fiind indivizi subadulţi. Încadrarea în clase de vârstă a fost posibilă doar
în cazul a 40 de indivizi - 11 infans, 7 juvenis, 4 adultus, 5 maturus şi 13 senilis.
Determinarea sexului a fost realizată pentru indivizii adulţi, 56% din aceştia fiind de
sex masculin.
Elementele de paleopatologie identificate cuprind un spectru larg de boli - defecte
de tub neural, patologii dentare, artropatii şi boli de nutriţie. Interpretarea statistică
a aspectelor patologice este însă considerabil îngreunată de starea fragmentară de
reprezentare a scheletelor.
Precizări privind cronologia cimitirului
Monedele occidentale (analizate până în prezent) descoperite în morminte se
datează astfel: o monedă în prima jumătate a sec. XV; trei monede de la sîarşitul sec.
XV - începutul sec. XVI; mijloc de XVI: nouă monede; sfârşit de sec. XVI -început
de XVII: patru monede; sfârşit de sec. XVII- început de XVIII: patru monede; trei
monede au fost datate în sec. XVI-XVII, respectiv XVII (una singură). Cele otomane
(au fost determinate patru) se datează în a doua jumătate a sec. XVII şi prima jumătate
a sec. XVIII. De remarcat că în cazul a două morminte care prezentau atât monedă
otomană cât şi occidentală, se constată refolosirea monedelor occidentale.
Istoriografic, există menţiunea unei mânăstiri cu hramul Sf. Dumitru, care pare
să fi existat la sfârşitul secolului al XVI-iea, fără însă a putea fi identificată cu
certitudine ca fiind aceeaşi cu actuala biserică Sf. Dumitru. De la 1655 menţiunile
documentare se înmulţesc fiind cunoscută în a doua jumătate a sec. XVII sub
numele de „Biserica de Jurământ"41 • Studiul numismatic al monedelor descoperite
în morminte sugerează însă o dată mai timpurie de construcţie al unei prime
biserici, probabil începutul/mijlocul sec. XVI, ceea ce ar putea face posibilă o
identificare cu biserica menţionată la sfărşitul secolului al XVI-lea.
Strada Pasajul Francez42 (Planşa 5)
Cercetarea Pasajului Francez s-a desfăşurat într-o primă etapă prin decapare
mecanică până la cota de 0,80/0,90 m, efectuată sub supraveghere arheologică. De la
această adâncime, datorită identificării unor fragmente de ziduri, a început cercetarea
traseului străzii. Au fost deschise 18 casete de dimensiuni variabile, impuse de
situaţia descoperirilor din teren.
Clădiri
Cercetările

multor

arheologice efectuate pe Pasajul Francez au permis identificarea mai
Acestea se concentrează în partea nordică a străzii, aparţinând

construcţii.

41. P. V. Năsturel 1906, p. 34;. I.C. Filitti 1932, p. 3; St. Nicolaescu 1935, no. 193, p. 1-11; N. Stoicescu
1961, p. 275-277.
42. Pentru descoperirile arheologice de aici vezi Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2009, p. 269 - 270.
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unor clădiri ce aveau faţa spre strada Gabroveni, în spatele lor, până în str. Covaci,
având curţi delimitate de ziduri. Au fost surprinse mai multe suprapuneri de
construcţii (patru clădiri), într-un areal restrâns (8 x 5 m), un indiciu privind dinamica
construcţiilor din zonă. Fundaţiile, cu grosimea medie de 0,60 m, sunt alcătuite din
cărămizi bine arse, legate cu un mortar nisipos dar dur. Clădirile delimitate de aceste
fundaţii nu au avut pivniţe. La o singură fundaţie au fost identificate două răsuflători,
care sugerează existenţa unei pivniţe. Cea mai recentă clădire surprinsă a fost, cel
mai probabil, dărâmată în momentul trasării Pasajului Francez în a doua jumătate a
sec. XIX.
În partea sudică a fost identificată, pe o lungime de 6,55 m, o clădire masivă, cu o
zidărie foarte îngrijită, care se dezvoltă sub str. Covaci. În colţul surprins în săpătură
apare şi un pilon, care se adânceşte sub nivelul fundaţiei.
Cămin (Planşa 5.3)
Spre centrul străzii a fost identificată o structură dreptunghiulară, cu latura de 4,20
x 2, 70 m. Pe laturile de N şi S, la o cotă inferioară nivelului de călcare contemporan
construcţiei, a apărut câte un orificiu lat de 0,41 m şi înalt de O, 71 m. Cota fundaţiei
nu a putut fi stabilită, dar depăşeşte limita săpăturii, de cca 3,30 m faţă de nivelul
de călcare al trotuarului actual. Este posibil să fie vorba despre un cămin colector
construit odată cu strada, în a doua jumătate a secolului XIX.
Morminte
Au fost surprinse trei morminte, la adâncimea de -1,42 m (Ml) şi 2,20 -2,40 m
(M2, M3) faţă de nivelul trotuarului actual. Indivizii erau depuşi în decubit dorsal,
cu orientare V-E. La Ml s-a observat că avea mâna stângă pe bazin, cea dreaptă fiind
întinsă pe lângă corp. Inventarul funerar este extrem de sărac, fiind descoperită doar
o copcă la cel mai bine păstrat mormânt (M 1)43 • Datarea lor se poate face pe baze
stratigrafice în sec. XVIII-XIX.
Strada Gabroveni44 (Planşa 6)
Pe traseul străzii Gabroveni au fost trasate 19 secţiuni de dimensiuni diferite,
dispuse perpendicular pe axul străzii, acoperind întregul traseu între Bdul I.C.
Brătianu şi str. Şelari. Informaţia din aceste secţiuni a fost completată prin deschiderea
u 5 sondaje şi 1O casete.
Complexe anterioare trasării străzii Gabroveni
Au fost identificate patru amenajări, fiecare având câte o vatră construită pe pat de
apărut şi în cercetările lui D.V. Rosetti din anul 1953, cf Bucureşti 1954, p.
242-243, fig. 49.
44. Pentru descoperirile arheologice de pe această stradă vezi Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2009a,
Jl. 270-271

·B. Alte trei morminte au
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cărămizi.

Toate vetrele prezintă urme de ardere puternică şi îndelungată. Din păcate,
distrugerilor suferite nu putem preciza cărui tip de complexe aparţineau
aceste vetre. Cel mai probabil ele făceau parte din amenajarea unor locuinţe cu
structură de lemn. Datorită situaţilor stratigrafice în care acestea au fost surprinse,
putem considera că sunt complexe databile anterior trasării străzii ca atare, eventual,
la vremea aceea (probabil început de sec. XVI) actuala stradă să fi fost doar un drum
pe lângă palisadă.
Palisadă (Planşa 6/2)
Pe toată lungimea străzii Gabroveni, pe partea sudică a acesteia, a fost identificată
o palisadă din lemn. Fortificaţia este alcătuită din trunchiuri de copaci cu lungimea
maximă surprinsă de 1, 70 m şi cu diametrul cuprins între 0,30 şi 0,50 m, fixaţi întrun şanţ. Într-un singur loc a fost posibilă observaţia că palisada era alcătuită din două
rânduri de astfel de trunchiuri de copaci. Datarea în secolul XVI poate fi acceptată pe
baza mărturiilor documentare ale juristului parizian Pierre Lescalopier, care la 1574
menţionează că oraşul era înconjurat de trunchiuri de copaci 45 •
Zidul de incintă al curţii domneşti (Planşa 6/1)
Zidul, realizat din cărămidă legată cu mortar, are o lăţime medie de cca. O, 70 m
şi este întărit cu contraforţi, dispuşi la intervale regulate unul de celălalt. Şi acest zid
a putut fi urmărit pe toată lungimea străzii Gabroveni, el urmând traseul palisadei,
pe care o şi suprapune de multe ori. Zidul de incintă al curţii domneşti a suferit
o reparaţie capitală în timpul lui Constantin Brâncoveanu ( 1688-1718), moment
reflectat prin observarea unor intervenţii de amploare în zidăria originală şi prin
adosarea unor noi contraforţi.
Clădiri adosate zidului de incintă
Cercetarea zonei de la S de zidul de incintă al curţii domneşti a dus la descoperirea
mai multor clădiri care au fost adosate la zid, când acesta îşi pierduse funcţia, după
parcelarea curţii domneşti la sfârşitul secolului al XVIII-iea. Clădirile sunt realizate
din cărămidă legată cu mortar şi au diferite dimensiuni, deschiderea la stradă variind
de la o clădire la alta. Orientarea este însă generală: N-S. Spaţiul extrem de îngust avut
la dispoziţie pentru săpătură (între zidul de incintă şi clădirile actuale) nu ne-a permis
cercetarea interiorului acestor clădiri. Totuşi s-a putut observa că latura vestică a unei
clădiri prezenta urmele unei bolţi, fapt ce sugerează existenţa unei pivniţe.
Strada podită cu lemn (Planşa 611)
În majoritatea secţiunilor şi casetelor, cercetate pe traseul străzii Gabroveni, au
fost identificate porţiuni aparţinând „podului de lemn". Strada podită cu lemn este
realizată din scânduri (0,30 - 0,40 m lăţime, 0,06 m grosime şi o lungime păstrată
de cca. 1,30-1,40 m). Scândurile sunt susţinute de bârne, dispuse paralel cu axul

datorită

45. P. Cemovodeanu 1960, p. 44.
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lung al străzii (dimensiuni medii 0,10 x 0,10 m). Scândurile erau fixate prin cuie
din lemn, cu diametrul de cca. 3 cm. Pe marginea podirii, în unele locuri au fost
observaţi pari. O situaţie deosebit de interesantă, o suprapunere a mai multe nivele
de podire a străzii, separate de straturi de pământ negru lutos, a fost surprinsă şi a
putut fi cercetată într-un sondaj de lângă S XII. Acestea reprezintă nivele de refacere
a „carosabilului" şi dovedesc o îndelungată folosire a acestei străzi.
Pentru o porţiune foarte bine păstrată din zidul de incintă şi strada pavată cu
lemn, în cadrul şedinţei CNA din luna noiembrie 2008, a fost aprobată o propunere
de conservare şi punere în valoare, pe baza unui proiect întocmit de Facultatea
de Arhitectură. Restaurarea şi conservarea segmentului din strada de lemn a fost
asigurată de specialişti de la Complexul Muzeal Bucovina Suceava, care au finalizat
această operaţiune.

Strada Lipscani, sectorul dintre str. Smârdan şi bulevardul I.C.Brătianu 46
(Planşa 8)
Pe data de 5 septembrie 2008 au început săpăturile pe str. Lipscani, sectorul dintre
str. Smârdan şi bulevardul l.C. Brătianu. Pentru o mai bună controlare a informaţiei,
datorită lungimii deosebite a zonei ce urma a fi cercetată, strada a fost împărţită
în trei sectoare notate A, B şi C: sectorul A este primul, între str. Smârdan şi str.
Şelari, sectorul B cuprinde zona dintre str. Şelari şi str. Zarafi iar sectorul C, ultimul,
între str. Zarafi şi Bulevardul I.C. Brătianu. Datorită situaţiei întâlnite în săpătură
în sectorul A, acesta a fost subdivizat în patru suprafeţe, notate de la A I la A IV. În
cadrul tuturor sectoarelor au fost deschise casete şi secţiuni de dimensiuni şi orientări
diferite, impuse de situaţia din teren.
Pe toată lungimea străzii au fost identificate fragmente de construcţii. Din păcate,
în cea mai mare parte, acestea erau în imediata apropiere a construcţiilor actuale, fapt
care a împiedicat cercetarea interioarelor clădirilor surprinse. Cea mai mare parte a
fundaţilor erau puţin adânci (o medie de 40 cm faţă de nivelul de călcare actual),
cu o deschidere mică la stradă şi de o calitate destul de proastă a zidăriei. Aceste
constatări ne-au surprins, având în vedere că ne aflăm pe str. Lipscani, principala
arteră comercială a Centrului Istoric. Totuşi au fost surprinse şi clădiri cu pivniţe,
precum şi o accentuată dinamică edilitară în zona intersecţiei cu str. Smârdan, pe
partea nordică a str. Lipscani.
Descoperirile arheologice cercetate în această zonă le vom exemplifica prin
câteva situaţii sugestive:
Lipscani nr. 32-34 (Planşa 8/1-2)

46. Pentru descoperirile de pe acest tronson vezi Gh.
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În dreptul unui teren liber de construcţii47 , la demontarea trotuarului au
apărut mai multe fragmente masive de zidărie. Ulterior, în urma curăţării, a fost
identificată o pivniţă şi resturi de la fundaţiile altor construcţii. Pivniţa era puternic
afectată în partea superioară de intervenţii modeme, databile şi pe baza unei
monede din aluminiu, cu valoarea de 500 lei, emisă în România, în anul 1999.
Sub nivelul de umplutură cu materiale contemporane, apare un al doilea nivel de
umplere. De data asta umplutura este din pământ amestecat cu mortar, fragmente de
cărămidă. Apar fragmente de porţelan englezesc şi românesc, dar şi fragmente de
sticlă sau ceramică comună din secolul XIX. De asemenea, din umplutura pivniţei
au fost scoase fragmente de tencuială albastră. Lungimea surprinsă a pivniţei este
de 7,85 m, iar lăţimea ei este de 1,88 m. La cota de - 3,35 m faţă de nivelul de
surprindere, a apărut podeaua pivniţei, amenajată din cărămizi. Construcţia a avut
două faze principale. Primul moment este marcat de materialul ceramic din umplutura
din zona abandonată (un depozit din prima jumătate a secolului al XIX-iea), datat şi
cu monede ruseşti emise la sfârşitul secolului al XVIII-iea, precum şi de o monedă
otomană - Mecidiye (20 kuruşi) emisă de sultanul Abdiilmecid la 1845/1846 - ceea
ce ne permite să precizăm că această pivniţă a fost distrusă de incendiul de la 1847.
Cândva, la sfârşitul secolului al XIX-iea, este construit un nou zid, care reprezintă o
retragere spre Sa pivniţei, respectiv o aliniere la actualul front sudic al clădirilor din
acest sector al străzii Lipscani.
Conductă de apă (Planşa 8/3)
În partea nordică a străzii, în Cas. 1 a sectorului A III, la cota de -1,90 m faţă de
nivelul actual, a fost surprinsă o conductă care se dezvoltă în direcţie SE-NV, având
o lungime surprinsă de 66 cm. Conducta intră în profilul de NV al casetei, părând să
continue pe strada Smârdan. Conducta suprapune o fântână din secolul XVI, iar spre
SE a fost suprapusă şi anulată de fundaţia unei clădiri din secolele XVIII-XIX. Pe
baza acestor relaţii stratigrafice putem presupune că această conductă era în funcţiune
în cursul sec. XVII-XVIII. Conducta este realizată dintr-un tub ceramic la interior,
cu diametrul de 1O cm. Aceasta prezintă la exterior o protecţie din cărămizi dispuse
în două ape, legate cu un mortar dur. Conducta pare să stea pe un pat de mortar. Între
conductă şi protecţia de cărămidă există un strat foarte fin, realizat dintr-o „pastă
de mortar'', alb, aparent fără degresant (nisip sau pietricele). Tubul conductei este
realizat dintr-un lut fin, compact, având ca degresant nisip fin.
Arderea este făcută la cărămiziu, având însă miezul cenuşiu.
Fântâna
În aceeaşi casetă în care a fost cercetată şi conducta de apă, a apărut, la - 2,88 m
4 7. Începând cu luna martie a anului 20 I O, pe acest teren se efectuează cercetări arheologice de salvare,
impuse de ridicarea unui imobil.
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faţă de nivelul actual de călcare, o fântână amenajată din cărămizi. Gura şi fundul
erau de formă rectangulară, în timp ce corpul era cilindric. Gura se mai păstrează pe o
porţiune foarte mică pe laturile de E şi N, respectiv colţul de SE. Zidăria din care este
compusă această structură se termină la -4, 70 m, sub care apare un pământ galben
nisipos, curat, fără material ceramic. Umplutura este formată din pământ negrucenuşiu, cu mult cărbune, fragmente de cărămidă, foarte mulţi chirpici, fragmente
ceramice şi fragmente de cahle databile la sfârşitul secolului XVI - începutul
secolului al XVII-lea48 • Pe baza fragmentelor de cahlă se poate aprecia că această
făntână a fost folosită în cursul secolului al XVI-lea.
Hanul Gabroveni
Pe tronsonul de stradă cuprins între strada Zarafi şi B-dul I.C. Brătianu, în dreptul
Hanului Gabroveni, au fost trasate mai multe casete de dimensiuni diferite. Au
fost identificate mai multe faze de funcţionare ale Hanului Gabroveni. În dreptul
casetei XI, clădirea a suferit o refacere, sub forma construcţiei unei posibile intrări,
amenajare în urma unei reparaţii capitale a clădirii existente şi astăzi, foarte probabil
care a survenit spre sfârşitul secolului XIX. Deschiderea acestei intrării este de 1, 15
m. Pereţii interiori prezintă urme de tencuială albă, groasă de 3-4 cm.
Strada de lemn
Părţi din podirea cu lemn a străzii au fost surprinse în mai multe casete şi
secţiuni, pe toată lungimea cercetată a străzii Lipscani. În faţa Hanului Gabroveni, la
adâncimea de -1,90 - 2,20 m, a fost sesizată o podină de lemn, din care s-au păstrat
2 nivele. Sub nivelul inferior se observă fragmente de cărămidă de dimensiuni mari,
poate folosite ca bază de întărire a podelei de lemn. Pe partea de N, strada e mai
bine păstrată, observându-se bine şi bârnele transversale. Pe latura de S, strada de
lemn este mărginită de mai mulţi pari de formă rotundă, cel mai estic par având 7 cm
diametru şi o înălţime de 20 cm; cel mai vestic având 8 cm diametru şi o înălţime de
30 cm; un al treilea par, mai prost păstrat, apare la 0,60 m V de parul estic şi 0,90 m
de parul vestic. În acest sector probabil că am surprins partea inferioară a structurii
străzii de lemn, reprezentată o dată de cei trei pari descrişi mai sus; imediat la N
de aceştia pornesc mai multe bârne, orientate N - S, cu diametrul de O, 10-0, 15 cm,
nefinisate, unele cu coajă pe ele, peste care este dispusă E - V bârna propriu-zisă pe
care se fixau scândurile de 1,57 m lungime şi l O cm grosime.
Descoperirea unei podele din jumătăţi de trunchiuri de copaci în caseta
V (sector C), aparţinând unei pivniţe de la o clădire păstrată parţial, ne
confirmă că strada Lipscani avea o deschidere mult redusă faţă de cea actuală,
situaţie constată de mai multe ori în cursul cercetărilor din 2007-2008.

48. Cahlele au fost studiate şi datate de d-na Venera Rădulescu.
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Strada Zarafi
Cercetarea arheologică pe această stradă a fost efectuată într-o primă etapă între
21 octombrie şi 19 decembrie 200849 ; lucrările au fost reluate şi finalizate în luna
·
iulie 2009.
În cunoscuta sa monografie a Bucureştilor apărută în 1899, istoricul G.I. IonescuGion consemna: ,,În Lipscani, lângă mica stradă a Zarafilor, se află Hanul cu
Tei" 50 • Practic, Ionescu-Gion se referea la un pasaj, ca şi celelalte din zonă, care
permitea legătura între „Uliţa Lipscanilor" şi „Uliţa ce merge alăturea cu zidul Curţii
Domneşti", aşa cum era cunoscută încă din 1678, actuala Str. Gabroveni. Pasajul
respectiv se desfăşoară pe o lungime de cca 50 m şi pe o lăţime de 4 m, lăţime ce se
încadrează în parametrii arterelor centrale din jurul anului 180051 •
Cartografic, strada este surprinsă pe planul Ernst, în 1791 sau pe planul maiorului baron
Rudolf Artur Borroczyn, publicat în timpul domniei lui Barbu Dimitrie Ştirbei, în 185252 •
Pe suprafaţa străzii Zarafi au fost deschise mai multe casete, pentru dezvelirea
vestigiilor surprinse în timpul decopertării. În suprafaţa cercetată au apărut ziduri
dispuse paralel şi în apropierea frontului estic al străzii, marcând astfel o lărgire a
străzii, la sfârşitul secolului al XIX-iea, când sunt construite clădirile actuale de
către familia Elias.
Casa cu pivnită (Planşa 7)
În casetele VII şi VIII a fost identificată o clădire masivă, cu pivniţă, care a fost
cercetată în 2008 şi 2009. Lungimea surprinsă a pivniţei este de 11,60 m, iar lăţimea
de 3,20 m. Pivniţa este compartimentată în două camere care comunică printr-o
trecere boltită groasă de 111,05 m. Camerele nu sunt egale, cea cercetată în Cas. VII
având o lungime de 8,20 m, iar cea din Cas. VIII, camera de N, de doar 2,35/2,40 m.
Latura de V a pivniţei, surprinsă, la -1,06 m faţă de nivelul actual, este traversată
pe toată lungimea de un tub de canalizare. Zidul este realizat din cărămizi legate cu
mortar de o culoare galben roşiatic, cu nisip şi pietriş, omogen, dar destul de friabil.
Rosturile au grosimea de 2-3 cm. Dimensiunile cărămizilor: 24 x 13 x 4,5 cm; 25
x 12,5 x 3,5 cm sau 24,5 x 12,5 x 4 cm. În zid au fost surprinse o serie de fante
de formă rectangulară, probabil pentru fixarea unor de bârne de lemn, acoperite cu
o tencuială de 2-3 mm. Aceste fante străpung zidul pe toată lăţimea lui. Datorită
faptului că zidul a fost demantelat de canalizarea surprinsă, până la nivelul lor, nu se
poate preciza înălţimea acestor fante.

