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Bucureştiul “altfel”
Te diferenţiezi sau eşti ignorat.
Prin ce se diferenţiază Bucureştiul de
alte capitale europene? Ca să fii atractiv
trebuie să fii diferit, să ai ceva “altfel”,
dar un altfel în bine nu în rău.

De Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Luna aceasta Bucureştiul a fost invadat
de 40.000 de spanioli dornici de a vedea
un meci de fotbal. S-au închis şcolile,
s-au spălat străzile, parcangii particulari
au luat pauză, a fost de vis pentru toată
lumea, un vis pe care îl dorim cu toţii:
să avem turişti. Dar ne-am trezit...
parcangiii particulari au revenit, şi nu
numai ei...
Ce are Bucureştiul altfel faţă de alte
capitale europene?
Arhitectură specifică tradiţională?
Hm, în Paris pe un bulevard mai mare
găsim arhitectură cât în jumătate de
Bucureşti.
Centrul vechi: o mare de terase cu nume
pompoase, sclifosite.
Muzee, aş bifa: Muzeul naţional de artă,
Muzeul Satului şi Casa Poporului. Da

Casa Poporului, chiar dacă este hulită
este o atracţie pentru turişti, cea mai
mare, cea mai tare, cea mai...
Avem momente efemere de top cum ar
fi Festivalul George Enescu, deosebit, o
bucurie pentru bucureşteni şi invitaţi.
Şi de curând un stadion care poate
înflăcăra 40.000 de suporteri.
Să nu uit, mai avem un punct de atracţie
atât turistică cât şi pentru bucureşteni,
Statuia lui Traian... o marotă, se va face
programare ca să te fotografiezi cu ea,
la nuntă, la botez, cred că va fi amuleta
Bucureştiului, să fie într-un ceas bun!
Deci, ce facem cu Bucureştiul actual,
cum îl facem atractiv atât pentru turişti
cât mai ales pentru locuitorii lui?
Cred că “Delta Bucureştiului” ar fi una
dintre soluţii, este un dar al naturii
pentru bucureşteni, ar fi o crimă să o
distrugem, să o acoperim de betoane.
Este altfelul pe de care avem nevoie.
Haideţi să facem un Bucureşti “altfel”
de care să ne bucurăm cu toţii!

Merită să descoperim pentru noi toţi şi pentru copiii
noştri farmecul locului, oamenii şi tradiţiile care l-au
construit, care i-au definit spiritul şi care într-un fel sau
altul interferează zilnic cu prezentul nostru.
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Cronica Lunii
Aprilie 2012

foto: Dan Moruzan
foto: Mihai Petre

Bazilescu

foto: Borcea Dana

Paris
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Fotomontaje

Pe 24 aprilie ne-am întâlnit să ne bucurăm de soarele primăverii şi să explorăm zona Bazilescu.
Am gasit blocuri sovietice, un teatru de vară părăsit, maşini de epocă şi multe altele.
http://orasul.ro/excursiifoto/view/cartierul-bazilescu.html

Dan Moruzan s-a jucat cu foarfeca şi cu lipiciul. A luat Bucureştiul şi l-a tăiat în bucăţele,
după care l-a reconstruit. Rezultatul s-a văzut între 9 şi 30 aprilie, în Pasajul Universităţii.
http://orasul.ro/expozitiifoto/view/fotomontaje.html

foto: Adrian Cristea

Între 27 aprilie şi 1 mai am schimbat micul cu marele. Ne-am
urcat în avion din “Micul Paris” şi am mers în marele Paris.
http://orasul.ro/excursiifoto/view/paris-2012.html

Muzeu

Avioanele fascinează la orice vârstă şi, pe 7 aprilie, am mers din
nou la Muzeul Aviaţiei pentru a vedea ce a mai rămas din el.
http://orasul.ro/excursiifoto/view/muzeul-aviatiei-2012.html

foto: Oancea Marius

Biblioteca

Biblioteca Naţională s-a mutat în noul sediu, motiv pentru care pe 25
aprilie am vizitat cel mai mare centru de cultură din România.
http://orasul.ro/events/view/inaugurarea-bibliotecii-nationale.html
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Trecut-au anii...
București la a XXa aniversare
a eiberării patriei

Anii ‘60
“În primii 4 ani ai şesenalului, statul a alocat pentru oraşul Bucureşti investiţii în valoare
de circa 19 miliarde lei – fonduri aproape egale cu cele alocate în 10 ani precedenţi.”