49. Întreruperea lucrărilor s-a datorat unor probleme tehnice existente între beneficiar (Primăria
Capitalei) şi firma care executa lucrările (Sedesa S.A.).
50. G.I. Ionescu-Gion 1899, p. 493.
51. Bucureşti 1965, p. I 03.
52. Planul Bucuresciului, 1852, Bibi. Acad. H., DXLV/1.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

BUCUREŞTI LA

550

DE ANI DE ATESTARE

93

Latura de S a pivniţei, care separă Cas. VI de Cas. VII, este reprezentată de
un zid surprins la -0, 70 m faţă de nivelul actual. La exterior, se poate observa că
ultimii 1,80 m sunt turnaţi în şanţ, în timp ce partea superioară este zidită. Zidul
are sămânţa fundaţiei la 3,50 m faţă de nivelul actual. Latura de Ea camerei sudice
este reprezentată de o succesiune de două bolţi de trecere spre încăperi aflate la E,
distruse la construcţia clădirii actuale. Dimensiunile cărămizilor sunt de 24 x 12 x
4 cm. Zidăria este îngrijită, cu mortar de var şi rosturi destul de mari de 2,5 - 3 cm.
deasupra bolţilor au apărut aceleaşi fante identificate şi în latura de V. Podeaua, a
fost surprinsă la -3,10 m faţă de nivelul actual. A fost construită din lemn, fiind
identificat în săpătură un strat compact de lemn carbonizat natural, gros de 0,3-0,5
cm. Podeaua era amenajată pe solul viu, reprezentat de un strat de lut nisipos galben
verzui. Atât latura de S, cât şi picioarele bolţilor estice se sprijineau pe o talpă de
zidărie. Aceasta era zidită din cărămizi direct în şanţ şi are o lăţime de aproximativ
0,35 m. Deschiderea celor două bolţi estice este de 2, 77/2,80 m.
Casa, care ocupa capătul nordic al străzii actuale, putem presupune că a fost
demolată înaintea sau cu ocazia trasării străzii Zarafi, probabil în secolul al XVIII-iea.
Casa cu „spolii"
Interesantă este o situaţie dinspre capătul sudic al străzii, spre strada Gabroveni,
unde a fost observată o reamenajare a spaţiului unei clădiri. Este vorba despre o
construcţie din care a fost surprinsă latura de est. Zidul, realizat din cărămidă legată
cu mortar de var, cu o lăţime de 0,75 m, depăşea ca adâncime cota de 3,90 m faţă
de nivelul actual, moment în care săpătura a fost oprită din motive de siguranţă şi
de spaţiu. Adâncimea mare până la care coboară zidul ne indică o pivniţă de mari
dimensiuni. La un moment dat se va renunţa la această pivniţă şi se ridică nivelul
de călcare până la cota de -1,60 m faţă de nivelul actual. Interesant că pentru a
marca acest nivel, pentru a susţine noua podea, s-au folosit fragmente masive,
sparte, provenite de la o altă construcţie, foarte probabil impunătoare, judecând după
fragmentele descoperite. Casa a dispărut în urma unui incendiu puternic, urmele
acestuia fiind surprinse pe faţa interioară a zidului, un strat gros de cărbune apărând
în zonele nederanjate de groapa de fundaţie a clădirii actuale.
Hanul Şerban Vodă (Planşele 14-15)
Una dintre cele mai mari clădiri ale Bucureştilor, vreme de două secole (XVIIIXIX), Hanul Şerban Vodă a căzut pradă uitării odată cu demolarea sa, timp de un alt
secol (XX). Construit de domnitorul Şerban Cantacuzino între anii 1683 şi 1685 53 ,
hanul va deveni unul dintre cele mai importante repere economice ale Bucureştiului
53. Pentru cercetările arheologice de pe strada Lipscani vezi Gh.
p. 63 - 65; Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2008a, p. 74 - 76.
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secolelor XVIII şi XIX. Hanul va fi demolat în 1883, o mare parte din amplasamentul
său fiind folosit pentru construirea palatului Băncii Naţionale.
Cercetările arheologice din anul 2007 efectuate pe tronsonul străzii Lipscani
cuprins între str. Eugeniu Carada şi str. Smârdan, 14 au identificat latura dinspre strada
Lipscani a hanului. In perimetrul hanului Şerban Vodă, cu excepţia unor săpături cu
caracter utilitar desfăşurate în colţul de sud-est al Băncii Naţionale în anul 197154,
nu au mai fost efectuate cercetări arheologice, toate consideraţile referitoare la acest
mare han bucureştean bazându-se numai pe datele culese din documentele de arhivă.
În timpul campaniei din 2007 au fost cercetate o serie de fundaţii aflate sub traseul
străzii Lipscani, pe latura sudică a hanului, reprezentând cel mai probabil, suportul
pentru structura din lemn a prăvăliilor de negustori cu acces spre strada Lipscani.
Acestea au fost demolate odată cu o nouă lărgire a străzii în secolul al XIX-lea.
În anul următor (2008), odată cu demontarea trotuarului din dreptul BNR, a fost
posibilă cercetarea spaţiului interior al hanului, fiind identificate mai multe fundaţii
aparţinând parterului hanului, precum şi o serie de pivniţe, ca şi accesul dinspre
stradă spre han. O nouă cercetare a fost efectuată în vara anului 2009, când a fost
finalizată cercetarea a trei dintre pivniţele hanului, dintr-un complex de şase. Ultima
intervenţie datează din luna mai a anului 2010, fiind impusă de necesitatea obţinerii
unor detalii constructive la pivniţele care urmează să fie puse în valoare.
În cele ce urmează, ne vom referi doar la descoperirile din zona propusă pentru
a fi protejată. Aceasta acoperă suprafaţa a şase pivniţe din faza iniţială a hanului,
unele dintre cele mai bine conservate structuri medievale din Centrul Istoric al
Bucureştilor. Pivniţele dinspre stradă au aceleaşi dimensiuni (Planşa 14/2-3). Acestea
au dimensiunile laturilor de cea. 4,00 m şi o înălţime de 5,50 m, fiind cele mai adânci
pivniţe identificate până în prezent. Pereţii sunt frumos construiţi, cu cărămidă bine
aranjată şi rosturi egale, umplute cu un mortar dur. Dimensiunile cărămizilor sunt
următoarele: 30 I 31 x 16 /17 x '4 cm. Podeaua, aflată într-o stare de conservare foarte
bună, dar numai pe jumătatea nordică a pivniţelor 1-3, este realizată din cărămidă
pusă pe cant, legată cu un mortar dur. Cele trei pivniţe comunică între ele prin arce
de trecere realizate din cărămidă. Prin acelaşi sistem, ele comunică şi cu un al doilea
şir de pivniţe, dispus paralel cu primul. In aceste spaţii de trecere, dintre primul rând
(cel cercetat) şi cel de al doilea, au fost identificate trei fragmente de pictură. Acestea
sunt realizate în tehnica „a fresco", două dintre ele reprezentându-l pe „Sfăntul
Nicolae, iar cea de-a treia reprezentând scena „Adormirea Maicii Domnului". O
primă frescă a apărut la intrarea în pivniţa 4, pe latura de est, imediat după arcul
de trecere dinspre pivniţa 1. Câmpul central este încadrat de un chenar cu motive
54. A. Ştefănescu 1981, p. 270-271: a fost
strada Smârdan.
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vegetale. Fresca continuă spre nord, cercetarea fiind întreruptă datorită condiţiilor
precare de săpătură. Fragmentul identificat are dimensiunile de 1,00 x 0,80 m. Cea
de-a doua frescă, mai bine conservată, a apărut pe latura de est a arcului de trecere
dinspre pivniţa 2 spre pivniţa 5. Scena reprezentată este înconjurată cu un chenar
în relief cu dimensiunile de 0,80 x 0,80 m. Aceeaşi scenă apare şi pe un al treilea
fragment de frescă, aflat pe arcul de trecere dinspre pivniţa 3 spre pivniţa 6.
Având în vedere tehnica şi stilistica, aceste fresce pot fi datate în a doua jumătate
a secolului al XVII-lea55 •
Datorită perioadei scurse între momentul descoperirii lor în 2008 şi luna octombrie
a anului 2009 când s-a intervenit pentru restaurarea şi conservarea acestora56 , a
avut loc o degradare a stratului suport al picturii datorită factorilor de mediu astfel
încât, specialiştii în restaurare pictură murală au intervenit asigurând marginile
frescelor cu mortare şi injectarea de consolidanţi precum şi montarea unor panouri
de protecţie. Din păcate, în momentul intervenţiei din anul 2010, am constatat
distrugerea iremediabilă a fragmentelor de pictură murală, factorii de decizie - cu
toate intervenţiile făcute de Muzeul Municipiului Bucureşti şi colectivul din cadrul
Laboratorului de conservare -restaurare de la Universitatea de Artă din Bucureşti neimplicându-se în conservarea „in situ" sau decaparea lor5 7 •
Cercetările arheologice desfăşurate în perioada 2007 - 201 O în Centrul Istoric
au permis readucerea în memoria colectivă a unor simboluri ale Bucurestiului de
altă dată. Toată lumea ştia despre „podurile de lemn", dar nimeni nu le văzuse. La
fel hanurile care erau cunoscute doar pe baza documentelor de arhivă. Cercetările
arheologice de până acum au permis bucureştenilor (şi nu numai) să vadă şi să
aprecieze aceste monumente.
Cele trei zone propuse pentru conservare, restaurare şi valorificare, acceptate de
Comisia Naţională de Arheologie, precum şi de Comisia Naţională a Monumentelor
Istorice, au fost incluse în proiecte aflate în derulare împreună cu Primăria
Municipiului Bucureşti, beneficiarul lucrărilor din Centrul Istoric. Ele readuc şi
vor ţine vie în memoria colectivă parfumul Bucureştilor din secolele trecute. Ele
reprezintă repere culturale atât pentru localnici, cât şi pentru turiştii străini, cu toţii,
nu de puţine ori miraţi şi impresionaţi de lucrurile care se ascundeau până mai ieri
sub caldarâmul modem al Centrului Istoric.

55. Identificările şi datarea îi aparţin colegului Dan Mohanu, căruia îi mulţumim încă o dată pentru
sprijinul acordat.
56. Lucrările au fost efectuate de Dan Mohanu, Martin Elena Vasilica, Bîrzu Călin Doru de la
Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti din cadrul Laboratorului de conservare-restaurare.
57. Gh. Mănucu-Adameşteanu et al ii 201 Oe, p. 116, fig 11: fografii color cu aceste fresce
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SUMMARY

Taking place/rom 200 7 to 201 O, the archaeological research was triggered by the
rehabilitation projectfor the infrastructure ofthe Pilot Area ofthe Historica/ Centre
in Bucharest, and brought to light elements of built structures as well as various
archaeological features dating to medieval, modern and contemporary limes.
Amang the many important discoveries are worth mentioning here the remains
of the first wooden fortification of the Princely Court (161h century); a brick wall
/rom the reign ofPrince Constantin Brâncoveanu (1688-1714); three major inns (the
Zlătari Inn, the Greci lnn, the Şerban Vodă Inn) located along the Lipscani Street,
the capital s main commercial street; the remains of the wooden structure that used
to pave the street during the l 81h and l 9'h centuries; severa/ medieval cemeteries;
foundations of buildings dating to the 18th and 19th centuries etc.
The Zlătari Inn was built during the early l 81h century by Mihai Cantacuzino.
During the first half of the 191h century, the inn fel/ into decay following the 1838
earthquake and the 1847 fire. Between 1850 and 1852 it was rebuilt alongside with
its church. At that time the inn had a ground floor and a first floor, with a/mast 200
rooms and shops. lt was demo/ished in 1903 in an attempt to widen Calea Victoriei.
The archaeological excavations exposed six cel/ars of the Zlătari Inn and two of a
I 71h century house, at a depth varying /rom 0.40 m to 3. 70 m, measured from the
sidewalk levei. This inn will be the first objective to be preserved, restored and put
into the value in the Bucharest City Hali.
The Greci Inn ranks among the greatest edifices of its kind in Bucharest, with
a church in the centre of its courtyard. There is no precise data for the construction
of the inn, but mast specialists agree that it was erected much later than the midl 61h century church of Ghiorma Banul, probably some time during the late 171h
century or in the early l 81h century.
The archaeological excavations uncovered the foundations of the inn, identifying
two important stages and severa/ minor interventions, such as repairs and redivisions. An early stage of the inn was documented over a /ength of approx. 87m
length and a width of 4 m, in the southern part of the archaeological trenches. Stage
I was affected by the constructions of stage 11 and later on by the present day BCR
building. Arhaeological investigations brought to light some 16 compartments for
stage 1 - cel/ars, rooms and some spaces with various utilities.
Following the widening of Lipscani street, during stage li - the fa9ade of inn
moved back some 1. 5Om behind the exterior wall ofstage I. The excavations exposed
the enc/osure wall (with a thickness of cca. 0.55 m and a length of approx. 56. 70 m)
as wel/ as the eastern and western corners of the inn. To the west, the limits of the
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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inn were set by House 1 abutting the inn wall, while to the east, behind the inn, there
was a construction-free area of a/mast 20 m before reaching House 2.
A/so during stage li, the compartmenting observed for the first stage was nat
kept and six new rooms were discovered. For a/mast 19 m towards the east, no
compartments were noticed, which may be suggestive of an inner yard. Over 60
tombs belonging to the cemetery of the "Ghiorma Banul Church (subsequently
named the Grecilor Church ") were uncovered in this area. The cemetery (extending
over a rather limited area between the streets of Uliţa Mare and Stavropoleos) was
probably used during the l 61h century and the entire next one. The adult burials (both
women and men) as well as the infant ones had a poor inventory: rare appearance of
a coin and a piece ofjewellery seem to indicate a modest social status for the people
buried there.
On the opposite side of the Lipscani Street was located the Şerban Vodă
Inn, another important historical and archaeological objective. Prince Şerban
Cantacuzino started building it in 1683 and the inn was demolished only 200
years later (1881), being replaced by the present day National Bank Pa/ace. The
archaeological excavations on the Lipscani Street exposed an important part of the
southern side of this important monument: foundations of 11 rooms, 7 basements
and an entrance in the cel/ar levei. The cel/ars numbered 1 to 6 belong to the first
phase of the building, while cel/ar no. 7 and the acces way were added later and
have sujfered modifications during the final phase of the edifice (19 th century).
Those first six cel/ars, very well preserved, stil/ maintain areas showing painted
wall decorations. Dating to the 17 h century, and made in the a fresco technique, the
decorations have a religious theme. It was a unique discovery in the Historic Centre
of Bucharest and probably belonged to a church. Because of their sizes (4.10 x 4.10
mfioor square and 5.50 m height), the good state of conservation and the presence
of fragments of painted decorations, this particular cel/ar area was proposed for
conservation, restoration and valorisation.
Archaeological excavation in the area of Sf Dumitru and N. Tonitza streets,
uncovered an important mediaeval cemetery, developed around the old parish
church ofSf Dumitru. 217 graves were investigated. The dead were found in a supine
position, heads to the east, legs to the west, with one exception, an individual lying
on the lefi side, with legs and armsfiexed. Personal items occurred in 34 graves: belt
buckles, hair pins, cujfs, earrings, seal rings, hair combs, bone buttons, coloured
glass beads. 46 graves yielded co ins, mast of them found in one of the hands of the
skeletons, in the chest area, around the head or more rarely, the lower leg area.
Based on the coins /rom the graves, the cemetery was dated to the 161h-J 81hcenturies,
with a starting date earlier than what the historical documents might suggest as a
foundation time for the St. Dumitru church (1593).
1
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Along al/ the southern part of Gabroveni Street remains of the first wooden
fortification ofthe Princely Court were found. Mentioned in their works by the foreign
travelers of the l 61h century, the wooden fortification was probably a structure made
<~{big logs fixed in a trench. Later on, a brick wall was added to proiect the Princely
Court, following, in general lines, the alignment of the wooden fortification, and in
some areas even covering it. The wall suffered a major restoration during the reign
<~{Constantin Brâncoveanu. After the Princely Court was abandoned, new buildings
appeared in the area, making use of the wall of the former Princely Court.
ln almost al/ of the trenches that were excavated, remains ofa wooden structureprobably the street pavement during J81h and J91h century - were observed.. An
extraordinarily well preserved area of this "wooden street" and of the enclosure
wall of the Princely Court were both proposed for conservation. First measures for
a protected area in Gabroveni street have already been taken: the restoration and
conserva/ion of the wooden pavement segment described above.
Ali the above mentioned discoveries represent important cultural landmarks
hoth for the locals and the foreign tourists, often amazed and impressed by the
things hidden (until recently) under the modern pavement of the Historic Centre of
Bucharest.
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Centrul Istoric Bucureşti
2007-2010
Strada Smârdan

1

Planşa 2: clădirea cu nr. 39 (l); strada podită cu lemn din dreptul nr. 30 (2);
zidul de la nr. 39 (3).
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Centrul Istoric Bucureşti
2007-2010
Cimitirul bisericii Sf. Dumitru

oillllc:::::::mm:=:::::::mlllio,so m
Planşa

3: M 4-9, vedere de la N la S (1); M 106 (2).
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Centrul Istoric Bucureşti
2007-2010
Strada N. Tonitza

3

Planşa

4: casa cu tezaur (1-2); detaliu tezaur secol XVII (3).
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Centrul Istoric Bucureşti
2007-2010
Strada Pasajul Francez

2

3

Planşa 5: vedere generală de la N la S (I); vedere de la S la Na casetelor
VIII, XII, XVI (2); vedere de la S la Na casetei XVII (3).
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Centrul Istoric Bucureşti
2007-2010
Strada Gabroveni

2
Planşa

6:

zonă propusă

domneşti şi

pentru punere în valoare, zidul de incintă al curţii
strada de lemn (l ); palisada de lemn de secol XVI (2).
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Centrul Istoric Bucureşti
2007-2010
Strada Zarafi

2
Planşa

7.

Casă

de secol XVIII: vedere generală (l); detaliu (2).
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Centrul Istoric Bucureşti
2007-2010
Strada Lipscani

2

Planşa 8: casă cu pivniţă de secol XVIII, vedere
conducta de apă de secol XVII (3).

generală

(1)
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Centrul Istoric Bucureşti
2007-2010
Strada Lipscani

3
Planşa 9. Hanul Zlătari, secolele XVIII-XIX: vedere generală (l); incinta
hanului şi locuinţă de secol XVII (2); detaliu locuinţă de secol XVII (3).
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Centrul Istoric Bucureşti
2007-2010
Strada Lipscani

2

Planşa 11. Hanul Greci, secolele XVIII-XIX: sectorul A II, vedere de
ansamblu de la NV la SE (l); sectorul B, vedere de la V la E (2).
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Centrul Istoric Bucureşti
2007-2010
Strada Lipscani

2

Planşa

12. Hanul Greci, secolele XVIII-XIX: sectorul C, vedere de la NV
la SE ( l); sectorul D, vedere de la SV la NE (2); casetele din exteriorul
hanului, vedere de la NV la SE (3).
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Centrul Istoric Bucureşti
2007-2010
Strada Lipscani
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Planşa 13. Cimitirul bisericii Greci, secolele XVIII-XIX: sectorul C,
caseta V, M28, M29, M30 şi M35; sectorul C, caseta VII, M46, M47,
MS0-55 (2).
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Centrul Istoric Bucureşti
2007-2010
Strada Lipscani

2

Planşa

14. Hanul Şerban Vodă, secolele XVII-XIX: vedere generală (l);
vedere a zonei propusă pentru punere în valuare (2-3).
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Centrul Istoric Bucureşti
2007-2010
Strada Lipscani

Planşa

15. Hanul Şerban Vodă, secolele XVII-XIX, detalii
Sf. Nicolae (1-2); Adormirea Maicii Domnului (3).
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PENTRU VIITORIME:
MONUMENTUL DE FOR PUBLIC.
Virgiliu Z. Teodorescu

„O civilizaţie sănătoasă trebuie să aibă o îndoită bază: cruţarea naturii şi cruţarea
omului însuşi... Civilizaţia n-are dreptul de a prăda şi ea nu poate să se întoarcă
împotriva ei însăşi, lucrând la împuţinarea acelei energii omeneşti de la care, în ultimă
instanţă, pleacă orice."
Nicolae Iorga

Din timpuri îndepărtate omenirea a realizat conştient transmiterea unor mesaje
care le reda preocupările cotidiene dar şi intenţia de a fi de pildă urmaşilor 1• Exemple
sunt numeroase, relevând prin proporţii şi materialele puse în operă preocuparea
de a asigura perenitate acestor mesagere către viitorime. Pentru plaiurile vieţuirii
poporului român cel mai reprezentativ este complexul de la Adamclisi 2 menit de
a imortaliza marea confruntare de oşti a primului mare război al oştirii imperiale
romane cu reuniunea de apărători ai teritoriului Daciei condusă de regele Decebal.
Un alt exemplu, din multe altele posibile, îl constituie cele întreprinse de voievodul
Ştefan 3 domn al Moldovei care, sintetic este definit de cronicarul Gheorghe Ureche4
„câte războaie a purtat atâtea biserici a ridicat" pentru loc de pomenire a apărătorilor
de glie străbună.
Evoluţia în timp a societăţii umane a înregistrat mutaţiile de la o epocă la alta,
ajungându-se în veacul al XIX, în cadrul amplului proces de metamorfozare a
concepţiilor, să acordăm atenţie şi chipului cioplit, eludându-se astfel canoanele
care nu permiteau unui neam de credinţă creştină ortodoxă să uzeze de o asemenea
posibilitate de a reda tridimensional fizionomii, caractere umane. Accentuarea
relaţiilor cu vestul Europei a facilitat o asemenea mutaţie cu repercusiuni în timp greu
de imaginat ca proporţii şi eficienţă în rândurile urmaşilor. A existat un precedent
în faptele lui Antim Ivireanu5 , au urmat paşii timizi ai deceniilor premergătoare
veacului XIX şi a celor de la începutul următorului secol când, printre alte fapte
revoluţionare, s-a înscris comandarea realizării unei lucrări sculpturale6 dedicată
lui Tudor Vladimirescu7 , iar la 1848 adoptarea decretului 8 prin care se preconiza
modelarea unui monument pentru a evoca pe omul şcolii Gheorghe Lazăr9 • Anii
domniei lui Alecsandru Ioan I Cuza 10 sunt cei când sculptorii ajung să primească
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comenzi 11 , redând în diverse materiale fizionomiile unor contemporani dar şi din
rândurile înaintaşilor, demne exemple că au „binemeritat de la Patrie" perpetua
recunoştinţă, ajungându-se la enunţarea intenţiei de a realiza un monument dedicat
Unirii 12 • Au urmat marile evenimente generatoare ale dobândirii Independenţei de
Stat a României 13 , reîntregirea neamului în urma marii conflagraţii mondiale 14 • Pentru
artiştii plastici români şi străini aceste episoade au constituit surse de inspiraţie,
răspunzând comanditarilor 15 modelând şi transpunând în materialul definitiv ample
lucrări sculpturale ce şi-au aflat finalitate, atât în forul public, iar ca reducţii aflândule în interioarele unor instituţii publice dar şi în locuinţe private ale acelora, care
într-un mod sau altul erau implicaţi în evenimentele evocate. Finalul de veac XIX şi
începutul celui următor a înregistrat o adevărată competiţie între localităţi care să aibă
în dotarea forului public simboluri ale cinstirii unor cruciale evenimente sau ilustre
personalităţi cu fapte recunoscute spre binele public pe drumul propăşirii neamului
românesc. De la prezenţe temporare sau definitive a unor artişti plastici veniţi din
ţări cu tradiţie în dotarea forului public cu diverse simboluri s-a ajuns, ca prin crearea
şcolii româneşti de arte plastice 16 , să fie formaţi şi viitorii sculptori cu realizări ce
le-a evidenţiat gradul de creativitate, dar, şi nu trebuie să neglijăm în nici o analiză
de caz, că toate erau condiţionate de sumele puse la dispoziţia artistului de către
comanditari. A fost factorul determinant al finalizării unor bune intenţii, ajungânduse uneori la compromisuri soldate cu folosirea de materiale degradabile în timp,
compromiţând concepţia, modelajul iniţial al artistului. La tărăgănarea materializării
unei lăudabile intenţii au intervenit la timpul respectiv erori de comportament din
partea comanditarului. Fie că la lansarea concursului menit a desemna pe viitorul
realizator intenţia era astfel enunţată încât la data vizionării se constata o totală
discrepanţă între dorinţă şi cele dobândite spre expunere şi apreciere. Urmau alte
concursuri, de fiecare dată comanditarii venind cu noi precizări care, evolutiv,
relevau că cele vizionate le-a oferit prilej de reflectare şi o mai bună redactare a
pretenţiilor lansate către concurenţi • Urma problema materialelor care să asigure
trăinicia, atât a piedestalului (încă eronat în descrierea monumentelor definit soclu),
cât şi a componentelor sculpturale. Adeseori se ajungea la finalizarea lucrării şi se
năştea o nouă problemă. Amplasamentul, care uneori era schimbat după bunul plac
al celor neaveniţi în postura de edili. Adeseori sunt formulate aprecieri prin care,
analizând lucrări de aiurea, comparându-le cu cele de la noi, se exprimă regretul
că la realizarea respectivelor lucrări n-au fost „chemaţi" iluştri arhitecţi şi sculptori
ale căror creaţii îşi au un binemeritat loc în marile oraşe ale occidentului. Se uită
şi elementara comparaţie care să releve preţul unor asemenea realizări acolo şi cât
primea un artist plastic pentru a înfăptui ceva competitiv cu ce au alţii. La soarta
monumentului în timp interveneau adeseori mutaţiile, ajungându-se în perioada
interbelică la plastica formulare a lui Henri StahP 8 care a etichetat asemenea situaţii
17
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atribuind respectivelor simboluri caracterul de „vagaboande" 19 • Au fost anii când
asemenea realizări au cunoscut amplasări şi reamplasări. Din multele exemple
amintim soarta monumentului Avântul Ţării 20 , iniţial ridicat în calea Griviţei 21 a ajuns
după câţiva ani în Piaţa Valter Mărăcineanu 22 • La această ispravă intervine cea mai
condamnabilă acţiune constând din înlăturarea23 din forul public a monumentelor
care, din raţiuni contrare poporului român, aveau nedeclaratul scop, dar consecvent
înfăptuit, pentru a ne îndepărta de trecutul sugerat de asemenea „condamnabile"
simboluri. Era una din măsurile menite a prelua de la eliberatorii ocupanţi perceptele
menite a ne sovietiza-staliniza24 •
Este necesar să amintim că marea majoritate a monumentelor ridicate până la cel
de al Doilea Război Mondial25 au fost realizate cu contribuţia benevolă a locuitorilor.
Excepţie au fost monumentele comandate sculptorului croat Ivan MestroviC 26 pentru
a cinsti memoria regilor Carol 12 7 şi Ferdinand 12 8 • În celelalte situaţii iniţiatorii
găseau cele mai variate formule pentru a dobândi suma necesară care să dea finalitate
acţiunii declanşată. Drumul n-a fost uşor, adesea reclamând ani sau chiar decenii
de la intenţie la faptă. Contribuabilul era îndreptăţit să exprime puncte de vedere,
vizând toate etapele de realizare, reacţia29 lui determinând comitetele de iniţiativă să
găsească soluţii la toate observaţii justificate. Una din formulele uzitate era emiterea
unor medalii3°, inclusiv a unor miniaturi care se purtau cu mândrie la reverul hainelor.
Am consemnat şi această situaţie întrucât cele petrecute din 1945 şi până astăzi,
inclusiv după 1989 a exclus din ecuaţie modul cum se achită lucrarea, considerânduse că de fapt banii de la buget sunt tot contribuţia cetăţeanului. Numai că pe această
cale aportul afectiv al acestuia în toate etapele a fost practic eliminat. Undeva se
consemnează că în viitorul apropiat forul public va fi îmbogăţit cu lucrarea ... Apoi
apar în preziua dezvelirii unele reportaje de la faţa locului şi informarea publicului
se încheie cu prezentarea solemnităţii inaugurării, accentul fiind plasat pe cei care au
participat ca reprezentanţi conjuncturali ai „oficialităţii" momentului. Au fost multe
asemenea „reportaje" care au uitat să amintească numele realizatorului ca artist
plastic, precum şi anumite caracteristici de natură tehnică referitoare la componentele
monumentului, puncte de vedere ale realilor beneficiari.
Este timpul ca asemenea practici să fie radical modificate pentru a se ajunge
din nou ca fiecare contribuabil să fie un efectiv acţionar, cuvântul, reacţia să-i fie
receptată analitic cum se cuvine.
Pentru a susţine cele de mai sus recurgem la cele consemnate, în decursul timpului,
ca puncte de vedere în privinţa menirii monumentului de for public. Considerăm a fi
utilă, concludentă şi edificatoare această sumară succesiune.
Cităm în acest sens definiţia formulată spre finalul veacului XIX de către omul
de ştiinţă şi cultură Constantin Esarcu31 , cel care uzând de mobilizatoarea formulă
„Daţi un leu pentru Ateneu !" a reuşit ca, în anii cu alte multiple priorităţi la
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capitolul „nevoi bugetare", să edifice clădirea32 ce astăzi este reprezentativă pentru
arhitectura Capitalei României. El aprecia33 : „ ... monumentele, prin faptul că sunt
destinate a perpetua memoria marilor momente ale unei naţiuni, arăt periodic
scara lor morală. Ele indică cel mai înalt punct la care un avânt naţional a
ridicat o generaţiune şi invită, prin aceasta însuşi, generaţiunile următoare a face
sforţările necesarii pentru a se menţine sau a se repune la un asemenea nivel."
Au fost anii când intervenea regele Carol I cu o înţeleaptă îndrumare lansată către
cei implicaţi nemijlocit în realizarea de monumente, inclusiv cele menite ca dincolo
de Dunăre să amintească viitorimii contribuţia românilor la confruntarea armată de
la 1877-1878 întru dobândirea Independenţei de Stat a României. El amintea că : •••
Popoarele cari îngrijesc monumentele lor, se ridică ele însăşi, căci pretutindeni
monumentele sunt povestirea vie a istoriei, oglinda trecutului, semnele vederate
pentru generaţiile viitoare.
Pentru omul de cultură Petre Gârboviceanu35 , slujitor a şcolii româneşti, timp
de bune decenii, preocuparea de formator a viitoarelor generaţii, l-a determinat să
enunţe : Cultul trecutului e cea mai de seamă virtute a unui popor. Acest trecut
e al părinţilor, al moşilor şi strămoşilor noştri şi ni e lăsat nouă ca o scumpă
moştenire, ca cel mai preţios tezaur.
El împărtăşea auditoriului că învăţatul nostru istoric şi arheolog, Vasile Pârvan37 ,
ne spune într-un loc: „Tradiţia istorică şi cultul trecutului au la neamuri luminate
rostul de a hrăni sentimentele de continuitate spirituală între strămoşii lor
anticii idealişti şi între luptătorii pentru ideal ai vremurilor de astăzi."
O vastă cunoaştere a relicvelor trecutului a fost prilejuită de neobosita cercetare
pe teren efectuată pe parcursul a bune decenii de muncă asiduă. Acesta i-a fost
chemarea pentru Virgil Drăghiceanu38 care în urma analizelor întreprinse a ajuns la o
concludentă concluzie: „Popoarele care sunt pătrunse mai mult de însemnătatea
trecutului naţional, acelea au o conştiinţă mai dezvoltată, acelea şi au mai bine
fixate ţintele către care tind; iar acele popoare, cari n-au conştiinţa şi mândria
trecutului lor, cari nu sunt destul de convinse de rolul trecutului în dezvoltarea
neamului, acelea sunt expuse pieirii. Cele mai tari naţiuni ale Europei de azi
sunt acelea în care conştiinţa trecutului e mai dezvoltată ... "
Afirmaţia de acum aproape un secol este de mare actualitate în condiţiile
globalizării când în creuzetul metamorfozelor neglijarea specificului conduce la
pierderi irecuperabile ale individualităţilor specifice fiecărei naţiuni.
O relevantă atribuire a menirii unui monument integrat în forul public a formulat 39
criticul de artă Alexandru Busuioceanu40 •
Atentul observator al vieţii cotidiene Henri Stahl a încredinţat presei numeroase
articole referitoare la zestrea edilitară a Capitalei revenind deseori cu remarci la adresa
celor cu misiune de a acorda cuvenita atenţie monumentului de for public. Dacă le
34

36
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lipsea acelora necesarul cuantum de efectiv gospodar, reacţiile acide ale acestuia
constituiau la timpul respectiv clopoţelul care chema la fapte reparatorii. Cităm din
numeroasele articole pe cel ce revendică o nouă abordare a acestor prezenţe41 în forul
public. El afirmă: „Poate că astfel bucureştenii vor afla că unele statui sunt şi
operă de artă, iar nu numai indicaţia unei staţii de tramvai".
În al patrulea deceniu al secolului XX s-a trecut la elaborarea unui vast plan de
sistematizare care a generat înlăturarea unor edificii care, arhitectural dar mai ales
prin „biografia" lor, erau evocatoare a unor ilustre personalităţi. Printre cei care au
revendicat4 2 discernământ şi prezervarea elementelor evocatoare s-a aflat omul de
cultură şi de trăire spirituală Gala Galaction43 •
Semnificative şi de mare actualitate au fost considerentele enunţate 44 de George
Călinescu 45 în privinţa monumentelor. Afirmate în condiţiile zilei de 24 august 1944
aprecierile îşi au valabilitatea în orice moment, chiar şi în condiţiile unor grave
stări de criză, indiferent de natura lor, el având profunda convingere că binele este
supremul învingător al vicisitudinilor.
Finalul conflagraţiei mondiale, prezenţa eliberatorilor ocupanţi infiltraţi printr-o
efectivă „coloană a V-a" în toate structurile a ceea ce mai era statul român, a condus
la înlăturarea46 a numeroase monumente. Discernământul a lipsit, rarele excepţii 47
întărind regula, şi ca atare, actul distructiv a fost un gest de bravură, bronzul luând
drumul topitoriilor pentru a devenii, prin returnare, simboluri evocatoare ale
Ostaşului sovietic, al corifeilor ideologiei ce se impunea ca o categorică „călăuză" a
zilei de mâine.
Ca în toate domeniile structurii statale şi în cel al artelor plastice sau afirmat,
rredilect din rândurile alogenilor, slujitori ai noului regim, deseori recurgând perfid
la argumente neatacabile, pentru a susţine procesul de profunde prefaceri. Cităm în
acest sens pe Ionel Jianu48 care referindu-se la Expoziţia anuală de stat 1953-1954
cvoca49 poziţia revoluţionarilor de la 1848 care afirmaseră: „O statuie naţională e
ca o pietrificare a unei mari gândiri naţionale, poporul o prinde pentru că are o
formă care trece din generaţie În generaţie."
Un alt exemplu de activ ideolog la constituit Maximilian Schulmann50 care s-a
implicat în geneza Uniunii artiştilor plastici 51 , în „educarea" colegilor sculptori prin
1inerea de prelegeri de îndoctrinare 52 , coordonarea temelor ce urmau a fi abordate.
Proces de o complexitate care necesită, fără patimă, o atentă analiză a treptelor
parcurse în deceniile de prezenţă a celor care evolutiv de la obedienţă la revenirea
lreptată la verticalitate au reclamat permanente ajustări în continua „bătălie în marş"
desfăşurată cu oprimarea. Este în acest sens remarcabilă creaţia lui Ion Vlasiu 53 , un
valoros artist plastic şi scriitor, care a găsit cu cale, ca în cadrul unui interviu54 , să se
refere la soarta monumentelor de for public, la semnificativele valenţe pe care acestea
Ic revendică pentru a dobândi perenitate ca efectivă moştenire către viitorime.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

122

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

XXIV

Recurgem şi la afirmaţiile 55 sculptorului Constantin Popovici 56 , valoros realizator
de incontestabile simboluri, şi faţă de creaţia sa tăvălugul distructiv post 1989 s-a
manifestat57 incredibil la Oradea, act ce, de fapt, lezează demnitatea naţională a
poporului român.
La finalul celui de al optulea deceniu al secolului trecut criticul de artă Mircea
Deac58 a întreprins o atentă „radiografie" a realizărilor5 9 evocatoare ale trecutului
istoric incluse în forul public ca mărturie a cinstirii faptelor înaintaşilor.
Experienţa bogată dobândită în decursul deceniilor de activă creaţie de modelare
a unor reprezentative simboluri dar şi de slujitor în structura ministerială ce patrona
resortul respectiv l-a determinat pe sculptorul Ion Jalea60 să realizeze un efectiv
arc peste timp 61 exprimând cu îndreptăţită calitate crezul său referitor la menirea
acestora: „Monumentul public este lucrarea de sculptură sau de arhitectură
ce se ridică într-o piaţă, într-un parc sau grădină, la răspântie de drumuri,
spre a se înfăţişa privirii tuturor, cu scopul de a împodobi locurile în care
se află, a le înfrumuseţa, adică a le da formei desăvârşită. În cele mai multe
cazuri, monumentul public este purtătorul unui mesaj, este memorial şi
năzuieşte să devină memorabil. Intră în istorie, în istoria unui popor: e un
semn nepieritor despre fiinţa lui. E un semn a cărei însemnătate creşte încă
odată cu trecerea timpului."
După evenimentele de la finalul anului 1989, în perioada de „avânt revoluţionar"
din nou a dominat lipsa de discernământ, realizându-se iresponsabile intervenţii 62 ,
îndepărtări din forul public a numeroase monumente care, prin tematică, nu erau
condamnabile a purta stigmatul unei epoci oprimatoare. Este greu de înţeles de ce
de pe vatra de la Obor a fost îndepărtat monumentul dedicat răscoalelor ţărăneşti
din 1907, pentru a fi, după un timp, remontat cu un alt miniatural postament
în cartierul Pantelimon. După câte ştiu unui monument i se atribuie o vatră care
evocă evenimentul respectiv. La Obor trecutul evoca evenimentele care au adus
la conducerea Ţării Româneşti pe Matei Basarab, anualele praznice dedicate celor
morţi, de manifestările secolului XX cu ocazia Târgului Moşilor.
Nu întâmplător istoricul scriitor Dumitru Almaş , în mai multe împrejurări, a luat
poziţie întru apărarea vestigiilor trecutului nostru, inclusiv în scris 64 , care însă încă
este ignorat de către edilii responsabili ai resortului respectiv.
Au urmat anii care, pentru cei cu respect pentru trecutul neamului românesc, au
evidenţiat incredibile situaţii, de la lipsa de interes pentru protejarea monumentelor6 5,
la tărăgănarea nejustificată a unor „şantiere" de intervenţii reparatorii manifestare
prin încadrarea monumentelor cu paravane, unde fie că nu erau cei care îşi atribuiseră
realizarea intervenţiilor necesare, fie că erau „la o odihnă binemeritată" şi dialoguri
interminabile. Asemenea situaţii jenante sunt perpetuate în plin sezon turistic pe
parcursul a bune luni de zile. Au fost situaţii când goana după violuri, tâlhării a cedat
63
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pentru soarta monumentelor. O referinţă concludentă la
o găsim în cele formulate 66 de reporterul Paul Stan.
Formal cei abilitaţi cu asigurarea perenităţii monumentelor, cu înzestrarea forului
public cu noi lucrări au pentru fiecare an planuri justificative la dosar dar fără
acoperire pe teritoriul oraşului Bucureşti.
Analizând cele înscrise ca obiective realizabile în 2008 constatăm la capitolul
reabilitări(?!) problema reamplasării obiectivului „Lupoaica Romei" pe vatra iniţială
(Târgul Cucului, rebotezată devenind peste ani Piaţa Sf. Gheorghe şi în limbajul
curent al cetăţeanului „în capul Lipscanului"), după închiderea Expoziţiei Generale
Române din 1906 de la „Filaret", loc cunoscut ulterior cu denumirea de Parcul Carol
167 şi cu o modificare temporară de câteva decenii când eronat a fost rebotezat Parcul
Libertăţii, exemplu de uzurpare a unei denumiri ce defineşte platoul de la Filaret.
Simbolul Romei, obiectiv al anului 2008, an fără dificultăţi financiare, este încă în
aşteptarea mutării şi a primirii râvnitului certificat de „statuie vagaboandă" • Orice om
cu discernământ se întreabă dacă o fi existând un dosar care să însumeze cheltuielile
făcute cu ocazia remutărilor, a turnărilor repetate de replici care să suplinească
actele agresive prin care nu cantitatea bronzului „valorificat" la „Remat" motivează
necugetata acţiune a răuvoitorilor ci lezarea demnităţii noastre prin înlăturarea unui
simbol care face referinţă la obârşia noastră. Lui ar trebui săi se alăture filele dosarului
care s-au constituit timp şi bani pentru cercetarea actelor agresive, „rezolvate" cu o
condamnabilă clemenţă. Agresarea monumentelor constituie în codul Penal o faptă
de majoră gravitate, dar care, prin lipsa de preocupare a anchetatorilor, a tuturor
structurilor implicate creează precedentul că este necondamnabilă o asemenea faptă,
apreciată ca o faptă a unor teribilişti.
Mutarea presupunea şi asigurarea condiţiilor reamplasări monumentului Lascăr
Catargiu, componentele iniţiale impunând intervenţii de completare a părţilor lipsă.
Obiectiv nefinalizat în 2008 cu o soartă incertă în anul 2009.
Este înscris ca obiectiv conservarea monumentelor din „Parcul"69 Cişmigiu70 •
Relatez o situaţie incredibilă de nejustificată tărăgănare. În Rondul Roman găzduind
cele 12 busturi, evocând pe iluştri reprezentanţi ai culturii veacurilor XIX-XX, am
avut prilejul de a trece în 2009, la sfârşitul lunii mai, ca şi în cursul celei următoare
pe aleea care flanchează respectivul rond. Am constatat prezenţa unei sumare schele
care încadra tocmai bustul Mihail Eminescu. Deşi trecerile mele erau la orele când,
logic, persoanele angajate a le conserva trebuiau să fie la faţa locului, exercitându~i operativ misiunea asumată. De fiecare dată am avut impresia că era un şantier,
părăsit. M-am întrebat cum va fi în ziua de 15 iunie când oamenii vin să depună
o floare, o lumânare. Speram că angajatorii îi va trezi la realitate pe executanţi.
Speranţă deşartă. Şi în ziua decesului lui Mihail Eminescu uitata schelărie flanca
respectivul simbol.
în unele cotidiene