“Roadele muncii însufleţite desfăşurate de colectivele întreprinderilor din capitala îşi
găsesc expresia în realizarea de către acestea, în cursul anului trecut, a unei producţii
industriale de aproape 10 ori mai mare decât volumul din 1938. Producţia întreprinderilor
bucureştene a crescut în ultimii 4 ani într-un ritm mediu anual de 15,7 la sută, superior
ritmului mediu pe ţara; sporurile cele mai importante s-au obţinut în ramurile industriei
grele – în chimie, metalurgie neferoasă, construcţii de maşini”.
GH. GHEORGHIU-DEJ Din cuvântarea rostită la Conferinţa organizaţiei de partid a oraşului
Bucuresti-15 februarie 1964

“Pe timpuri, burghezia şi moşierimea numeau Bucureştiul “micul Paris”, dar specificul
acestui “mic Paris” constă în dezvoltarea sa haotică, în periferii întinse, pline de cocioabe
şi locuinţe insalubre, cu străzi nepavate, lipsite de canalizare şi lumină. Aceasta moştenire
grea din punct de vedere edilitar, urbanistic şi sanitar se lichidează prin opera intensă de
construcţie care face Bucureştiul de nerecunoscut – cu magistrale şi artere spaţioase, cu
blocuri de locuinţe luminoase şi sănătoase, cu magazine atrăgătoare, cu noi aşezăminte
social culturale”.
GH. GHEORGHIU-DEJ, Articole şi cuvântări 1959 – 1961

Ponderea studenţilor şi absolvenţilor din învăţământul superior, pe
specialităţi, faţă de total R.P.R.
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Absolvenţi 1962/1963

(%)

Total

49,5

Tehnice

49,7

Ştiinţe economice

100,0

Ştiinţe juridice

10,6

Medico farmaceutice

46,7

Universitar pedagogice

45,0

Artistice

62,9

Cultura fizică şi sport

100,0
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Trecut-au anii...
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Cartile Bucurestiului
)

ortodoxie

,

,

Biserica Buna Vestire Belu

Recomandate de Filica Drăghici, bibliotecar BCU

Nicolae Vătămanu, Odinioară în Bucureşti, Editura Domino,
Bucureşti, 2007, 210 p
De la Bucureştii de ieri până la cei de astăzi s-a
ajuns cu preţul unor mari strădanii. Cele mai recente
prefaceri le avem sub ochii noştri, etapele celor
mai vechi trebuie sa le căutam în tainele trecutului.
Privim astăzi cum artere vechi, de îndelungată tradiţie
negustorească, precum este Calea Moşilor, cad sub
izbiturile buldozerelor, pentru a face loc unor largi
bulevarde mărginite de siruri măreţe de blocuri.
Ceea ce numim astăzi Cismigiul era altădată o insulă
de pădure, ramasă din vremuri străvechi în mijlocul
oraşului. Între copaci se găsea un lac, numit până în
secolul al XVII-lea lacul lui Dura neguţătorul. Din secolul fanariot, al XVIIIlea, lacul şi-a schimbat denumirea şi a devenit “ al Cişmigiului”, termen
care pe turceşte însemnă al “ fântânarului”. Acel fântânar îşi avea
locuinâa şi fântânarele de apă cam pe unde este astăzi Conservatorul
Ciprian Porumbescu.
Cartea este structurată în două părţi, în prima sunt evocate o serie de
drumuri şi locuri din Bucureşti, cealaltă intitulată “Lume şi năravuri” ne
introduce în admosfera Capitalei de odinioară.