şi

situaţia monumentelor bucureştene
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Curioasă este rubrica care face referinţă la reamplasarea în poziţie centrală în
Parcul Carol I a monumentului Dr. Constantin Istrati. Vatra iniţială este în prezent
ocupată de stupida reamplasare a unuia din Giganţii ce şi-au avut amplasamentul
iniţial în Grota 71 de lângă lac din zona dominată de Palatul Artelor, iar din 1923
şi de către Mormântul Eroului Necunoscut72 . A înscrie ca obiectiv reamplasarea
monumentului, azi surghiunit lângă Arenele Romane 73 impune rezolvarea
concomitentă a problemei Grotei74 . În concluzie şi acest obiectiv al anului 2008 a
rămas o datorie pentru timpuri mai bune.
Impresionantă este lista întocmită la sfârşit de an 2007 prin numărul obiectivelor
înscrise pentru 2008 şi jenantă în anul 2009 când parcurgerea ei duce la constatarea
gravă că varii motivaţii n-au permis înfăptuirile respective.
Renunţăm a ne referi la fiecare în parte, însă suntem datori de a revendica o
corectă folosire a termenilor. Un exemplu îl constituie consemnarea monumentul
Ultimului străjer al Capitalei amplasat în deceniul al treilea al veacului trecut pe
un spaţiu ce nu era privat; s-a impus ca în condiţiile „modernizării" căii rutiere să fie
mutat dar nu este vorba de „retrocedarea terenului".
Un asemenea moment „Bucureşti 550" include sensul de festivitate dar este şi
prilej de bilanţ, evocând atât faptele înaintaşilor, cât şi cele imediat premergătoare
unui asemenea eveniment, fiind totodată momentul în care se enunţă obiectivele
majore care vor reclama la acţiune printr-o mobilizare generală. Am intrat în
deceniul care ne apropie de anul 2018, anul Centenarului Marii Uniri. Un mai vechi
deziderat se impune ca să-l realizăm anticipativ în Capitala României. Realizarea şi
amplasarea Monumentului Marii Uniri implică o responsabilitate majoră la care
întreaga opinie publică trebuie să fie în cunoştinţă cu toate momentele care intră în
angrenajul realizării pentru ca respectivul simbol să fie exponentul tuturor ca mesaj
către viitorime.
Revenim la lista75 anului 2008 unde aflăm cele întreprinse în acest scop. Laconic
este consemnat:

ronument ,,Marea Umre"

Nedumerire totală. Firesc eşti preocupat să afli dacă a fost un concurs naţional
sau chiar internaţional prin care lucrarea, după prealabila consultare a opiniei
publice, a factorilor de specialitate, a celor cooptaţi în juriul, care, după o atentă
analiză, decide să propună cărui artist plastic să acorde modelarea componentelor
monumentelor. Personal prestaţia respectivului artist Ioan Bolborea76 pentru ce se
numeşte monumentul Infanteriei nu o pot atribui decât altui gen de armă, respectiv
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vânătorilor de munte. Mă întreb ce surpriză ne aşteaptă în cazul lansatei comenzi.
Cele formulate în acest studiu cred că au accentuat necesitatea ca la prezent şi viitor
trebuie să revenim la formula ca fiecare cetăţean să fie în orice moment în cunoştinţă
de cauză la ce contribuie moral şi material. Între epoca lui Constantin Esarcu şi
cea actuală mijloacele de mediatizare sau diversificat însă obiectivele emisiunilor
audio şi video ca şi paginile periodicelor au precădere a prezenta cu lux de amănunte
o crimă, o tâlhărie, realizând o efectivă competiţie între năstruşnicii realizatori de
fapte condamnabile, dar care, paradoxal, prea adesea, cu o clemenţă greu de înţeles,
înfăptuitorii sunt „salvaţi" de oarba justiţie.
Redactând şi publicând la cumpăna veacurilor lucrarea Monumentele
Marii Uniri 77 căutam, la timpul respectiv, să reţin atenţia factorilor responsabili
că un asemenea monument cu caracter naţional include anii a circa două decenii.
Din păcate primul se încheie şi, „reparator", problema se rezolvă după criterii de
intimitate, opinia publică fiind exclusă, atribuindu-i-se doar calitatea de privitor
nevorbitor. Regretabil atâta timp când variatele reacţii la aducerea în forul public a
„lucrării lui Alexandru Ghilduş a fost primită cu ostilitate, dezaprobată, provocând
formulări cu care a intrat în memoria colectivă. De o asemenea receptare s-a bucurat
şi lucrarea lui Paul Neagu 79 din Piaţa Charles de Gaulle.
Este timpul să ne dezmeticim dacă vrem să transmitem viitorimii un simbol
concludent prin forţa mesajului şi maniera artistică care să înscrie numele realizatorilor
în ilustra galerie a marilor artişti plastici români. Cadru juridic avem 80 , este însă
necesară voinţa de a fi întreprinzători pentru a declanşa o mobilizare generală, la
care întreaga suflare să fie părtaşă, înscriindu-şi în curiculum vitae formularea: şi eu
am contribuit.
Prezenta sumară retrospectivă, acum la ceas aniversar, sper că oferă tuturor celor
nemijlocit implicaţi prilej de meditare pentru a acorda monumentelor de for public,
de către toţi, cuvenita atenţie care să contribuie la buna lor geneză şi întreţinere, ca
astfel ele să fie o efectivă „carte de vizită" a patrimoniului cu care ne înscriem în
78
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NOTE
1. Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentul de for public - Carte de vizită a identităţii unui popor,
în: Globalizare şi identitate naţională, Simpozion, 18 mai 2006, Bucureşti, Editura Ministerului
Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2006, p. 177-248.

2. Adamclisi I Adam C!isi I localitate în jud. Constanţa, având în compunere satele: Abrud,
Urluia, Zorile, totalizând 2.225 locuitori în 2008, cod 8634, unde în primul război dintre romani
şi toţi cei care s-au alăturat dacilor a fost dată o bătălie de mare solicitare pentru oştirea împăratul
Traian, nevoit să introducă salvator chiar şi garda pretoriană pentru a înclina soarta bătăliei în favoarea
sa. Pentru eternizarea memoriei celor căzuţi în această luptă împăratul a dispus realizarea pe locul
bătăliei a mai multe obiective, dominate de memorialul cwioscut până azi ca monumentul de la
Adamclisi. Definită în veacurile următoare ca „biserica omului" a cunoscut, pe măsura descompunerii
componentelor, „valorificarea" materialului litic, multe din blocurile respective fiind transportate la
mari distanţe, printr-o sumară prelucrare devenind adăpători pentru animale în preajma unor îantâni
sau cişmele. În veacurile XVII -XVIII au fost în atenţia unor trecători impresionaţi de amploarea şi
valoarea elementelor sculpturale. După 1878 teritoriu revenind României prof. Grigore Tocilescu i-a
acordat o atenţie deosebită, ajungând în 1895 să elaboreze o monografie, relevând stadiul cunoştinţelor
dobândite până în acel moment. El a stabilit că monumentul a fost realizat în anii domniei împăratului
Traian. Până atunci o serie de supoziţii atribuiau lucrarea împăraţilor Constantin, Domiţian, Crassus,
Valens, Augustus. În anii 1943 şi 1958 monumentul a fost cercetat de Florea Bobu Florescu realizator
al unei noi lucrări monografice. Referinţă la cele 54 metope, din care azi mai sunt 48.
Adamclisi este localitatea dobrogeană unde în anii 108-109, din porunca împăratului roman Traian,
a fost realizat Tropaeum Traiani pentru a-i cinsti pe cei care au căzut în luptele care s-au dat în această
zonă în anul I 02, armata romană fiind, în partea finală a bătăliei, într-o situaţie deosebit de dificilă în
confruntarea cu apărătorii daci şi aliaţii lor soldată cu mari sacrificii din ambele tabere. Monumentului
de mari proporţii i-a fost îmbrăcat emplectonul cu mari panouri dăltuite în piatră, redând episoade
ale bătăliei, fiind alături de Columna de la Roma, relevantă prezentare a războaielor pe care Imperiul
Roman le-a purtat pentru cucerirea Daciei.
În compwierea monumentului remarcăm: treptele dispuse pe 6 rânduri; paramentul cu 6 rânduri,
lat de 1,80 m. soclul purtător al realizărilor sculpturale. La realizarea lui a fost folosită piatra de calcar
extrasă din cariera de la Deleni aflată la 3 km. distanţă. Acolo romanii au deschis 4 cariere, extrăgând
calcarul sarmaţian cu cochilii de moluşte. Pentru asigurarea prinderii blocurilor s-a folosit ca liant
cimentul ciclopic şi agrafe metalice. Monumentul de la Adam Clisi reprezintă una din cele mai mari
construcţii din lume cu semnificaţia de simbol al unei victorii dar şi de comemorare a celor căzuţi în
luptă. La timpul respectiv, prin amplasamentul pe direcţia principală a celor care veneau dinspre nordest s-a dorit un element de avertizare pentru a şti la ce se puteau aştepta cei cu intenţii cotropitoare.
Pentru arhitectura şi sculptura romană provincială constituie o mare realizare. Amplasamentul a fost
semnificativ ales pentru a-i asigura o vizibilitate de la mare distanţă. Aflat pe cota maximă a dealului
Adamclisi din podişul Deleormanului se află la circa 22 Km de la Dunăre, şi 50 km de la Marea Neagră.
Cota maximă a terenului 161 m. la care se adăugau cei 30 de m. ai monumentului, deci total 190 m.
Împrejurimile includeau spre sud la circa 2 km. cetatea întemeiată de împăratul Traian. La nord la circa
250 m. se afla mausoleul cu o masivă inscripţie cuprinzând numele a mii de ostaşi căzuţi în luptă. La
nord, la circa 130 m, şi la sud la circa 100 m sunt o serie de movile.
Pentru cercetători s-au ridicat o serie de probleme referitoare la strategia acţiunii, economia zonei,
realizarea mausoleului, remarcându-se omogenitatea, unitatea şi simultaneitatea realizărilor. S-a mai
impus ca o concluzie că monumentul de la data realizării n-a mai fost refăcut ulterior. S-a putut stabili
Haţeg,
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de· sculptare au fost realizate de 3 echipe de pietrari.
3. STEFAN VV. al 111-lea /cel Mare si Sfânt/ (circa 1435/1436, Borzeşti, azi jud. Bacău - 2 iulie
1504, Suceava, îngropat în gropniţa din ctitoria sa, biserica mănăstirii Putna). A fost un reprezentant de
scamă al familiei muşatinilor, fiu al domnului Bogdan al II-iea, după biruirea oştilor lui Petru Aron la
Doljeşti, jud. Neamţ, a fost ales de popor pe Câmpia Direptăţii din Suceava şi uns de mitropolit la 12
uprilie 1457 ca domn al Moldovei. A fost un bun gospodar şi organizator de ţară. A acordat o atenţie
deosebită apărării fruntariilor, căutând permanent să aibă în celelalte ţări româneşti aliaţi de nădejde,
intervenind atunci când aceştia cedau presiunilor externe. In anii domniei sale a trebuit să facă fată
lu numeroase atacuri ale maghiarilor, tătarilor, polonilor şi otomanilor. Prin modul de organizare a
upărării, a conceperii atacului şi mai ales a alegerii locului de confruntare şi-a asigurat, în majoritatea
cazurilor, biruinţa, deşi armata Moldovei era numeric inferioară atacatorilor. Conştient că presiunea
expansionistă a Imperiului Otoman devenea un iminent pericol pentru întreaga Europă a căutat să
obţină ajutorul occidentului. În acest sens, anterior şi mai ales după biruinţa din 10 ianuarie 1475 de
lu Vaslui, în corespondenţa cu papa, a căutat să-i reţină atenţia pentru organizarea unei ample acţiuni
u tuturor europenilor împotriva otomanilor. In anii domniei sale cultura s-a afirmat în toate domeniile.
Moştenirea transmisă până la noi, atât cât s-a păstrat, este o concludentă dovadă a valorilor realizate în
ucele timpuri.
La 20 iunie 1992 Sinodul B.O.R. l-a canonizat pe Ştefan cel Mare şi pe Constantin Brâncoveanu.
C. Căzănişteanu, V. Zodian, A, Pandea, Conducători militari - Dicţionar, Editura Militară,
Bucureşti, 1983, p. 303-306.
Virgiliu Z. Teodorescu, Întru cinstirea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Editura Economică, colecţia
.. Divertis", Bucureşti, 2004, 176 p. (valorificând documente din arhive, presa timpului, este evocată
preocuparea de a ridica în forul public simboluri care să releve perena preocupare de a-1 transmite
viitoarelor generaţii ca demn exemplu).
4. Grigore N. URECHE (circa 1590/1595 - 1647, înmormântat într-o criptă în pronaosul bisericii
Bistriţa). Studii la Lvov. A îndeplinit o serie de înalte demnităţi. Mare spătar şi mare vomic al Ţării
de Jos al anilor domniei lui Vasile Lupu şi a fost un neobosit cronicar preocupat de a aduna în anii
vieţii informaţii şi a redacta după experienţa dobândită Letopiseţul Ţării Moldovei, până la anul 1594.
rrccerea timpului, confruntarea cu izvoarele salvate de vicisitudinile distrugătoare au confirmat cele
Nlipulate de autor, evidenţiind şi calităţile literare, măiestria folosirii vocabularului pentru prezentarea
evenimentelor în succesiunea lor.
Damaschin Mioc, Grigore Ureche, în: Enciclopedia istoriografiei româneşti, Editura Ştiinţifică şi
l·:nciclopedică, Bucureşti, 1978, 472 p. La p. 334-335. Cronicarul a scris în limba română folosind atât
izvoare interne, cât şi externe. Din păcate nu s-a păstrat originalul scrierii sale, ajungând până la noi
lnmscrierile altora care au interpolat propriile lor puncte de vedere. 21 manuscrise sunt purtătoare ale
i.:ronicii sale.
5. Antim IYIREANU (circa 1650, 1660, lvir, Georgia- septembrie 1716, Razgrad, Bulgaria), de
obârşie din lviria, Caucaz, a ajuns ca rob la Istambul unde s-a evidenţiat prin cunoştinţele dobândite,
fiind un bun poliglot, gravor, tipograf, traducător, predicator. Calităţile acestuia l-au determinat pe
( 'onstantin Brâncoveanu să-l aducă în Ţara Românească unde i-a încredinţat misiunea de a realiza
in tiparniţele de la Snagov, Râmnicu Vâlcea şi Bucureşti tipărituri atât pentru credincioşii din ţările
române, cât şi pentru cei ai altor neamuri aflaţi sub oprimarea islamică. Calităţile sale, inclusiv de bun
organizator l-au propulsat ierarhic ca episcop de Râmnic şi apoi ca mitropolit al Ţării Româneşti, postură
rnre l-a situat adeseori în situaţia de a fi sfătuitor de taină al domnului în problemele de politică externă.
llun gospodar a contribuit la restaurarea ctitoriilor predecesorilor. În Bucureşti a ridicat o valoroasă
111llnăstire cu hramul Tuturor Sfinţilor pe care a înzestrat-o, stabilindu-i o rânduită chivernisire a tuturor
veniturilor. După uciderea lui Constantin Brâncoveanu noul domn Neculai Mavrocordat la surghiunit,
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fiind trimis la Muntele Sinai, însă pe drum a fost asasinat de garda otomană. Moştenirea culturală este
complexă, relevând gradul de cultură a acestei personalităţi de la cumpăna veacurilor XVII-XVIII.
6. M. Guriţă, Evocare a personalităţii lui Tudor Vladimirescu, în: „Revista Muzeelor", Bucureşti,
nr. 3, 1964, p. 275-278 referinţă la fapta lui Ion Gărdănescu care răscumpărând cula de la Cerneţi a
pus pe un meşter să facă chipul lui Tudor Vladimirescu pentru a-l aşeza în incinta acesteia. Din păcate
prin distrugerea parţială a lucrării în timpul ocupaţiei inamice a localităţii în Primul Război Mondial
se cunoaşte numai prenumele acestui meşter sculptor: „Marian" aşa cum este menţionat pe marginea
piedestalului. A fost considerată această lucrare a fi cel mai fidel portret. În timpul celui de al doilea
război mondial lucrarea în teracotă a fost restaurată de autorul articolului şi îngropată, pentru ca în
1946 acesta să o predea muzeului din Turnu Severin. În expoziţia de la Cerneţi a fost ulterior integrată
o lucrare realizată de Florica Anastasescu, bustul Tudor Vladimirescu. La p. 275 este fotografia bustul
Tudor Vladimirescu modelat de Marian.
Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri ale cinstirii dedicate lui Tudor Vladimirescu în: „Oltenia",
Craiova, seria III-a anul V, nr. 1-2, 2001, p. 31-64 (este evocat modul cum de la cei care i-au fost
contemporani s-a transmis către urmaşi preocuparea pentru a-i omagia personalitatea prin monumentele
de for public.)
7. Tudor C. YLADIMIKESCU (circa 1770/1780, Vladimir, jud. Gorj,- 27 mai I 8 iunie 1821,
Târgovişte, jud. Dâmboviţa). Părinţii Constantin şi Ioana. Cunoscător de carte deprinsă de la preotul din
satul natal, ceva mai târziu urmând şcoală şi la Craiova la cea din curtea bisericii Obedeanu împreună
cu copii lui Ioan Glagoveanu. Carieră administrativă începută cu serviciul la moşia boierului oltean,
Nicolae Glogoveanu dar mai ales cu valorificarea vitelor pe terţe pieţe Europene. Aceiaşi misiune a
îndeplinit-o şi pentru Dumitrache Bibescu. Fiindu-i apreciată destoinicia, domnul Constantin lpsilanti
i-a încredinţat misiunea de a alcătui şi instrui un corp de oaste cu care să asigure protejarea Olteniei de
repetatele atacuri ale otomanilor conduşi de Pasvan-Oglu A urmat cariera militară în timpul războiului
ruso- otoman din anii 1806-1812 când a fost înrolat, în armata rusă, cu gradul de parucic (locotenent),
comandând câteva sute de voluntari români. Pentru faptele sale şi ale subordonaţilor a fost decorat
cu Ordinul „Vladimir", obţinând şi rangul de boierie fiind pe la 1812 sluger. Puterea otomană îl avea
permanent în atenţie şi ca atare la un moment dat a fost în situaţia de a petrece o perioadă de timp la Viena
îndeplinind o serie de misiuni încredinţate de boierul Glagoveanu. Ulterior, pe la 1815, îndeplinea funcţia
de subprefect (vătaf de plai) de Cloşani. Prin cele moştenite şi prin proprie agonisire averea lui T.V. era
cuantificată de el în testamentul redactat prevăzător pentru zile negre, la 1817, la suma de 12.500 lei. Ea
consta din o casă cu vie în dealul Govorei, o moşie şi acareturi la Vladimir, două case mari cu prăvălie
în Cerneţ, la care adăuga averea mobilă. Cele întreprinse în primele două decenii ale secolului al XIXlea i-au permis să cunoască, pe toate treptele afirmării sale, situaţia poporului, actele de oprimare la care
era supus. La moartea domnului Ţării Româneşti, Alexandru Suţu, situaţia de nemulţumire generalizată
reclama o schimbare. El a fost cel care a considerat că este chemat să acţioneze pentru curmarea acestor
acte, ridicând „norodul" la acţiune. Proclamaţiile ca cea de la Padeş - Tismana, lansată la 23 ianuarie
1821, prin formulările de chemare la luptă sunt concludente pentru a înţelege caracterul primei etape
a revoluţiei, misiunea pe care şi-a asumat-o de a fi salvatorul celor oprimaţi. Ridicând întreaga suflare
bărbătească din Oltenia a pornit cu aceşti panduri spre capitala Ţării Româneşti. A intrat în Bucureşti
la 19 martie 182 l .Componenţa acestei armate era eterogenă, mulţi erau indisciplinaţi, porniţi pentru
a jefui şi astfel a se căpătui. Ca atare el a manifestat o permanentă preocupare pentru curmarea unor
asemenea manifestări. Corespondenţa purtată cu reprezentanţii stăpânirii otomane şi cu cei ai Rusiei
este edificatoare pentru modul cum analiza întreprinsă l-au determinat să formuleze revendicările
pentru schimbarea situaţiei din Ţara Românească. În proclamaţiile date la sosirea la Bucureşti evoluţia
problemelor i-a impus abordarea aspectelor care evidenţiază faptul că pe lângă caracterul social acum
revoluţia îşi înscria ca obiective de rezolvat şi cele de natură politică şi naţională. Faptul că pe teritoriul
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românesc se desfăşurau şi acţiunile Eteriei conduse de Alexandru Ipsilanti, care proclamase chemarea
la lupă pentru eliberarea teritoriului Greciei, dar care se limita de a fi o prezenţă pe teritoriul românesc,
supunând populaţia la tot felul de obligaţii ce constituiau, de fapt, noi prilejuri de oprimare, impunea
noii ocârmuiri instituită de Tudor Vladimirescu rezolvarea operativă pentru a nu oferi puterii suzerane
pretextul de a interveni cu forţe armate la nordul Dunării. Întrucât Tudor Vladimirescu se ridicase
pentru înlăturarea a tot ce constituise „regimul fanariot" raporturile între cele două acţiuni a ajuns la un
stadiu de încordare. În momentul când Eteria, în încercarea de a subordona trupele pandurilor scopurilor
proprii, s-a lovit de refuzul conducătorului acestora, situaţia a devenit critică. Delimitarea lui Tudor
Vladimirescu, dezavuarea Eteriei de către ţarul Rusiei, intervenţia la nordul Dunării a trupelor otomane,
toate au contribuit la o precipitare a evenimentelor. Devenind o piedică pentru Eterie persoana lui Tudor
Vladimirescu se impunea să fie înlăturată, însă într-un mod care să permită atragerea pandurilor alături
de eterişti. Ca atare s-a profitat de faptul că unele măsuri adoptate de Tudor Vladimirescu de aspră
sancţionare a celor care încălcau reglementările instaurate încă de la pornirea revoluţiei, au provocat
o nemulţumire în rândurile unora din cei care se aflau în fruntea pandurilor. A fost motivaţia pentru
organizarea complotului care să-l înlăture din fruntea oştirilor sale. Astfel s-a reuşit ca din tabăra de la
Goleşti, sub pretextul „invitării" la o discuţie cu Ipsilanti, să fie ridicat Tudor Vladimirescu pentru a fi
dus la Piteşti şi de acolo la Târgovişte unde s-a organizat un simulacru de judecată prin care răpitorii
l-au condamnat la moarte, asasinatul petrecându-se în perimetrul terenurilor fostei mitropolii a UngroVlahiei. Actul mişelesc s-a finalizat cu aruncarea trupului ciopârţit de casapii Vamava şi Pranga într-o
lăntână. În următoarele zile a intervenit o rapidă dezagregare a oştirii pandurilor, unităţi răzleţe fiind
implicate în confruntările cu trupele otomane. Măsurile ulterioare instaurate de puterea suzerană au
condus la renunţarea la serviciile domnilor fanarioţi şi revenirea la administrarea ţării prin domni
pământeni, deschizându-se astfel drumul spre acţiunile reformatoare.
8. Virgiliu Z. Teodorescu, O statuie a lui Gheorghe Lazăr în lumina unui document inedit
în: „Buletinul Monumentelor Istorice", Bucureşti, anul XXXIX, nr. 4, 1970, p. 65.(Este evocată
preocuparea generaţiei de la 1848 de a-i conferii formatorului de conştiinţă naţională un simbol al
cinstirii în forul public).
9. Gheore:be LAZĂR (5 iunie 1779, Avrig, jud. Sibiu - 17 septembrie 1823, Avrig). Studii la
Avrig, Sibiu, filozofia şi dreptul la Cluj şi la Viena de teologie, filozofie şi inginerie. La Karlowitz, i-a
fost blocată hirotonisirea pentru a nu fi ales episcop un român. Revenit în Transilvania pentru scurt timp
este profesor la Sibiu, unde, pentru vederile sale liberare, a devenit persoană non grata. Fiind oprimat,
a venit la Braşov devenind perceptorul copiilor familiei Bărcănescu. După scurta escală braşoveană a
trecut cu această familie în Ţara Românească, fiind într-o primă etapă inginer topometrist, realizator al
unor valoroase planuri de moşii, precum şi perceptor al copiilor unor mari boieri, receptivi la reformele
necesare propăşirii ţării. Boierii doritori de reformarea ţării l-au sprijinit în concretizarea intenţiilor
sale, Gheorghe Lazăr dovedindu-le, prin activitatea sa de inginer hotarnic, că limba română poate
fi folosită în toate activităţile statului. Militând pentru şcoala în limba română, găseşte sprijinul mai
multor mari boieri, inclusiv al banului Bălăceanu, efor al şcolilor, care întocmesc o anafora ce a condus
la numirea lui de către Vodă Caragea ca „dascăl" la 24 martie I 5 aprilie 1818 pentru a preda aritmetica,
geometria şi geografia la şcoala de la Sf. Sava unde a susţinut cursurile în limba română, punând
astfel bazele primei şcoli superioare în limba naţională. El a extins programa predând şi geografia
istorică, gramatica şi filozofia. Autor de manuale, a creat în jurul său o pepinieră, din rândurile elevilor
săi s-au afirmat elementele care au condus destinele româneşti spre propăşire în deceniile următoare.
La izbucnirea revoluţiei conduse de Tudor Vladimirescu a fost alături de acesta, fiindu-i sfătuitor de
taină şi om al calculelor de natura preciziei tragerilor de artilerie, inclusiv al aceleia care a avertizat pe
boierii trădători reuniţi în incinta bisericii Olteni. Gestul său a fost sancţionat ulterior prin temporara
suspendare a cursurilor şcolii. Bolnav, s-a retras pentru scurt timp în casele lui Ion Heliade Rădulescu

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

130

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

XXIV

ca apoi să părăsească Bucureştiul pentru a merge la Avrig unde a decedat. Caz rarisim la români, foştii
elevi i-au dus pe mai departe crezul, contribuind la propăşirea neamului şi totodată manifestându-şi
constant preocuparea de a-i conferi cuvenita cinstire. Formele de manifestare au fost variate. De la
construirea edificiului ,,Academiei", de fapt al Universităţii, pe vatra fostei şcoli de la Sf. Sava, prin
înălţarea în forul public a unor monumente, prin atribuirea numelui său unor prestigioase unităţi de
învăţământ, prin constituirea unuia din înaltele premii conferite de Academia Română, până la alte
multe, Gheorghe Lazăr este o moştenire pentru neamul românesc de mâine.
10. Alecsandru Ioap I Cuza (8/20 martie 1820, Huşi, azi jud. Vaslui-3/15 iunie 1873, Heidelberg,
Germania, înmormântat la Ruginoasa). Studii la Paris, carieră militară şi în aparatul administrativ,
revoluţionar la 1848, a fost exilat; a participat la acţiunea de informare a opiniei publice europene
referitoare la trecutul şi aspiraţiile poporului român; la revenirea în Moldova a militat pentru Unirea
Principatelor, deputat, ales de Adunările Elective ca domn al Moldovei la 5 şi al Ţării Româneşti la 24
ianuarie 1859 al Principatelor Unite Române, al României din ianuarie 1862.
La 20 noiembrie I 2 decembrie 1861 Poarta Otomană a emis Firmanul de organizare administrativă
a Moldovei şi Valahiei, semnat de sultanul Abdul Aziz, prin care era admisă Unirea administrativă
a Principatelor, dar prin nota restrictivă, introdusă la sugestia Austriei, limita această recunoaştere a
Unirii numai la timpul domniei lui Alecsandru Ioan I Cuza.
Cei 7 ani de domnie au constituit o perioadă care l-au solicitat la reformarea radicală a statului pe
drumul modernizării, pregătind etapele următoare care au condus la obţinerea Independenţei de Stat şi
Marea Unire.
11. Realizările ajung să fie cunoscute de către public prin expuneri în locuri publice, expoziţii
temporare.
A.N.-D.A.l.C„ fond Muzeul Al. Saint Georges, inv. 654, dosar~ Explicaţiunea operelor de
pictură, sculptură a artiştilor în viaţă - expuse în sala cea mare de la Ministerul Cultelor la 25 aprilie
1865 Imprimeria Statului, Bucureşti, 1865, Catalog:
poziţia 55 Portretul Alecsandru Ioan I Cuza, lemn, profil, lucrare realizată de Mihail Babic,
născut în Bucureşti, elev al Academiei de Artă din Viena.
poziţia 58 Bustul Alecsandru Ioan I Cuza realizator Karl /scris Carol/ Storck născut la Hanau,
elev al Academiei de Artă din Miinchen.
„Boabe de grâu", Bucureşti, anul IV, nr. 3, martie 1933, p. 183: ante 1865 bustul Alecsandru Ioan
I Cuza, gips, Karl Storck.
12. Virgiliu Z. Teodorescu, Un proiectat monument al Unirii, în: „Buletinul Monumentelor
Istorice'', Bucureşti, anul XXXIX, nr. 4, 1970, p. 71 (este prezentată preocuparea aducerii în forul
public a unui simbol evocator al înfăptuirii Unirii de la 1859).
Ibidem, Contribuţii documentare referitoare la monumentele de for public din oraşul ~aşi,
în: „Revista Arhivelor", Bucureşti, anul LXXI, voi. LVI, nr. 3, 1994, p.257-261 (recurgând predilect la
documente din Arhivele Statului sunt evidenţiate elementele care sugerează geneza, soarta acestora în
decursul anilor).
13. Anii care au urmat la final de veac XIX şi început de secol XX a antrenat numeroase
comunităţi la acţiune pentru a integra în forul public semnificative simboluri ale recunoştinţei la adresa
înfăptuitorilor Independenţei. S-a realizat pe linie de stat realizarea şi amplasarea pe teritoriul Bulgariei
a unor asemenea monumente.
Ioana Cristache Panait, Monumente comemorative ale războiului de independenţă 1877-1878,
în „Revista monumentelor" seria „Monumente istorice şi de Artă", Bucureşti, nr. 2, 1977, p. 77-78.
Mausoleul de la Griviţa construit de statul român la 1902.
O serie de localităţi au comandat, acţiunea continuând până la declanşarea celui de al Doilea Război
Mondial.
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Virgiliu Z. Teodorescu, Sculptorul Mihai Onofrei, mărturii monografice, Editura Junimea Iaşi,
2003, 177 p. (sunt valorificate documente din Arhivele Naţionale, arhiva familiei, presa timpului pentru
11 evidenţia contribuţia artistului plastic la îmbogăţirea patrimoniului artistic românesc, predilect al
l'clui de for public). Referinţă la monumentul din localitatea Poiana, jud. Dolj unde, în primele luni ale
n\zboiului, domnitorul Carol I a avut comandamentul unităţilor dispersate pe malul stâng al Dunării.
< 'upitala României s-a aflat antrenată într-o îndelungată discuţie pentru a se defini ce monument va
ridica. În schimb doljenii au realizat o lucrare de amploare la Craiova, încredinţând sculptorului
I limitrie Pavelescu Dimo modelarea componentelor unei compoziţii.
AminJiri de la dezvelirea monumentului „Independenţei" din Craiova, Editura Ramuri, Craiova, 1913.
14. Ne referim la întreaga gamă de simboluri de la cele mai modeste ridicate pe parcursul
următoarelor două decenii în aproape toate localităţile (sate, comune, oraşe) pentru Eroii respectivelor
rnmunităţi, la cele menite a eterniza cinstirea Eroilor în Jocurile marilor bătălii (mausolee, cimitire de
<lnoare), la cele cu caracter naţional, evocatoare ale Eroilor diverselor genuri de arme combatante în
marea conflagraţie, la cele care au sintetizat cinstirea tuturor celor care, prin sacrificiul lor, au contribuit
lu reîntregirea neamului.
Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentul de for public, în: „Evenimentul'', Bucureşti, anul I, nr. 13,
iulie 1990, p. 4 (la momente de profunde prefaceri în viaţa societăţii se impune să fie atent analizat
mesajul monumentelor pentru a nu le fi lezată existenţa de ignoranţa unor minţi zdruncinate).
Ibidem, Simboluri ale cinstirii dedicate Ecaterinei Teodoroiu, în: „Buletinul Muzeului Militar
Noţional", Bucureşti, 2005, p. 160-185 [comunicare prezentată împreună cu Elisabeta V. Teodorescu la
sesiunea de comunicări din cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României]
Ibidem, Întru cinstirea Eroilor Neamului, în: Simpozionul Tradiţie şi educaţie, organizat de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Bucureşti, 2005, p. 7-27. (istoricul modului cum
poporul român ştie să-i onoreze pe cei care s-au sacrificat pentru binele Patriei).
Ibidem, Arcul de Triumf, Editura Militară, Bucureşti, 1995, 71 p. text, imagini, bibliografie
(valorificând documentele epocii, este evocată istoria acestui simbol al demnităţii naţionale, formulânduse propunerea ca interioarele să servească pentru organizarea unui muzeu, cu acces Ia aticul edificiului).
Ibidem, Monumentul Unirii din Cernăuţi, în: „Magazin Istoric", Bucureşti, anul XXVIII, nr. 12
(333), decembrie 1994, p. 12 (succintă evocare a genezei, a modului de organizare a concursului, de
udjudecare a realizării de către sculptorii Theodor Burcă şi Spiridon Georgescu, solemnitatea dezvelirii,
netul distructiv al agresiunii U.R.S.S. în 1940).
15. Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentul de for public în viziunea finanţistului Eugenio Carada,
în: „Historia urbana", Bucureşti, tomul XV, 2007/1-2, p. 131-141.
16. Adrian-Sivan Ionescu, Învăţământul artistic românesc 1830-1892, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1999, 432 p. (VZT).
17. Din multele exemple relevând odiseea unor viitoare monumente, considerăm ca fiind deosebit
de concludent modul cum a evoluat suita de concursuri care au condus la încredinţarea realizării
monumentului Eroilor aerului sculptoriţei Lidia Kotzebue.
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la cunoaşterea autorului monumentului Eroilor Aerului din
Bucureşti, în: „Muzeul Naţional", voi. IX, Bucureşti, 1997, p. 197-210 + pi. (eronate formulări în
privinţa creatorului monumentului mi-a determinat parcurgerea documentelor de arhivă, coroborate
cu corespondenţa urmaşului artistei plastice Lidya Kotzebue pentru a înlătura interesatele aserţiuni).
18. Henri STAUL ( 1877 - 18 februarie 1942, Bucureşti, cimitirul Catolic). Studii universitare,
stenograf al Adunării Deputaţilor, carieră didactică, a predat la Şcoala Superioară de Război, expert
grafic, profesor la Şcoala de Arhivistică, numismat, membru al S.N.R„ istoric, scriitor, autor de manuale
de limbi străine, stenografie, grafologie, publicist.
19. Henri Stahl, Statuile bucureştene, în: „Gazeta municipală", Bucureşti, anul X, nr. 476, 22 iunie 1941, p. l.
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20. Monumentul Avântul Ţării lucrare modelată de sculptorul Emil W. Becker
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la cunoaşterea activităţii sculptorului Emil W. Becker, în:
„Muzeul Naţional Cotroceni, Studii şi articole de istorie şi istoria artei, Bucureşti, Editura Sigma,
2001, p. 452-467. Din motive de spaţiu tipografic au fost înlăturate notele autorului (evocare a vieţii şi
activităţii creatoare a realizatorului multor şi valoroase monumente de for public).
21. Anterior datei de 8 octombrie 1878 această importantă arteră era definită ca Drumul Târgoviştei.
Decizia adoptată de Consiliul comunal al oraşului Bucureşti a condus la atribuirea denumirii care să
amintească posterităţii faptele de arme, sacrificiile din 30 august 1877 şi din lunile următoare care s-au
soldat cu cucerirea celor două redute Griviţa şi lucrările genistice intermediare.
Avântul Ţării, din calea Griviţei, monument iniţial amplasat în faţa clădirii vechii Şcoli Militare
de Artilerie şi Geniu, a fost mutat în Piaţa Valter Mărăcineanu într.: clădirea care ani de zile a găzduit
M.Ap.N. şi cea a Operei Române distrusă de cutremurul din IO noiembrie 1940.
22. Nicolae Yalter MĂRĂCINEANU (30 mai 1840, Bucureşti - 30 august 1877, la asaltul pentru
cucerirea redutei Griviţa din împrejurimile Plevnei, Bulgaria, la Ciorogârla, în cimitirul mănăstirii
Samurcăşeşti un cenotaf realizat de mama sa Luxiţa Valter Mărăcineanu), voluntar în armată din 1858,
pregătire şi carieră militară, căpitan în 1868. La 30 august 1877 comanda batalionul I din Regimentul 8
de Linie şi a căzut conducându-şi subalterni la atac cu chemarea DUPĂ MINE COPII!
La 8 octombrie 1878 a intrat în vigoare decizia adoptată de Consiliul comunal al oraşului Bucureşti
prin care numele eroului a fost dat pieţii de la intrarea principală (pe atunci) în Grădina Cişmigiu.
23. Virgiliu Z. Teodorescu, Întru cinstirea Eroilor Neamului Românesc - Monumente înlăturate
- Monumente văduvite - Pledoarie pentru ca în întâmpinarea Centenarului Marii Uniri aceste sacre
simboluri ale forului public să fie o prezenţă evocatoare a cinstirii din partea făuritorilor Marelui
Ideal, în: Eroi şi Morminte, editor: Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, volumul II, Bucureşti, 2008,
233 p. La p. 208-233.
24. Soyjetizare proces complex conceput de U.R.S.S. pentru extinderea supremaţiei Moscovei
asupra ţărilor din răsăritul Europei şi din alte continente. Pentru a justifica cele preconizate s-a recurs
şi la o grosolană mistificare a istoriei. În cazul României obârşia era de factură slavă. În multe privinţe
cele preconizate de regimul bolşevic erau preluări din arsenalul uzitat de Rusia ţaristă de la Petru cel
Mare, amplificate şi cosmetizate de activa propagandă bolşevică. Pentru fiecare ţară au fost elaborate
îndrumări etapizate, agentura „coloanei a V-a" dobândind din timp date concrete care au oferit la
momentul oportun posibilităţi de acţiune care să înlăture eventuale erori. Atunci când arhivele acestei
operaţiuni vor deveni cercetabile de către cei interesaţi, multe necunoscute ale anilor veacului XX vor
fi, sperăm, elucidate.
Dragoş Zamfirescu, Sovietizarea. României. O perspectivă geopolitică, în: „Arhivele
Totalitarismului", Bucureşti, anul III, nr. I, 1995, p. 16-25.
25. Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri de for public ale cinstirii Eroilor români din cel de al
doilea Război Mondial, în: „Hrisovul'', Bucureşti, XIII, 2007, p. 183-194.
26. lyan MESTROYIC (15 august 1883, Vlllolje, Slovenia - 1962, South Bend - S.U.A.
rămăşiţele pământeşti aduse în mausoleul familiei din Otavice), familia era din părţile Dalmaţiei
de la Zagora, Croaţia, studii de artă plastică la Viena, sculptor, pictor, grafician croat, opţiuni
pentru sculptura monumentală cu lucrări care i-au fost comandate şi integrate în forul public sau
colecţii de artă din întreaga lume. Amintim pe cele de la Dubrovnic, Zagreb, Split, Belgrad, New
York, Cavtat, Otavice, Avala, Roma, South Bend, Lovcen. In România, la începutul deceniului al
patrulea, când acesta era directorul Academiei de Belle Arte din Zagreb, Oscar Han aprecia că Ivan
Mestrovic, prin lucrările prezente la Londra, Paris, Viena, Praga, Veneţia, Roma şi în America, se
situa alături de Rodin, Bourdelle printre cei mai reprezentativi creatori ai lumii pentru sculptura
primei jumătăţi a secolului XX.
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27. !:mtl..l Eitel-Frederic-Zepbjrjn-Ludoyic de Hohenzollern Sjgmaringen (8/20 martie 1839,
S11unaringen-Germania - 27 septembrie 1914, Sinaia, înmormântat în pronaosul Bisericii Episcopale
11111 Curtea de Argeş), studii militare şi de istorie; a întreprins călătorii în ţările Europei occidentale;
111 primăvara anului 1866 a fost contactat de către Ion C. Brătianu, acceptând preluarea conducerii
l!11111âniei. Alegerea a fost supusă unui plebiscit la 8 aprilie 1866. Rezultatul a condus la aducerea sa
111 1ură, sosind la Turnu Severin la 9 mai, iar la 1O mai a ajuns în Capitală, fiind proclamat domnitor al
ll11111âniei, jurământul în calitate de domnitor depunându-l la 30 iunie după ce Adunarea Constituantă a
111l11ptat noua Constituţie a ţării. Domnitorul Carol I desfăşurând în anii care au urmat o amplă acţiune
dl· pregătire a ţării în vederea obţinerii şi consolidării Independenţei de Stat. A fost comandantul suprem
111 urmatei române şi din luna septembrie 1877 comandant al armatelor ruso-române pe frontul de
l111presurare a Plevnei, după eşecul acţiunilor coordonate de comandamentul rus, în luna august. Pentru
1H•111.urarea bunei receptări a tânărului stat independent pe plan european, a adoptat titlul de prinţ regal,
1111· prin votul de la 14 martie 1881 al Parlamentului Românei a fost instaurat regatul. Funcţia de rege
11 preluat-o la 10 mai 1881 pe care a exercitat-o până la moartea sa. Pe parcursul anilor de conducere a
ill•slinelor României a avut în atenţie toate sectoarele vitale pentru propăşirea ţării. A fost un susţinător
111 ridicării şi afirmării culturii româneşti, acordând atenţie deosebită Academiei Române, Ateneului
l!11mân şi altor instituţii de ştiinţă şi cultură. În anul 1891 a pus bazele Fundaţiei Universitare Carol I,
111 l·nrui edificiu a fost menit a adăposti tezaurul de manuscrise, cărţi şi periodice în corpurile de clădire
11dicate pe parcursul anilor vieţii sale; colecţionar, donator, publicist, membru de onoare al Academiei
ll11111âne ales la 15/27 septembrie 1867. Om meticulos, preţuitor al timpului, se odihnea prin exercitarea
11 multiplelor preocupări practice. Exemplificăm că s-a ocupat şi cu sculptura în lemn. Printre altele
11 sculptat un dulap mare din lemn de nuc masiv. Peste ani, lucrarea a fost identificată şi semnalată la
ll1hlioteca „V.A. Urechia" din Galaţi. Memorialist. La Arhivele Naţionale sunt păstrate numeroase
l11scrisuri relevante pentru conturarea personalităţii sale.
Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri ale cinstirii dedicate regelui Carol I, în: „Acta Moldaviae
Mcridionalis" XXV-XXVII, voi. I, Vaslui, 2007, p. 304-325.
28. Ferdjnand I, Victor Albert Meinrad de Hohenzollem (12/24 august 1865, Sigmaringen,
I il'rmania - 20 iulie 1927, Sinaia jud. Prahova, înmormântat la Curtea de Argeş). Nepot al regelui
I ·11rol l, studii primare la Diiseldorf, Şcoala militară la Cassel, universitare la Tubinfen şi Leipzig unde
11 urmat cursurile de economie politică, ştiinţele financiare şi dreptul roman, a urmat din 1883 cursuri
1k limba română până a venit în România în anul 1889 şi a fost declarat prinţ moştenitor al tronului, a
111~1 integrat în armata română cu gradul de căpitan în deceniul următor fiind avansat treptat, în 1895
1111111gând la gradul de colonel primind comanda Regimentului 4 Roşiori. La 1898 fiind avansat general
1k brigadă devenind r9E\e al României la 28 septembrie/IO octombrie 1914. La 14/27 august 1916 a
ill·darat război Puterilor Centrale. A participat la campaniile militare din anii 1913, 1916, 1917. Logodit
111 22 aprilie 1892 la Postdam şi s-a căsătorit la Sigmaringen în 29 decembrie 1892, cu principesa Maria
Alexandra Victoria, ducesă de Saxa. La 23 ianuarie 1893 perechea princiară a ajuns în Capitală. În
11prilie 1897 prinţul F. s-a îmbolnăvit, îngrijirile acordate de medicii C. Buicliu, I. Cantacuzino şi W.
l\rcmnitz i-au salvat viaţa. La cumpăna veacurilor XIX-XX a fost o permanentă prezenţă la manevrele
11111itare, dar şi în problemele de stat. Prin decesul regelui Carol I a fost desemnat rege al României
111 septembrie 1914. A participat la campania anilor 1916-1917, fiind un exemplu de demnitate şi
1kplină dăruire în conformitate cu jurământul făcut la suirea pe tronul României. A fost încoronat la 15
11l'lombrie 1922. Anterior şi post 1914 a promovat acte de caritate şi de sprijinire a culturii, a acordat o
111c111ie deosebită oraşului laşi, capitala României în perioada refugiului 1916-1918, inaugurând la 24
ll'11ruarie 1927 Fundaţia Culturală „Regele Ferdinand I", pentru propăşirea căruia a lăsat testamentar o
1111portantă sumă; publicist, membru de onoare al Academiei Române. Pentru atitudinea manifestată de
11 li permanent alături de poporul român, acesta 1-a definit ca „cel Loial".
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21 noiembrie 1880, Sigrnaringen-Germania încheierea Actului de Familie prin care a fost stabilită
formula ca prinţul Ferdinand de Hohenzollern, nepot de frate al domnitorului Carol I devenea moştenitor
al tronului României.
29. Un exemplu concludent îl constituie situaţia monumentului Unirii de la Iaşi, simbol preconizat
a avea ca element sculptural dominant statuia Domnului Unirii de la 1859. Ploconisrnul, oportunismul
s-au implicat în a face posibilă o asemenea realizare, fiecare etapă fiind prilej de tergiversare, până la
momentul reacţiei regelui Carol I care, ostentativ, prin suma oferită realizatorilor şi angajamentul că va
participa la dezvelirea monumentului ce-l cinstea pe Alecsandru Ioan I Cuza şi apropiaţii colaboratori,
a determinat pe răuvoitori să-şi tempereze acţiunile contrare.
30. Poate fi dat ca exemplu întreprinzătorul librar-editor Şaraga de la Iaşi care s-a implicat în acţiunea
de ridicare a unor viitoare monumente ieşene realizând medalii din a căror vânzare o importantă sumă
era virată iniţiatorilor.
SARAGA familie de evrei implicaţi în actul cultural ieşean, relevând capacitate organizatorică,
capabili de a obţine bănuţ cu bănuţ pentru o anumită cauză, participanţi nemijlocit la strângerea de
fonduri pentru realizarea de monumente, editori de carte, medalii. Librăria „Fraţii Şaraga - laşi",
fondată în anul 1877, a evidenţiat în decursul anilor preocupările lui Sarnoil Elias şi Aizic Şaraga de
promovare a comerţul cu cartea românească şi străină, precum şi comercializarea valorilor de anticariat,
filatelie şi numismatică, inclusiv medalistică.
„Cronica numismatică şi arheologică", anul I, nr. 5, Bucureşti, septembrie 1920, p. 33 evocată
contribuţia lui Şaraga la popularizarea medalisticii.
I. Massoff, Strădania a cinci generaţii - monografia familiei Şaraga, Biblioteca Evreiască Contribuţii la istoria evreilor din România, Bucureşti, 1941, 126 p. + 2 planşe + a arbore genealogic.
31. Constantin A. ESARCU /Exarcu/ (5 noiembrie 1836, Bucureşti - 8 iunie 1898, Băile
Govora, jud. Vâlcea, cimitirul Bellu, Bucureşti, figura 40, locul 35). Studii liceale la Bucureşti, licenţa
în ştiinţele naturale şi doctorat în medicină la Paris. Cercetător în domeniile de specialitate, dar şi al
izvoarelor referitoare la istoria românilor aflate în arhive, biblioteci, muzee, colecţii din străinătate.
Carieră universitară, diplomatică, reprezentant al României la Roma şi Atena, publicistică. Pentru
popularizarea ştiinţelor naturii, a întronării respectului pentru mediul înconjurător şi de a înlătura
ignoranţa, superstiţiile a pus bazele revistei „Natura". A fost iniţiator al unor instituţii menite de a
conduce la propăşirea culturală în toate mediile sociale: Societatea „Ateneul Român", în 1865, pentru
al cărui propriu edificiu a făcut celebrul apel către întreaga suflare românească: „Daţi un leu pentru
Ateneu !", Societatea ,,Arnicii Instrucţiunii", în 1866, transformată în 1867 în „Societatea pentru
învăţătura poporului român", Societatea „Filarmonică", în 1868, Societatea ,,Arnicilor bellelor-arte",
Societatea „Intim Club" Ca om politic a fost senator, ministru. Valorile acumulate pe parcursul anilor
le-a donat predilect Ateneului Român şi Academiei Române, a fost ales la 1/13 aprilie 1884 membru
corespondent al Academiei Române.
32. Ateneul Român constituie rezultatul preocupărilor de ridicare culturală a poporului român,
obiectiv major al generaţiei de la 1848, înfăptuitoarea Actului Unirii din 1859 şi a suitei de reforme
care au deschis drumul spre modernizarea societăţii româneşti. Ca atare, în al şaptelea deceniu
(25 ianuarie 1865) au fost puse bazele societăţii Ateneul Român de către Constantin Esarcu, V.A.
Urechia, Nicolae Creţulescu, ş.a. care, de la începuturi modeste, activitatea fiind găzduită în casele
Ghiculeştilor (Costache Ghica) din apropierea grădinii Cişmigiu, la intrarea principală de atunci, astăzi
Piaţa Valter Mărăcineanu, a ajuns, prin activităţile desfăşurate, prin capacitatea de atracţie a noi şi
noi participanţi, la nevoia stringentă a unui local corespunzător. La acţiunea de strângere a fondurilor
necesare, chemarea mobilizatoare a lui Constantin Esarcu „Daţi un leu pentru Ateneu!", răspunsurile
au fost prompte, mijloacele variate de colectare conducând la o participare solidară a tuturor românilor,
fapt care a permis ca între anii 1886-1888 să se desfăşoare lucrările de construcţie ale palatului după
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proiectul arhitectului francez Albert Galleron, având colaborator pe arhitectul român Constantin
Hăicoianu. Aceştia au fost obligaţi de fundaţia construcţiei începută, dar abandonată a unui manej de
circ, să dea o formă circulară zonei centrale a edificiului menit să adăpostească sala centrală pentru
manifestări. La lucrările de fierărie proiectanţii au avut colaborarea arhitectului german Schwalbach.
Peste ani au intervenit o serie de lucrări de extindere, de modificare a spaţiilor pentru a le conferi noi
funcţionalităţi. Astfel au fost adăugite cele două aripi pentru găzduirea Pinacotecii Statului. Lucrarea a
fost proiectată de arhitectul Leonida Negrescu. Dintre multiplele funcţionalităţi avute în timp de acest
edificiu consemnăm şi menirea de gazdă a Parlamentului României în anii 1919-1920. O intervenţie
de amploare pentru facilitarea a noi activităţi a fost obţinută prin lucrările întreprinse sub conducerea
urhitectului I. Ionescu în anii 1924-1928.]
Terenul cândva în afara oraşului, devenise la un moment dat o mare livadă cu vişini, care,
imbătrânită, a căzut tăiată de secure pentru ca vei vistiernicul Mihail Cantacuzino să ridice o bisericuţă
~i chilii ca metoh al Episcopiei Râmnicului, înfiinţând aici şi o şcoală românească ce a dăinuit până la
IM38, activitatea fiindu-i curmată ca urmare a distrugerilor provocate de marele cutremur.
În iulie 1872 Consiliul Comunal al Capitalei a decis ca pe locul respectiv să fie înălţată o coloană
monumentală evocatoare a anteriorului metoh al Episcopiei Râmnicului. A fost o acţiune de amplă
m1dicare a zonei, vechile ziduri fiind înlăturate prin demolare. Pentru realizarea coloanei a fost primit
in septembrie 1872 proiectul întocmit de arhitectul Alexis Godellot. În luna noiembrie 1874, la numai
dllcva zile după „dezvelirea" statuii ecvestre Mihai Viteazul a avut loc şi dezvelirea coloanei. Terenul
11 fost achiziţionat de amatorii de hipism doritori a avea un loc de manej. Ambiţioasa dorinţă implica
lns!I mari cheltuieli şi, ca atare, după efectuarea săpăturilor şi turnarea fundaţiilor n-au mai fost banii
necesari ca lucrările să fie continuate. Timp mai bine de un deceniu terenul a fost din nou o problemă
pentru edilii Capitalei aflată în plin proces de metamorfozare pentru a deveni reala emblemă a tânărului
Mini independent. Cum ateneiştii îşi doreau un teren de construire a preconizatului sediu propriu care
•A fie central şi nu prea departe de locul unde îşi începuseră frumoasa misiune de luminători prin