Maria-Magdalena Ioniţă, Teatrul ComediaOdeon. Un secol de istorie, Editura Oscar
Print, Bucureşti, 2011, 215 p
În anul 2011 s-a aniversat un veac de la
inaugurarea celei mai frumoase săli de
spectacol pe care o are Capitala, eveniment
care a fost generat de apariţia în viaţa
culturală a noului “Teatru Comoedia”. Istoria
acestui edificiu a început în decembrie 1911
când a fost inaugurată sala de teatru, construit
de arhitectul Grigore Cerchez, clădire care mai
adăpostea şi o sală de cabaret şi un restaurant.
În anii ’60 ai secolului al XX-lea ansamblul a căpătat o nouă înfăţişare
şi “ iesire la stradă”- Calea Victorie- prin înlăturarea ultimelor vestigii
ale Curţii Domneşti, Casa Ghica, sediul librăriei “Cartea Rusă” dar şi a
clădirii ce adăpostise “ L’independence Roumaine”.
Cartea se încheie cu o incursiune în present. Este trecută în revistă
activitatea acestui teatru bucureştean reprezentativ şi care a
reprezentat arta teatrală românească pe mai multe scene ale lumii.
14 “Bucureștiul meu drag” - mai 2012

Hram: Buna Vestire
Ctitorită în 1925
Bogdan Hrib,
Bucureştiul
interbelic –
1935, Editura
Tritonic,
Bucureşti, 2009,
144 p

De Teodor O.
Nicolescu

Șoseaua Giurgiului nr. 29A

Această carte
cuprinde articole
apărute în
săptămânalul “Realitatea Ilustrata”
din anul 1935. Cele 22 de articole
selectate accentuează diversitatea
umană ce anima furnicarul pestriţ în
care se contopesc rămăşiţele otomane
cu aspiraţiile occidentale.
Este o invitaţie de a părăsi internetul
măcar pentru puţin timp, pentru
o plimbare în gând pe caldarâmul
Bucureştiului. Pe străzile capitalei
se întâlneau vechii mesteşugari şi
lăutarii aflaţi în căutarea gloriei
cu domnii care adoptau obiceiuri
rafinate, studentele care îşi jucau
rolul emancipării într-un decor
cosmopolit cu menajerele care încă îşi
mai păstrau portul tradiţional, specific
unei anumite regiuni.
mai 2012 - “Bucureștiul meu drag” 15
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Ce-am găsit în oraş

www.simonacratel.eu

Foto: Mark Constantinescu

1. Nu mai vizitasem Bucureştiul de
patru ani, şi m-am dus în căutarea
locurilor pe care le ştiam. Un câine
m-a întrebat dacă poate să mă ajute.
Susţinea că-l cheamă Sam. „Ce nume
românesc e ăsta?”, l-am întrebat
nedumerită. „Arăt ca un român? Doar
trăiesc aici. Stăpânii mei m-au adus
de undeva departe. Cum e cu tine? Cu
ce ocazie pe-aici?”. „Mi-am lăsat pe
aici pe undeva o dragă amintire. Eram
trei prieteni şi am stat pe-o bancă.”
„Hmmm... O bancă? Pe aici? Întreabă
mai departe, eu nu ştiu nimic de-aşa
ceva.”
2. Am vrut să pornesc mai departe,
dar mi-era foarte sete, aşa că miam potolit setea de la robinetul din
curtea în care locuia Sam. M-a condus
cu mândrie să-mi arate. Avea flori şi
tufişuri şi o casă mândră să păzească.
O maşină, trei copii şi doi stăpâni.
Mi-a zis că femeia îi dădea pe ascuns
mâncare. „Boabele de câini nu prea
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5. Am pornit-o în direcţia indicată, îngrijorată de gustul
sălciu de pe limbă. Un pic alarmată. Mi-era deja foame, când
de undeva a apărut un porumbel şi m-a hrănit cu firmituri
de pâine. „Îţi mulţumesc, prietene”, i-am spus. Dar el, fără
o vorbă a zburat departe. Sătulă acum şi fericită, am putut
porni din nou la drum.
6. Cineva îmi lăsase nişte flori la picioarele unei statui.
Le-am luat şi am zâmbit în soare. Era atâta pace. Linişte şi
bucurie. Le-am mirosit cu ochii întredeschişi, şi am ştiut că
asta înseamnă că sunt aproape. Haide, caută mai departe,
îmi spuneau florile prin mirosul lor. Bucureştiul tău e aici,
pe undeva. Pe-o bancă, amintirea, aşa cum ai lăsat-o.
Trei prieteni, râzând de-o glumă bună. Râzând de viaţă.
Nemuritori.