11l"lul cultural, atenţia Ie-a fost reţinută de terenul fostului metoh. Astfel demersurile întreprinse s-au
llnulizat prin luarea în stăpânire şi trecerea operativă la acţiunea de elevare a edificiului mult dorit. În
111rul coloanei a fost amenajată o grădină având o largă deschidere spre Calea Victoriei, care permitea
1•vidcnţierea arhitecturii noului edificiu. În 1890 harnicul primar, Emanoil Protopopescu-Pake a dispus
11111turea coloanei, definită din acel moment de hâtri locuitori ai Capitalei „Chibritul lui Pake". Aşa a
1111111s pentru o temporară existenţă pe noul bulevard al axului vest-est, în piaţa de la intersecţia cu strada
l'l'ilor, care peste ani a devenit Piaţa Rosetti, în momentul când călătoarea coloană va fi din nou mutată
pentru a face Ioc monumentului evocator al personalităţii lui C.A. Rosetti.
Marea sală cir«ulară a Ateneului Român are diametrul de 28,50 m. şi înălţimea de 16 m. La etaj,
1lt'nsupra vestibulului central este o sală destinată multiplelor funcţionalităţi culturale.
Palatul A.R. a fost inaugurat în mod festiv la 14 februarie 1888, cu care prilej Alexandru Odobescu
11 rostit un magistral discurs. Societatea a reuşit, ca pe parcursul anilor de activitate, să se bucure de
prezenţa celor mai autorizate personalităţi care, prin specificul preocupărilor, au oferit auditoriului
11•11111rcabile expozeuri. Pe parcursul anilor, spaţiile construcţiei şi ale grădinii limitrofe au cunoscut
1111111croase metamorfoze, oferind, în cadrul edificiului, noi posibilităţi de extindere a genurilor de
111·1ivitate, fiind gazda unei bogate biblioteci, a Pinacotecii Statului, a unor expoziţii sezoniere, săli
p1•111ru muzică şi spectacole cinematografice. În cel de al patrulea deceniu, s-a finalizat un vechi
111•1.iderat, realizarea marii fresce de către pictorul Costin Petrescu, lucrare care însă, prin modul cum
1111111 istoria poporului român, a cunoscut timp de aproape două decenii (1948-1966) o acoperire care,
d111 foricire, s-a dovedit protectoare până la momentul când istoria naţională revenea la matca ei,
lnlAlurându-se toate încercările de slavizare, sovietizare menite a ne integra în lagărul socialist. Au
l11NI tocmai anii, când activitatea a fost curmată, societatea Ateneul Român abuziv desfiinţată, localul
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fiind atribuit, la 1948, în exclusivitate, Filarmonicii „George Enescu". Cu rare excepţii, şi acelea de
natură propagandistică, sala Ateneului Român a mai găzduit şi manifestări de amploare dedicate unor
centenare de natură culturală.
33. C. Esarcu, Rolul monumentelor în istoria unui popor. Monumentul Plevnei. Memoriu citit în
şedinţa Atheneului de la 3115 noiembrie 1883, Tip. Românul, Carol Gobl, Bucureşti, strada Doamnei
14, 1883, 15 p. [A.N. Biblioteca III 4115 ]. Lap. 6.
34. Cuvinte incluse şi în ambientul unor medalii ale timpului. Prin număr şi varietatea materialelor
folosite la confecţionarea lor, modicul preţ al celor comune precum şi prin tiraj şi absorbţia de către
public au avut o contribuţie majoră la mediatizarea acestui sfat.
35. Petre Gârboviceanu (25 iunie 1862, Gârbovăţul de Jos, jud. Mehedinţi - 13 decembrie 1934,
Bucureşti, cimitirul Bellu, figura I O, locul 18). Studii şi doctorat în filosofie şi pedagogie, carieră
didactică, director al Şcolii Normale, profesor universitar, om de cultură, întemeietor de aşezăminte
culturale, secretar general al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, administrator al Casei
Bisericii, activitate în domeniul monumentelor istorice, activitate de conferenţiar în cadrul Ateneului
Român, traducător, publicist, om politic, deputat, militant pentru unitatea naţională a tuturor românilor.
36. Petre Gârboviceanu, Monumentele noastre istorice, conferinţă la Ateneul Român la 20 martie 1932,
în: ,,Anuarul Ateneului Român pe 1932", Bucureşti, p. 96 - . [A.N.-D.J. Botoşani, Biblioteca 3.925].
37. Vasile PÂRVAN (28 septembrie 1882 /JO octombrie 1882, Huruieşti, cătunul Perchiu, jud.
Bacău - 26 iunie 1927, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura I 00, locul 11 ), studii primare la Bereşti,
secundare la Bârlad, promoţia 1900, universitare la Bucureşti, Facultatea de Litere, specializare la
Jena, Berlin, Breslau, doctor în filosofie la Breslau, activitate la Biblioteca Academiei Române, carieră
universitară, director al Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti şi al Şcolii Române de la Roma,
fondator al Institutului de studii sud-est europene, autor al cercetărilor arheologice care s-au constituit
şcoală pentru urmaşii săi, autor a unor prestigioase studii, editor, publicist, animator cultural, donator.
Activitatea sa ca arheolog, istoric şi filosof al istoriei, participarea la viaţa ştiinţifică internaţională
l-a promovat în numeroase instituţii ştiinţifice din lumea întreagă. A acţionat pentru realizarea actului
cultural militând pentru editarea de valoroase lucrări din varii domenii. Cele preconizate au stat la baza
înfiinţării, organizării şi bunei desfăşurării a activităţii Editurii „Cultura Naţională" al cărei director a
fost până la prematurul deces. A fost ales membru corespondent la 18/31 mai 1911, şi titular la 18/31
mai 1913 al Academiei Române. A rostit discursul de recepţie la 28 mai/I O iunie 1914 cu tema În
memoriam Constantin Erbiceanu.
38. Virgiliu N. DRĂGHICEANU (?mai 1879, Târgovişte - ? decembrie 1964, Bucureşti),
studii universitare la Bucureşti, carieră de cercetător în domeniul trecutului istoric desfăşurată în cadrul
Comisiunii Monumentelor Istorice al cărui secretar-director a fost timp de ani de zile, organizator al
Muzeului Religios sub auspiciile Casei Şcoalelor, a unor expoziţii peste hotare cu valori de patrimoniu
românesc, publicist, a fost ales membru corespondent al Academiei Române la 4 iunie 1926, reconfirmat
la 22 iunie 1990. Căsătorit cu Constantina Gaşpar.
Virgiliu Z. Teodorescu, Virgiliu N. Drăghiceanu şi monumentele istorice, în: „Revista
Monumentelor Istorice", nr. 2, 1992, Bucureşti, 1998, p. 76-84.
39. Alexandru BUSUIOCEANU (10 iunie 1896, Slatina, jud. Olt - 24 ianuarie 1961, în Spania
?/), istoric şi critic de artă, poet şi eseist român, după 1938 a trăit şi lucrat în Spania cu preocupări
predilecte pentru arta italiană şi spaniolă.
Alexandru Busuioceanu, Scrieri despre artă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1980. Supra coperta la
interior are reprodus portretul Alexandru Busuioceanu, bronz, lucrare modelată de C. Medrea. [A.N.
Biblioteca III 21.342].
„Personalitate complexă, istoric şi critic de artă, eseist, poet de limbile română şi spaniolă,
profesor universitar la Bucureşti şi la Madrid, AL Busuioceanu aparţine deopotrivă culturii române
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Popescu-Cadem).
40. Al. Busuioceanu, Cronica plastică - Monumente, în: „Gândirea, Bucureşti, anul XIV, nr. 1O,
decembrie 1935, p. 534, 535.
41. H. Stahl, Renovarea monumentelor Capitalei, în: „Gazeta municipală", Bucureşti, anul VII, nr.
154, 25 decembrie 1938, p. 2. [A.N. Biblioteca P III 75). Vezi si: Henri Stahl, Statuile bucureştene,
in: „Gazeta municipală", Bucureşti, anul X, nr. 476, 22 iunie 1941, p. I.
42. Bucureştii cari se duc, Bucureştii cari s-au dus. Ce monumente din Capitala noastră ne mai
11t1rbesc despre trecutul ei? În: „Gazeta municipală", Bucureşti, anul VII, nr. 343, 9 octombrie 1938,
p. 1-2 reproducerea articolului lui Gala Galaction din „România", referinţă la disparitia unor edificii.
IA.N. Biblioteca P III 75).
43. Gala GALACTION /Grigore Pjsculescu/ (16 aprilie 1879, Vatra Schitului Dideşti, jud.
Teleorman - 8 martie 1961, Bucureşti, înmormântat în cimitirul mănăstirii Cemica). Studii primare în
sul şi la Roşiorii de Vede, liceul la „Sf. Sava" Bucureşti 1890-1898, timp de un an a urmat cursurile
1:ucultătii de Litere şi Filozofie pentru a trece la Facultatea de Teologie, finalizând pregătirea în 1903,
doctor în teologie la Cemăuti în 1909, teolog îndeplinind înalte misiuni în cadrul B.O.R„ carieră
universitară, scriitor debutând în 1894, traducător, publicist, membru titular al Academiei Române ales
lu 23 mai 194 7 şi membru titular onorific desemnat la 9 iunie 1948. Discursul de receptie l-a tinut la 28
11111i 1948 vorbind despre Discursul lui Aristia.
44. George Călinescu, Scrieri despre artă, Bucureşti, 1968:
p. 142-146 G.M. Cantacuzino pătrar de veghe;
p. 146-148 Frica de monumental. Combate teza că se pot ridica monumente numai de ţările bogate;
p. 148-150 sentimentul cetătii;
p. 150-153 bunuri comunale;
p. 154-156 Economia gratuitului (publicat în: „Ecoul", nr. 244, 24 august 1944): „Monumente,
monumente! Acesta este strigătul românului de mâine. La o parte cu modestia şi bunul simţ, cu
11rudenţa aşa zisă economică. Un om zăpăcit se Împrumută şi ridică un palat, n-are cu ce plăti,
,1 pierde palatul, Însă acesta e o realitate care va rămâne. Popoarele nu dau niciodată faliment,
lot ce construiesc e un câştig„ orice codire e o pierdere. Melcul e un gram de carne care lasă o
adevărată pagodă, să presărăm şi noi lumea cu cochiliile noastre: piramide, obeliscuri, columne,
arcuri de triumf, foruri şi palate."
45. George CĂLINESCU ( 19 iunie 1899, Bucureşti - 12 martie 1965, Bucureşti-Otopeni, cimitirul
llcllu). Studii în Bucureşti, specializare la Roma, doctor în litere, prozator, poet, dramaturg, critic şi
istoric literar, eseist, ziarist, publicist, initiator şi organizator al Institutului de istorie literară şi folclor,
rnrieră didactică universitară, om politic, membru titular activ al Academiei Române ales la 12 august
1948. În anii studentiei a fost angajat la biblioteca Arhivelor Statului. Au fost anii de documentare care
i-au slujit în elaborarea romanelor „Enigma Otiliei", „Bietul loanid", „Scrinul negru". A acordat o
ulcntie deosebită vietii şi activitătii lui Mihail Eminescu.
La 23 septembrie 1945 a apărut sub conducerea lui G. C. săptămânalul literar-artistic „Lumea".
46. La ordinul 2.493/1948 al Ministerului Artelor şi Informatiilor se raporta situatia monumentelor
existente în fiecare localitate semnalându-se eventualele însemne monarhice înlăturate.
47. Au existat reacţii în ceasul al 11-lea care operativ au „furat salvator" încriminatul obiectiv, ascunzându-l
în loc tainic, cu speranta că făptaşul va avea posibilitatea să-l restituie locului cuvenit. Din păcate numeroasele
d1..'Cenii de restrişte au înlăturat pe tăinuitor şi ele aşteaptă momentul întâmplătoarei regăsiri.
48. Ionel JIANU /Jianou/ la naştere &llrk (23 octombrie 1905, Bucureşti - 1993, Paris, Franta).
Studii la liceul „Matei Basarab", din Bucureşti, licente în Drept şi Litere la Paris, unde a studiat psihologia
şi sociologia cunoştintele dobândite fiindu-i călăuză în activitatea de publicist, critic şi istoric de artă
cu activitate în România, ulterior în occident unde predilect a căutat să cunoască activitatea artiştilor
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plastici de obârşie din România în concordanţă cu evoluţia înregistrată pe plan mondial.
Ionel Jianou, Anthologie ridigee par Ionel Jianou, Gabriela Carp, Ana Maria Covrig, Lionel
Scanteye, Les artistes roumains en occident, Edite par American Romanian Academy of Arts and
Sciences, Los Angeles, California, U.S.A, Imprime en France
49. Ionel Jianu, Compoziţia statuară, în: „Arta plastică", Bucureşti, anul I, nr. 2/1954, p. 9-22.
50. Miksa Schulman /Maximilian SCHULMANN. Max Schulman/ (10 decembrie 1912, Vişeu
de Sus , jud. Maramureş - 1982, Bucureşti), sculptor monumentalist, participant la expoziţii colective
începând cu Salonul Oficial 1946 cu o constantă prezenţă până în anii '70, prezentând compoziţii
tematice, busturi, statui, basoreliefuri. În perioada de metamorfoză a societăţii româneşti a fost un activ
agitator preocupat de îndoctrinarea ideologică a colegilor. În perioada septembrie-octombrie 1970 la
galeria Orizont a organizat o expoziţie personală cu 25 lucrări, incluzând compoziţii, portrete, nuduri,
proiecte de monumente, medalii. În forul public are lucrări în: Bucureşti, Constanţa, Piteşti, Drobeta
Turnu-Severin, Timişoara, Oradea, Târgovişte, Roman, Orăştie, ş.a. Carieră didactică universitară.
51. Uniunea Artistilor Plastici (U.A.P.) O serie de situaţii petrecute la sf'arşitul secolului al XIXlea au generat ideea reuniunii artiştilor plastici într-o societate care să le reprezinte interesele în diverse
împrejurări. În primele două decenii ale secolului al XX-iea au fost întreprinse o serie de acţiuni pentru a
realiza această asociere care însă s-a înfăptuit după primul război mondial sub denumirea de Sindicatul
Artelor Frumoase care a reuşit să reunească pe majoritatea pictorilor, sculptorilor, graficienilor,
gravorilor, artiştii decoratori din România. Activitatea acestui sindicat s-a desfăşurat în general în bune
condiţiuni până la declanşarea celui de al doilea război mondial. Statutul adoptat şi modul de exercitare
a mandatului de către cei aleşi de a conduce destinele acestei asocieri i-au asigurat depăşirea multora
din dificultăţile cu care s-a confruntat în decursul anilor.
Prin aplicare politicii emanate conform noii constituţii din 27 februarie 1938 fiecare domeniu de
activitate umană se integra într-o breaslă şi, ca atare, anii care au urmat au condus la o zbuciumată
perioadă de tranziţie, atât ca denumire, structură, funcţii, dar şi ca persoane promovate în a le reprezenta
interesele. Cunoscând, pe parcursul acestor ani, mai multe etape de reorganizare, trecând prin stadiul de
afiliere cu cei din presa scrisă ca din anul 1950, în condiţiile profundelor prefaceri sociale din România
să fie constituită Uniunea Artiştilor Plastici care a preluat o serie de obiective de la Sindicatul Artelor
Frumoase, inclusiv dotările acestuia. Pe parcursul deceniilor de existenţă şi această uniune a cunoscut
prefaceri structurale. Pentru buna desfăşurare a activităţii s-au constituit ca unităţi funcţionale cu
misiuni speciale de natură financiară şi de producţie, atât Fondul Plastic, cât şi Combinatul Fondului
Plastic. Editorial au fost elaborate, sub auspiciile U.A.P„ o serie de publicaţii, inclusiv periodicele
„Arta" (în unele perioade definită şi „Arta Plastică"). Fondul arhivistic al activităţii primelor decenii,
după prelucrare şi inventariere, a fost preluat la Arhivele Naţionale.
Uniunea Artiştilor Plastici /U.A.P./ din România, înfiinţată la 1950 a preluat arhiva S.A.F.
Cuprinde dosare personale întocmite sau completate la pensionare cu sumare memorii de activitate
ale pictorilor, sculptorilor, graficienilor, artiştilor decoratori
52. La A.N.-D.A.I.C. fondul Paul Molda cuprinde eşantioane ale procesului de îndoctrinare,
condiţie pentru a primi comenzi de creaţie. Mărturiile relevă modul cum acţiona „Ideologul" implicat
în „educarea" artiştilor plastici pentru a se supune directivelor noului regim instaurat prin oblăduirea
Armatei Roşii.
53. Ion VLASIU (6 mai 1908, Lechinţa, jud. Mureş - il_decembrie 1997, Bucureşti), studii la
de Arte şi Meserii de la Târgu Mureş, Academia de Arte Frumoase de la Cluj, debut în anul 1932,
sculptor, pictor, scriitor, prezenţă la expoziţii colective, realizări de artă monumentală integrate în forul
public la Blaj, Galaţi, Lugoj, Piatra Neam\, Alba Iulia, Deva, Băileşti, Cluj-Napoca, Satu Mare, Târgu
Mureş, Sângeorgiu de Mureş, donator al colecţiei sale de artă către Muzeul de Artă din Târgu Mureş.
Şcoala
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54. Arhilectul şi sculptura, o convorbire cu Ion Vlasiu, în: ,,Arta", Bucureşti, anul XIY, nr. 8, 1967, p. 10-11.
55. Monumentele aşa cum le dorim ... , în: „Scânteia'', Bucureşti, anul XXXVII, nr. 7603, 4
februarie 1968, p. 4 cuprinde motivarea concepţiei sculptorului Constantin Popovici realizator, printre
altele, al lucrărilor Electricitatea, Bacovia, fiind citat apreciativ şi de Constantin Brâncuşi.
56. Constantin I. Gr. POPOVJCI (I februarie 1938, Iaşi - li decembrie 1995). Fiul sculptorului
Ion Grigore Popovici. Studii de artă la Bucureşti, Institutul N. Grigorescu, promoţia 1963, elev al lui Boris
Caragea, Costin Ioanid, Gheorghe Ghiţescu şi Andrei Szobotka, debut artistic în anul 1964, sculptor cu
preocupări predilect cu arta monumentală, participant activ la expoziţii colective din ţară şi străinătate,
organizator de expoziţii personale. Realizator a unor compoziţii monumentale marcate de o notă aparte
de abordare a temei, folosind toate genurile de materiale pentru a evidenţia caracteristicile acestora. Are
integrate în forul public şi în colecţiile unor muzee şi persoane particulare reprezentative lucrări, relevând
calităţile artistului de a sintetiza temele abordate şi a valorifica materiale variate în creaţia sa.
57. Ne referim la înlăturarea din forul public a monumentului Independenţei, lucrare de amploare
cu un mesaj concludent la granita de vest a României.
,,Arta", Bucureşti, anul XXXN, nr. 8, 1987, p. 6 monumentul Eroilor Independenţei din Oradea, foto.
,,Arta", Bucureşti, anul XXXV, nr. 12, 1988, p. 8 Constantin Popovici, Monumentul Independenţei.
Virgiliu Z. Teodorescu, Risipa, dominanta zilelor noastre, în: „Dimineaţa", Bucureşti, anul XV, (I)
nr. 3804, V 16 aprilie 2004, p. 9; (II) nr. 3806, M 20 aprilie 2004, p. 9; (III) nr. 3807, m 21aprilie2004,
p. 9, reacţia fată de modul cum s-a acţionat împotriva unor monumente, lezând demnitatea naţională
u românilor, lipsa de profund discernământ a factorilor de decizie, păgubind forul public de o serie
de monument sau reintegrând la Arad un monument îndepărtat de generaţia făuritoare a Marii Uniri.
Ne referim la monumentul Independenţei înliturat, dupA 1989, din forul public de la Oradea şi
maltratat treptat la locul de depozitare, valoroasA realizare a sculptorului Constantin Popovici,
monumentul 1907 din Bucureşti, realizare a sculptorului Naum Corcescu, integrarea monumentului
iteneralilor unguri la Arad şi a problemei doritei amplasări a Catedralei Neamului prin înlăturarea din
Parcul Carol I a construcţiei fostului Mausoleu căruia este de dorit a i se conferi caracterul de Panteon
Naţional în directă relaţie cu Mormântul Eroului Necunoscut, eronat plasat în zona pânzei freatice a
upelor lacului limitrof. Articol în care era prezentată reacţia unui cunoscător al monumentelor care,
eventual, putea deschide calea spre alte şi alte puncte de vedere. De la nivel guvernamental s-a impus
redacţiei intenicerea de a mai publica articole ale respectivului autor. În trecut se numea cenzură, acum
„dreptul" la silită tăcere.)
58. Mjrcea DEAC ( 1939, Oltenita, jud. Ilfov, azi jud. Călăraşi - ), Facultatea de Litere şi Filozofie,
Bucureşti şi Academia de pictură. Carieră didactică universitară, întemeietor şi director al Oficiului
Nuţional de expoziţii. Critic şi istoric de artă. Publicist.
59. Mircea Deac, Marile evenimente istorice comemorative reflectate în artă, în: „Revista
muzeelor şi monumentelor", Bucureşti, nr. 4-5, 1980.
60. Ion JALEA (19 mai 1887, Casimcea, jud. Tulcea - 7 noiembrie 1983, Bucureşti, cimitirul
llcllu), Şcoala de Arte şi Meserii 1908, studii de artă plastică-sculptura la Bucureşti şi Paris la Academia
.lulien, elev al lui Valbudea, Fr. Storck, D. Paciurea şi E. Bourdelle. Participant cu lucrări în saloanele
ilin Paris, Bucureşti, s-a specializat în arta monumentală. La începerea campaniei militare europene,
ln anul 1914, a revenit în ţară participând la luptele de la porţile Moldovei. Pe platoul de la Cozmeşti,
ln apropierea podului peste Siret, unde se afla comandamentul generalului Eremia Grigorescu, a fost
11rnv rănit pienându-şi o mână. Invaliditatea nu l-a îndepărtat de sculptură, continuându-şi, după război,
luhorioasa activitate de artist plastic modelator a numeroase şi valoroase lucrări, de la cele miniaturale
lu cele monumentele, dar şi de exponent al intereselor sculptorilor în cadrul Ministerului Cultelor şi
Artelor, unde, timp de peste două decenii, a deţinut funcţii de conducere în Departamentul Artelor I>irccţia Artelor. Concomitent a desfăşurat şi o bogată activitate didactică. Participant şi câştigător a
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numeroase concursuri care s-au concretizat cu amplasarea în forul public a unor valoroase monumente;
în mai multe împrejurări a colaborat cu sculptorul Corneliu Medrea. Ales membru corespondent, la 31
mai 1946 şi 2 noiembrie 1948, titular 21 martie 1963 al Academiei Române.
61. Ne referim la cele enunţate în anul 1930, în articolul Statui ecvestre, concludenta analiză fiind
inclusă în paginile prestigioasei reviste „Boabe de grâu", Bucureşti, anul I, martie 1930, p.19-20;
ibidem, anul 5, nr. 9, septembrie 1934, p. 590-596; „Făt Frumos'', 1934, p. 17-30; 57-62; 97-102;549.
62. Ne referim, printre altele, la agresarea în rondul Roman din grădina Cişmigiu a simbolurilor
dedicate lui Alexandru Odobescu, Ion Creangă.
Virgiliu Z. Teodorescu, Odobescu profanat în Cişmigiu, în: „Evenimentul", Bucureşti, anul I,
nr. 9, mai 1990, p. 5 (reacţie faţă de manifestări condamnabile de profanare a monumentelor prin
mâzgălirea de simboluri aberante).
63. Dumitru ALMAS /la naştere Dumitru Ailindi/ (19 octombrie/I noiembrie 1908, Negreşti,
jud. Neamţ - 12 martie 1995, Bucureşti, cimitirul Armenesc), studii secundare la Piatra Neamţ,
Facultatea de Litere la Bucureşti, scriitor, istoric, carieră didactică universitară. Literatură evocatoare
a unor evenimente, personalităţi ale trecutului folosind vocabularul epocii, reportaje, literatură pentru
copii, publicist, autor de romane istorice şi de biografii romanţate. A iniţiat (1967) şi a condus, ca
redactor şef, revista „Magazin istoric" până în anul 1971.
64. Dumitru Almaş, În apărarea monumentelor istorice, în: „Opinia Naţională", Bucureşti, nr. 19,
12-19 iulie 1993, p. 1-2.
O impresionantă convorbire cu istoricul Panait I. Panait mi-a oferit posibilitatea de a afla ultimele
preocupări ale omului de suflet Dumitru Almaş. Acordând monumentului de for public o permanentă
preocupare, acţiona pentru a determina edilii să acorde atenţie prioritar readuceri în agora a celor care
fuseseră retrase şi, discret, depozitate pentru alte timpuri. Anii 90 reclamau un asemenea act reparator,
urmând ca ulterior să fie întreprinse varii măsuri care să înscrie prin contribuţia artiştilor contemporani
noi realizări care să evoce cele distruse de oprimatori.
Panait I. Panait, Dumitru Ailincăi-Almaş, în: revista „Biblioteca Bucureştilor", anul VI, nr. 1,
2003, p. 30-32.
65. Virgiliu Z. Teodorescu, Respect pentru monumentul de for public; în: Protejarea
Patrimoniului Cultural Naţional, volum editat de Fundaţia ,,România de mâine'', Bucureşti 1996, p.
90-95 (reacţie faţă de actele agresive Ia adresa monumentelor evocatoare ale istoriei poporului român).
Ibidem, Pentru Slava Eroilor Neamului, în: „Colecţia Pro Patria'', Bucureşti, nr. 12, februarie
1997, p. 22-23 (menirea monumentelor de for public pentru cinstirea faptelor înaintaşilor, prezenţă
pilduitoare şi mobilizatoare pentru actualele şi viitoarele generaţii).
Ibidem, Monumentele de for public, în: „România Mare", Bucureşti, anul XI, nr. 504, 10 martie
2000, p. 12; nr. 505, 17 martie 2000, p. 13 (reacţie faţă de actele de agresare a monumentelor evocatoare
ale trecutului neamului românesc).
Ibidem, Stop, profanatorilor de monumente, în: „Naţiunea", Bucureşti, anul XII, nr. 108 (574), 1-7
august 2001, p. 6 (revenire revendicând măsurile care să stopeze profanarea prin sancţionarea vinovaţilor).
Ibidem, Vandalism, în: „Naţiunea", Bucureşti, anul XV, nr. 269 (734), 22-28 septembrie 2004, p. 8
(semnalarea dispariţiei uneia din componentele din bronz de la monumentul Gheorghe Şincai din faţa
liceului omonim din Bucureşti şi a plăcii tombale, bronz, de la mormântul A.O. Xenopol din cimitirul Bellu).
66. Paul Stan, Haos şi paragină - Monumentele României distruse de dezinteres şi incompetenţă,
în: „Cronica Română'', Bucureşti, anul XII, nr. 3815, L 25 iulie, 2005, p. 3.
67. Virgiliu Z. Teodorescu, Un parc centenar - PARCUL CAROL I, Editor: Muzeul Municipiului
Bucureşti, Bucureşti, 2007, 686 p., inclusiv planşele cu ilustraţii. Este evocată geneza metamorfozei
acestei zone din sudul Capitalei, menirile de gazdă a unor importante manifestări, personalităţile care
s-au implicat în realizarea lui.
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68. Virgiliu Z. Teodorescu, Şi statuile se plimbă, nu-i aşa ? Peregrinările Lupei Capitoline, în:
„Pentru Patrie", Bucureşti, nr. 6 (590), iunie 1997, p. 30 (istoricul repetatelor mutări în diverse puncte
ale Capitalei).
69 .Predecesorii au lăsat moştenire o asemenea realizare definind-o „Grădina Cişmigiu''. Azi suntem
neatenţi şi formulăm şi când nu trebuie termene ca parc, părculeţ, grădină, scuar fără a le diferenţia ca
suprafaţă, dotări.

70. Grădina Cismigiu aminteşte de vechea baltă a lui Dura Negutătorul situată în albia majoră
a Dâmboviţei, alimentată cu apele ce izvorau din cornişa nordică dar şi din inundările de primăvară şi
de toamnă ale râului, a fost asanată pe la jumătatea secolului XIX şi transformată în grădină publică.
Intrarea principală se afla pe lângă casele Ghiculeştilor. După anul 1880, prin trasarea tronsonului de
bulevard între str. Brezoianu şi Palatul de la Cotroceni botezat Elisabeta pentru a onora pe cea care a
revendicat o asemenea urbanizare a zonei, s-a resistematizat grădina a cărui ax principal cădea acum
„perpendicular" pe noul bulevard. Astfel intrarea estică a devenit secundară.
Grădina Cişmigiu şi lacul din actualul perimetru situat între bulevardul Regina Elisabeta, bulevardul
Schitu Măgureanu, grupul de clădiri care flanchează străzile Ştirbei Vodă şi Brezoianu, în veacurile
XVI-XIX au fost terenurile inundabile din lunca Dâmboviţei. Metamorfoza realizată la jumătatea
secolului al XIX a dus la amenajarea grădinii, având ca element central luciul de apă. Prin modul
de plantare, sectorizare pentru diverse funcţionalităţi recreative, a devenit în scurt timp loc preferat
de reuniune a diverselor categorii de vârstă şi preocupări sociale şi profesionale. Pe parcursul anilor
<irădina Cişmigiu a fost înzestrată cu diverse lucrări de artă plastică, realizări ale sculptorilor români.
Unele au fost special concepute pentru aceste spaţii, altele au fost transferate la remodelarea grădinii
Ateneului Român, iar altele au avut numai o prezenţă temporară, de sondaj al opiniei publice.
Virgiliu Z. Teodorescu , Vorbesc arhivele: În Cişmigiu de o sută de ani, interviu consemnat de
Ciina Brujan, în „Adevărul Literar şi Artistic", Bucureşti, anul II, nr.84, 15 septembrie 1991, p. 7. Pentru
perioada premergătoare evenimentelor militare ale anului 1877 este demn de reţinut că pe aleile grădinii
11 fost realizată instrucţia studenţilor care s-au alăturat unităţilor combatante de la sudul Dunării.
Lavinia Roşu, Cişmigiu în prima jumătate a secolului al XIX-iea, în: „Bucureşti - Materiale de
istorie şi muzeografie 12", editor Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, 1997, [VZT]. La
p. 200-208.
71. ~ realizare în cadrul ansamblului Expoziţiei Generale Române din 1906, valorificând diferenţa
de nivel între zona colinară şi fosta zonă mlăştinoasă, menită a capta şi dirija o serie de izvoare care, prin
cascadele limitrofe, crea un joc al apelor până ajungeau în lac, prin modul de construire şi iluminare a
~rolei cu o deschidere spre lac unde au fost amplasate lucrările sculpturale sugerate de Legenda Jepilor, a
fost, atât în 1906, cât şi ulterior, unul din punctele de atracţie pentru vizitatorii parcului.
A VI-a Expoziţie Tinerimea Artistică, 15 martie-I mai 1907, Catalog, D. Paciurea, poziţia 180
Fragment Grota de la Filaret.
„Arta", Bucureşti, anul XXXV, nr. 2, 1988, foto p. 13 şi coperta IV-a Grota din parcul Carol I
Antrepriza rocilor.
VZT: Grota în timpul lucrărilor în anul 1906. În prim plan şantierul de amplasare a statuilor,
remarcând prezenţa sculptorului Dimitrie Paciurea (1875-1932), coordonatorul colectivului de artişti
1:ilip Marin, realizatorul piesei Femeia adormită, Frederic /Fritz/ Storck şi Dimitrie Paciurea realizatori
11 câte unuia din Giganţi.
A.N.-D.A.I.C., Fototeca colecţia II. 2329/3 Grota uriaşilor din Parcul Carol I, Bucureşti. Ştampila:
·l iulie 1938. Vezi şi: II. 43; 45; 1578-1590.
Virgiliu Z. Teodorescu, Vorbesc arhivele: Grota fermecată, interviu consemnat de Gina Brujan, în:
„Adevărul Literar şi Artistic", Bucureşti, anul II, nr. 82, I septembrie 1991, p. 6 (un prilej de reafirmare
11 dorinţei ca monumentul inspirat de povestirea Fraţilor Jepi, realizare a valoroşilor sculptori Dimitrie
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Paciurea, Frederic Storck şi Filip Marin să redevină componentă a forului public bucureştean).
72. Virgiliu Z. Teodorescu, Mormântul Eroului Necunoscut revine În vatra Capitalei, interviu
consemnat de Gina Brujan, în: ,,Adevărul Literar şi Artistic", Bucureşti, anul II, nr. 90, 27 octombrie
1991, p. 5 (reacţia la actul reparator al readucerii în Capitală a unui simbol cu caracter naţional).
Ibidem, Incursiuni În trecut: Mormântul Eroului Necunoscut, în: „Evenimentul", Bucureşti,
anul II, nr. 73, noiembrie 1991, p. 6 (reacţie fată de locul nou de amplasare a mormântului).
73. Arenele Romane amenajare din 1906 în Parcul Expoziţiei Generale Române, azi Parcul Carol
I, pentru a găzdui manifestări de amploare în aer liber, a fost locul unde cuvântul, cântul, dansul,
spectacolul teatral a reunit spectatori, cele vizionate, audiate având în epocă un larg răsunet, contribuind
la clarificarea a numeroase probleme ridicate de necesitatea realizării unităţii naţionale. Dotată cu o
amplă scenă, anexe pentru depozitarea decorurilor, cabine pentru actori, avea pentru public, în spaţiul
central al grădinii, scaune de lemn iar în construcţia care o încadra bănci de lemn dispuse în amfiteatru.
Accesul ş evacuarea se realiza prin numeroasele uşi care traforau zidul construcţiei.
74. Virgiliu Z. Teodorescu, Restituiri - Grota din Parcul Carol, în: „Democraţia'', Bucureşti, anul
I, nr. 25, 9 iulie 1990, p. 4-5 este evocată soarta Grotei, distrusă la 1959 prin amplul proces modificator
al aspectului Parcului Carol I, cu piesele sculpturale dispersate, apoi haotic dispuse în spaţii neadecvate.
Pentru a transmite mesajul de înţelepciune a poporului român, autorul propune un nou amplasament
într-o zonă cu relief asemănător celui anterior, respectiv în parcul limitrof Palatului Copiilor, zona
costişei fostului Cocioc.
PROPUNERI pentru monumente de for public pe anul 2008 <N.B. preluare jnternet)
75
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III. Monumente ce se realizează de Municipalitate
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76. Ioan BOLBOBEA (1956, Braşov - ), absolvent al l.A.P. „N. Grigorescu", promoţia 1981,
sculptor debutant în 1983, ulterior participând în tabere de creaţie, expunând în expoziţii de grup,
organizând expoziţii personale în ţară şi străinătate. Are amplasate lucrări în forul public precum şi
în instituţii muzeale, colecţii particulare din: Italia, Germania, Franţa, Argentina, Peru, SUA, Chile,
România.
Expozitii personale: 1982 - Sala „Orizont Atelier 35"; 1983 - Galeria Valle - Giulia Roma, Italia;
1988 - Galeria
„Galateea" - Bucureşti; 1992 - Sala „Simeza" - Bucureşti.
Expozitii în străinătate: 1988 - „Dantesca" Ravena, Italia; 1992 - Expo ,92 - Sevilla; 1992 Bienala de sculptură -Ankara, Turcia; 1993 - Expoziţie de grup - Savigny le Temple, Franta
Tabere: 1982 - Tabăra de Sculptură - Măgura; 1983 - Tabăra de Sculptură - Străuleşti
Burse: 1982 - Bursa de studii - Perugia, Italia; 1983 - Bursa de studiu - Roma, Italia
Premii: 1995-1996 - Premiul III pentru macheta monumentului „Infanteristului Român",
Bucureşti