De Simona Cratel
Născută în Bucureşti,
absolventă a Liceului
de Arte Plastice
“Nicolae Tonitza”,
apoi a Universităţii de
artă, a lucrat ca grafic
designer, art director
şi web designer, apoi a
scris timp de patru ani
pentru portalul cultural
LiterNet, la editura
virtuală cu acelaşi nume
publicând şi romanul
scurt “Străinii”.

nevoită să traduc: „Câinele ăla e prost, şi nu-l cheamă Sam.
Apa de la robinetul din curtea lui nici măcar nu e potabilă,
iar tu nu trebuia s-o iei în direcţia asta. Ştiu eu o amintire
pierdută câteva străzi de-aici. Am amuşinat-o deseori.”

au gust”, mi-a zis. Apoi ne-am luat la
revedere. Trebuia să găsesc amintirea
mea de pe-acea bancă. Eram trei
prieteni şi râdeam.
3. Am pornit mai departe în căutare.
O bancă verde, cu stinghii de lemn.
Lângă un spaţiu cu iarbă, lângă o
stradă cu maşini. Trei prieteni au râs
cândva acolo, undeva în tinereţea
mea. La drum, mi-am zis, nu poate fi
departe. M-am răsucit pe călcâie la
trei sute şaizeci de grade, dar sinceră
să fiu, n-am recunoscut nimic. Nu mai
fusese în Bucureşti de patru ani, dacă
mai rămăseseră amintiri în el, nici
urmă de-ale mele.
4. „Stimată pisică”, am întrebat „Aveţi
cumva idee pe aici de-o bancă verde?”.
„Miau”, mi-a răspuns ea. „Miau, miau,
miau.” „Oh, vă mulţumesc”, am
exclamat, plină de modestă reverenţă.
Apoi am plecat mai departe. Pentru
cei care nu ştiu limba pisicilor, mă văd

7. Apoi am întâlnit un tip care dansa. „Nu vă supăraţi pe
mine, domnule, că vă-ntrerup, dar n-aţi văzut cumva o
amintire? Trebuie neapărat şi musai să includă: una bucată
bancă verde, trei copii şi un măr muşcat. Ah, şi neapărat
mult râs din suflet.” Iar el, fără o vorbă, mi-a indicat
în ce direcţie s-o iau. „Vă mulţumesc”, i-am spus. „Vă
mulţumesc.” Şi pe lângă asta, era un dansator deosebit de
competent.
8. Am mers şi am mers şi deodată m-am aflat acolo.
Incredibil! Dar băncile.... Banca mea verde? Imposibil de
localizat. Care dintre ele. Aşa că le-am luat pe fiecare l-a
inspectat. M-am uitat pe ele, m-am uitat sub ele, am căutat
în coşul de gunoi alăturat. La tulpina fiecărui copac şi în
fiecare scorbură. Obosită, m-am aşezat la întâmplare, şi s-a
întâmplat c-am aţipit.
9. Iar când acest lucru s-a-ntâmplat, mi-am regăsit şi banca.
Verde, uşor scorojită, veche, plină de memorii. Pe ea stăteau
trei prieteni şi împărţeau un măr. Apoi cu toţii au plecat în
altă parte. Un măr, un gând. Râsul zgomotos a trei copii cu
ghiozdanele-n spinare.
Şi am zâmbit în somn, şi m-am trezit în Bucureştiul meu,
ascuns în toate aceste mici detalii, unde-am fost o dată
fericită şi chiar m-am bucurat.
10. Când m-am trezit, cineva-mi întindea o floare. „Vă
mulţumesc, stimat necunoscut”, am spus, deşi nu era
nici măcar ţipenie în jur. Dar am sperat că pisicile, câinii,
vrăbiuţele ori porumbei îi vor transmite omagiile mele cele
mai frumoase. Am rupt trandafirul şi-am plecat acasă.
mai 2012 - “Bucureștiul meu drag” 21
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Catedrala
Mântuirii Neamului
De Nicolae Şt. Noica

Peregrinările Catedralei Patriarhale prin diverse amplasamente 1990-2005
Papa Ioan Paul al II-lea participă la Sfânta
Liturghie din Piaţa Unirii oficiată de Patriarhul
Teoctist şi membrii Sfântului Sinod, 9 mai 1999
22 “Bucureștiul meu drag” - mai 2012
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După 1990, proiectul Catedralei a fost
readus în actualitate de vrednicul de
pomenire Patriarhul Teoctist, atât spre
cinstirea jertfei înaintaşilor pentru credinţă
şi unitatea neamului, cât şi a jertfei pentru
obţinerea libertăţii de sub comunism şi
ateism.