Valentina Iacob, Eveniment: Coolana lui Bolborea, monumentul Infanteriei din Bucureşti o
în arta monumentală din Bucureşti, în: „Formula AS", Bucureşti, anul X, nr.412 (18), 8-15

cotitură
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mai 2000, p. 17: dezvelirea la 27 aprilie 2000 în parcul Kiseleff pe locul amplasamentului primului
monument care a fost îndepărtat în 1940 şi pe care l-a dărâmat chiar mareşalul Antonescu la pretenţiile
lui Hitler, supărat că pe opera de artă apăruseră şi ostaşi francezi din primul război mondial şi mai apoi
<'cauşescu a mutat, într-un acces de independenţă trufaşul monument al Ostaşului sovietic din Piaţa
Victoriei, peste drum de locul rămas gol al mai redutabilului monument românesc. A venit decembrie
'119 şi după câţiva ani, prin 1995, s-a pulverizat de aici şi monumentul Ostaşului sovietic. Primul
monument al Infanteriei a fost realizat de Ion Jalea, iar al doilea de Ioan Bolborea.
Gelu Vlasin, Un Hefaistos modern trudeşte la renaşterea zeilor, în: ,,Ziarul de Duminica", 27
iulie 2000: Flăcările ţâşnesc incendiind pereţii din cărămidă roşie, dintr-un colt al încăperii priveşte
nemişcat domnitorul Cuza, iar lângă el, încremenit şi sobru ca un faraon egiptean, mareşalul Antonescu
Nnutează depărtările. Suntem în atelierul sculptorului Ion Bolborea, căruia prietenii îi spun Gioni. De
li1pl, este vorba nu despre un atelier, ci despre o fabrică în toata regula, întinsă pe o suprafaţă de peste
1000 de metri pătraţi şi dotată cu tot ce are nevoie un artist plastic pentru a realiza sculpturi în bronz:
1louă cuptoare de mare capacitate, camere pentru modelare şi împachetare, spaţii pentru depozitare şi
l'hiar o măcara pentru manipularea obiectelor de mari dimensiuni.
Suntem în făurăria unui veritabil Hefaistos modem, care visează la renaşterea zeilor şi a eroilor.
Aici a fost realizată una dintre cele mai impozante lucrări de după Revoluţie, Monumentul
I11 litnteristului Român, o compoziţie impresionantă atât prin ţinută, cât şi prin viziunea artistică, probabil
decisivă atunci când juriul a hotărât să încredinţeze nota maximă proiectului realizat de sculptorul Ion
llolborea, în cadrul unei competiţii în care se aflau angajaţi peste 50 de candidaţi.
Ion Bolborea şi-a petrecut copilăria în zona Braşovului şi a Făgăraşului. S-a îndrăgostit de desen în
dusele primare. Părinţii i-au acordat o anumită independenţă în ceea ce priveşte alegerea profesiei, deşi
1•1 l-ar fi dorit contabil sau inginer, meserii foarte căutate în acea perioadă, aşa că fiul a decis de unul
~111gur încotro să se îndrepte, alegându-şi ca prim punct de reper Liceul de Artă din Braşov. Acolo însă
lucrurile au mers destul de anevoios, mai ales la început, pentru că elevul avea de recuperat mult faţă
ill· cei Ialţi, care făcuseră şi clasele primare la acest liceu. Dar dacă tot a intrat in horă, a hotărât să joace.
Primul şoc l-a avut chiar la ora de sculptură, unde avea profesor un grec. La un curs, acesta le-a dat
1·kvilor ca temă de lucru „Maternitatea". Un subiect greu pentru cineva care avea prea puţină idee pe
111unci despre ce însemna chiar termenul de „Maternitate".
Viitorul sculptor Ion Bolborea s-a apucat însă de lucru, reuşind să realizeze până la urmă un fel de
h1hclou ce reprezenta o mamă cu fiul în braţe. Habar n-avea elevul ce însemnau linii compoziţionale,
volume sau alte chestii specifice. La sfărşitul orei a venit profesorul pentru a face corectura şi notarea
l11cr!lrilor, iar după ce s-a învârtit printre mesele de lucru, a început evaluările. „Asta ar fi de nouă, astea
iloun ar fi de opt, dar această lucrare nu poate fi notată decât cu nota doi sau trei", a încheiat profesorul
11rnuînd spre „bibeloul" realizat de Ion Bolborea. Tânărul a simţit atunci că se prăbuşeşte cerul peste el,
111111 de îngrozit era.
Dar acest verdict a reuşit până la urmă să-l ambiţioneze, mai ales că el însuşi optase pentru
„meseria" de artist. A început să lucreze intens şi să ia meditaţii. Venea după-amiaza la atelier şi lucra
1hverse compoziţii, iar uneori mergea la cursuri ţi la clasele mai mari.
La un moment dat, profesorul grec a plecat ţi în locul lui a venit unul de la Bucureşti, în persoana
•1·ulptorului Florin Codre. Normal că noul profesor n-avea habar cine sunt viitorii lui elevi si ce
1hNponibilităţi artistice au, aşa că, în prima oră de curs, le-a dat o temă de lucru dificilă chiar şi pentru
11v1111saţi: portretul.
Sentimentul pe care l-a trăit Ion Bolborea atunci a fost acela că istoria se va repeta, mai ales că,
1ll'pricepându-se foarte bine să deseneze ochii şi gura, insistase mai mult asupra porţiunii dintre cap si gât.
111 cele din urmă, profesorul Codrea început notarea, iar când a ajuns în dreptul lucrării lui Ion Bolborea,
11 Nludiat-o pe toate părţile şi a spus: „Eevul care a făcut această compoziţie are stofă de sculptor"

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

146

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

XXIV

Profesorul a avut dreptate, pentru că astăzi Ion (Gioni) Bolborea este un artist desăvârşit, cu
multe premii si expoziţii naţionale şi internaţionale, şi pe deasupra proprietarul unei fabrici în care îşi
realizează sculpturile în bronz, fabrica la care apelează deja o mulţime de alţi colegi de breasla.
La Slatina la 26 noiembrie 2001 a fost dezvelită o lucrare a lui l.B.?
Alexandria, l 994, p. 89 Simânţi, Ioan Bolborea.
La Arad situaţia din Parcul reconcilierii în care Arcul de Triumf (autor Ion Bolborea) cu al lui text
este astfel plasat încât textul cu cuvintele lui Avram Iancu nu se pot citi.
Statuia Regelui Dac Burebista, dezvelită la 18 august 200 l, la Orăştie, jud. Hunedoara, realizată
de fundaţia „Dacia Revival International Society" din New York, condusă de Dr. Napoleon Săvescu,
în colaborare cu alţi sponsori şi asociaţi. Monumentul, realizat de Ion Bolborea, are o înălţime de 4,2
metri şi o greutate de 4 tone în bronz. Artistul s-a inspirat din statuile unor tarabostes daci ai Arcului lui
Constantin de la Roma.
77. Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentele Marii Uniri, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti,
2000, 72 p. + planşe (evocând o serie de realizări ale predecesorilor pentru cinstirea înfăptuitorilor
Marii Uniri, autorul relevă marea răspundere întru pregătirea centenarului, anul 2018, impunând
cu anticipaţie să stabilim ce, când şi cum aducem în forul public simboluri semnificative, demne ca
moştenire pentru viitor).
78. Alexagdru GHILDUS (5 august 1952, Bucureşti-). Absolvent al Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu'', Facultatea de Arte Decorative si Design, secţia Design, promoţia 1979, student
al profesorilor Ion Bitzan şi Vladimir Şetran. Diploma de specializare in design industrial cu lucrarea
„Design şi ambient pentru „Instalaţie de Nitrurare Ionici", colaborare cu Institutul de Fizică
Atomică, Bucureşti/Măgurele, coordonatori prof. univ. Ion Bitzan şi cercetător ing. dr. Constantin
Croitoru (IFA)
În ultimele decenii ale secolului XX a fost realizator a unor lucrări de design care i-au prilejuit
dobândirea unei bogate experienţe, obţinerea unor brevete de inventator şi răsplătirea prin conferirea
unor înalte aprecieri de către prestigioase instituţii de ştiinţă, tehnică, cultură.
Astfel în anul 1979 a dobândit Premiul UAP pentru design, precum şi Premiul I, acordat în cadrul
Conferinţei Naţionale a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti.
În 1980 i-a fost acordat Premiul I la Expoziţia Naţională a Realizărilor Tehnico-Ştiinţifice pentru
Tineret.
În anul 1982 a primit la Salonul Naţional de Design, Premiul pentru aplicarea inovatoare a
tehnologiei optico-mecanică în design.
În anul 1985 a fost Finalist al Concursului Internaţional de Design, Osaka, Japonia şi Premiul
pentru design, la Salonul Naţional de Design
În anul 1990 a primit Premiul UAP pentru Design şi a fost declarat Finalist, la Concursul
Internaţional de Sticlă, de la Kanazawa, Japonia
În anul 1997 i-a fost acordat Premiul pentru tehnică mixtă, la Expoziţia de Artă Decorativă, la
Muzeul Naţional Cotroceni, şi a fost nominalizat printre primii 40 designeri ai anului, de către revista
„International Design Magazine", SUA, spre a fi publicat în numărul din ianuarie 1998.
În anul 2000 i-a fost acordat Ordinul Naţional „Serviciul Credincios", în grad de cavaler, conferit
de preşedintele României, dl. Emil Constantinescu.
În anul 2004 a fost desemnat câştigător al concursului de sculptură pentru realizarea Ansamblului
Monumental „Glorie Eterni Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989", pentru oraşul Bucureşti.
În perioada de activitate s-a implicat în organizarea de expoziţii pentru diverşi beneficiari din ţară
precum şi expoziţii personale, participând şi la expoziţii de grup.
A executat pentru diverse instituţii lucrări ambientale Muzeul Militar Naţional, 1990; sediile
Bankoop, Bucureşti şi Slobozia, 1996; Păsări, ansamblu sculptură în sticlă, Hotel Crown Plaza,

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

BUCUREŞTI LA

550

147

DE ANI DE ATESTARE

llucuresti, 2003; Muzeul Naţional Filatelic, Bucureşti, 2004; Sculptură în sticlă optică pentru BRD
( iroupe Societe Generale, sediul din Bucureşti, 2004; Panouri decorative din cristal şi sculptură în sticlă
pentru BRD Groupe Societe Generale, sediul central, Bucureşti, 2004; Spirala, Banca Rabo, Filiala
<iroesbeek, Olanda, 2005; Panoul (Pomul), Banca Rabo, Filiala Tubbergen, Olanda, 2005; Panouri
decorative din cristal,pentru Hotel Howard Johnson, Bucuresti, 2005; Memorialul Renaşterii, ansamblu
monumental dedicat memoriei Eroilor şi revoluţiei române din decembrie 1989, Piaţa Revoluţiei,
Bucureşti, 2005; Muzeul de Artă Românească din Vancouver, Canada, 2006.
Artistul plastic Alexandru Ghilduş are lucrări de sculptură în sticlă în colecţii particulare
din România, Austria, Germania, Elveţia, SUA, Chile, Grecia, Franţa, Belgia, Israel, Suedia,
.lnponia, Olanda.
Carieră universitară. Atelier de creaţie lângă sediul Radiodifuziunii Române.
Reacţia ministrului Culturii şi Cultelor, Răzvan Theodorescu faţă de tărăgănarea avizării
nmplasamentului monumentului care, prin concurs, a revenit artistului plastic Alexandru Ghilduş, în:
„< 'ronica Română'', Bucureşti, anul XI, nr. 3608, V 19 noiembrie 2004, p. 7.
În toamna lui 2005 în Piaţa Revoluţiei din Bucureşti a fost inaugurat monumentul cinstirii Eroilor
lkvoluţiei din Decembrie 1989. Realizat de Alexandru Ghilduş în manieră abstractă, în care betonul
~i bronzul au încorporat bani grei pe ceva definit plastic de hâtri străzii a fi un cartof într-o scobitoare.
lkgretabil că fără o prealabilă lansare a unui concurs public, cu consultarea opiniei publice, a
plntitorilor, se aduc în forul public creaţii fără sau cu un mesaj discordant pentru tema dorită. Cât despre
nmplasarnent, actuala trinitate: bustul monumental Comei Coposu (piedestal ca o ţeapă), statuia (dorită
monumentală dar de fapt o caricaturizare) a lui Iuliu Maniu şi amintitul cartof sunt lucrări glaciare,
lipsite de respectul care s-ar fi cuvenit să-i mobilizeze pe respectivii creatori, dar mai ales pe cei care şi1111 asumat responsabilitatea crezutului act de cinstire, dar de fapt de risipire a banului public şi aducerea
111 forul public a unor jignitoare creaţii. Păcat de reuşitul bust Comei Coposu pentru că i-a fost conferit
1111 asemenea piedestal şi un asemenea amplasament.
Eveniment artistic în Piaţa Revoluţiei, în: „Alo, Bucureşti", Bucureşti, anul II nr. I (13) ianuarie
.!005, p. I foto, text p. 3. Referinţă la monumentul Revoluţiei în concepţia lui Alexandru Ghilduş.
Cristina Andrei, Secretele croitorului În sticli, în: ziarul „Ring", Bucureşti, Vineri, 19 Iunie 2009
a·onstituie o prezentare a artistului în ambianţa atelierului de creaţie unde sticla este tăiată dobândind
lnnobilări artistice.
79. Paul NEAGU (1938, Bucureşti - 2004), I.A.P. „N. Grigorescu", promoţia 1965. Sculptorul
11 organizat prima expoziţie personală în 1969 la Bucureşti la Galeria „Amfora", urmată de alte
numeroase în diverse lări, precum şi participări la expoziţii de grup. A părăsit România în 1969.
/\ realizat şi o prestigioasă carieră didactică. Lucrările sale se află în muzee, colecţii publice şi
purticulare.Ca sculptor este considerat a fi un novator permanent preocupat de a realiza noi forme
de expresie. Negând vechile canoane ale sculpturii el a inaugurat o nouă manieră în arta sculpturală.
I>ominat de spiritul de aventură el a realizat o sculptură palpabilă preocupare exprimată în 1969 în
Murea Britanie prin Palpable Art Manifesto în care îşi justifica maniera de percepere a misiunii
urtistului sculptor. Dorind să confere acestei arte calitatea de spectacol care să fie prilej de dialog
ru privitorul. Îi este atribuită această preocupare făcând referinţă la vechii cioplitori români care
ronfereau lemnului, prin dăltuire, formele unor obiecte utilitare. Viziunea cosmică l-a condus la
reulizarea ciclului Stelar. Bibliografie. Expoziţii personale.
Ionel Jianou, p. 132.
„Adevărul", Bucureşti, nr. 2542, 1-2 august 1998, p. 3 Paul Neagu, Crucea secolului amplasată în
l'iu\a Charles de Gaulle [hâtri bucureşteni au definit această creaţie NASTURELE] bronz 6 m. lucrare
dedicată evocării luptătorilor anticomunişti.

Petre Oprea, Cronica la

expoziţia

de la „Galeria Luchian 12" Un artist de talie

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

europeană:

Paul

148

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

XXIV

Neagu, în: „Literatorul", Bucureşti, 15 septembrie 2004. Expoziţie organizată de Pavel Şuşară cu o
sculptură, două serigrafii şi 12 picturi aflate în colecţii din ţară. Este evocată biografia, variata creaţie a
artistului reformator. Mesajul operei artistului.
80. Legea monumentelor de for public nr. 120 din 4 mai 2006,
nr. 403 din 10 mai 2006.

publicată

în „Monitorul Oficial",

Bucureşti,

SUMMARY
The article presents the importance ofpublic monuments in preserving the memory
of the community and consolidating the prestige of past events or representative
characters.
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