Nicolae Şt. Noica
Inginer, absolvent
al Institutului de
Construcţii Bucureşti –
Facultatea de Construcţii
civile şi Industriale
promoţia 1969
1996-2000 - Ministrul
Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului
1990-1994 - Inspector Şef
de Stat pe ţară – Inspecţia
de stat în Construcţii
1996 - Membru al
Parlamentului
1988-1990 - Inspector
- Institutul Central de
Cercetare Proiectare şi
Directivare în Construcţii ICPDC
1978-1988 - Inginer –
responsabil cu calitatea
- Trustul de Construcţii,
Montaj şi Reparaţii pentru

Industria Chimică – TCMRIC
1969-1988 - Inginer
proiectant – Institutul
de proiectare pentru
Construcţii de maşini – IPCM
Din 1972 - Profesor asociat
la Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti

În 26 ianuarie 1990, Consiliul Naţional
Bisericesc, în consens cu dorinţele
credincioşilor, a adresat Secretariatului
de Stat pentru Culte şi Primăriei Capitalei
rugămintea de a stabili un loc potrivit
în Bucureşti pentru viitoarea catedrală,
sugerând, totodată, după analizarea mai
multor variante de amplasament posibile,
că ea ar putea fi aşezată pe fundaţiile deja
existente ale aşanumitului Centru Naţional
„Cântarea României” din Piaţa Unirii, în
imediata vecinătate a clădirii Bibliotecii
Naţionale, aflată în construcţie.
În acest context, Institutul de proiectare
„Proiect” Bucureşti, la solicitarea Direcţiei
de Urbanism, Arhitectură şi Amenajarea
Teritoriului a Municipiului Bucureşti,
a întocmit un studiu de amplasament
pentru catedrală în mai multe variante,
pe baza temei de proiectare primite de la
Arhiepiscopia Bucureştilor. Lucrarea nu s-a
finalizat.
La 7 februarie 1995, cu ocazia festivităţilor
prilejuite de aniversarea Autocefaliei şi a
înfiinţării Patriarhiei Române, Patriarhul
Teoctist a lansat un apel condu cătorilor
de stat şi politici ai ţării, clerului şi
credincioşilor, să sprijine realizarea
Catedralei Mântuirii Neamului.
În ziua de 10 mai 1995, Consiliul Naţional
Bisericesc şi-a exprimat dorinţa ca
amplasamentul viitoarei catedrale să fie
în Parcul Carol, urmând ca aceasta să aibă
hramul „Înălţarea Domnului”
Ca urmare, în 17 ianuarie 1996, Patriarhia
a solicitat autorităţilor statului, pe
de o parte, să aprobe în Parcul Carol
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suprafaţa de teren necesară construirii
viitoarei catedrale, cu dependinţele
aferente – locuinţe pentru slujitori,
muzeu, bibliotecă, săli de conferinţe şi
diverse anexe – şi cu zona de protecţie
corespunzătoare, ce va rămâne publică,
iar pe de altă parte, să sprijine financiar
realizarea studiilor de amplasament şi
a documentaţiei preliminare, de către
specialişti cu reputaţie, spre a putea
începe lucrările pregătitoare.
Tratând cu atenţia cuvenită acest demers,
în 13 februarie 1996, forurile conducătoare
ale ţării au făcut cunoscut că îmbrăţişează
acest proiect şi, prin hotărârea de guvern
nr. 121 din 26 februarie 1996, publicată
în Monitorul Oficial nr. 48 din 6 martie
1996, s-au alocat sumele necesare
pentru acoperirea cheltuielilor cerute de
elaborarea documentaţiei preliminare.

Anunţarea oficială la Ministerul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului a amplasamentului din
Piaţa Unirii, 25 noiembrie 1998

Totodată, prin hotărârea de guvern nr.
795 din 12 septembrie 1996, la solicitarea
forurilor centrale bisericeşti, s-a stabilit
constituirea unei Comisii naţionale, pentru
construirea Catedralei Mântuirii Neamului,
formată din membri ai Sfântului Sinod şi
reprezentanţi ai ministerelor de resort
implicate direct în realizarea acestei
lucrări de importanţă majoră bisericească
şi naţională.
În ziua de 12 iunie 1997, la Patriarhia
Română s-a întrunit Comisia pentru
construirea catedralei care a luat
în discuţie necesitatea urgentării
formalităţilor pentru stabilirea locului de
amplasare, capacitatea sfântului lăcaş,
stilul arhitectonic.
Abordându-se şi problema stilului
arhitectonic, de care trebuie să ţină seama
proiectanţii, s-a considerat că acesta
trebuie să fie cel românesc, întrucât
Biserica are menirea să fie nu numai
păstrătoarea credinţei ortodoxe, ci şi a
artei româneşti.

Moment din timpul sfinţirii locului din Piaţa Unirii, 5 februarie 1999
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Patriarhul Teoctist împreună cu Papa Ioan Paul al II-lea în Catedrala Patriarhală, 8 mai 1999

Patriarhul Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea binecuvintează
crucea de pe amplasamentul din Piaţa Unirii, 9 mai 1999
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Hrisovul de sfinţire a locului din
Piaţa Unirii, 5 februarie 1999

Anexă la Hotărârea de Guvern, Planul de amplasare - 1999

Variante de amplasare ale Catedralei Neamului, harta www.bing.com/maps
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De abia în anul 1998 se face un pas concret. Într-o seară
de octombrie a anului 1998, la orele 19.00, după o serie
de cercetări în documentele de arhivă, dar şi după
consultări tehnice cu specialişti, Nicolae Noica, Ministrul
Lucrărilor Publice şi Amenajării teritoriului propune
Patriarhului Teoctist amplasarea Catedralei în Piaţa
Unirii.
Deşi era o seară răcoroasă Patriarhul Teoctist vizitează
imediat locul dându- şi acceptul pentru acest teren.
Dânsul arăta că este voinţa lui Dumnezeu ca amplasarea
Catedralei să revină pe locul dorit şi sfinţit de Patriarhul
Miron Cristea.
La 25 noiembrie 1998, într-o conferinţă de presă
organizată de Ministerul Lucrărilor Publice, la care a
participat Patriarhul Teoctist, primul-ministru Radu
Vasile, Preşedintele PNŢCD Ion Diaconescu, Primarul
Bucureştiului Viorel Lis şi numeroşi specialişti s-a
anunţat oficial amplasamentul din Piaţa Unirii.
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„Înainte de a se lua decizia construirii acestui lăcaş,
s-a realizat studiu amănunţit în prealabil de Institutul
Urban-Proiect care a condus la concluzia că este posibil
să se construiască în acest loc”, a declarat arhitectul
Şerban Antonescu, secretar de stat în Ministerul
Lucrărilor Publice.
Apoi la 27 ianuarie 1999 a fost publicată în Monitorul
Oficial „Hotărârea guvernului nr. 38/25 ianuarie 1999
privind amplasarea Catedralei patriarhale şi elaborarea
Planului Urbanistic Zonal, însoţit de studiile de
specialitate aferente pentru Piaţa
Unirii din municipiul Bucureşti”. Prin aceeaşi hotărâre
de guvern s-a alocat şi suma de bani pentru elaborarea
studiilor şi Planului Zonal de Urbanism întocmit pentru
Piaţa Unirii, în vederea construirii Catedralei.
La solicitarea forurilor bisericeşti şi pe temeiul hotărârii
de guvern, Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
prin hotărârea nr. 32 din 4 februarie 1999, a atribuit
în folosinţă gratuită Patriarhiei Române, pe durata
existenţei edificiului, terenul din Piaţa Unirii pentru
construirea Catedralei.
Ulterior, în ziua de vineri 5 februarie 1999, la ora
12.00, în prezenţa membrilor Sfântului Sinod şi Adunării
Naţionale Bisericeşti, a preşedintelui României, Emil
Constantinescu, a primului ministru Radu Vasile şi a altor
reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai vieţii culturale şi
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publice ro mâneşti, a numeroşi preoţi şi credincioşi, în
parcul din Piaţa Unirii, Patriarhul Teoctist a sfinţit locul
şi a aşezat o sfântă cruce ca piatră de temelie a viitoarei
catedrale a Mântuirii Neamului.
La baza crucii s-a depus un hrisov, semnat de Patriarhul
Teoctist, preşedintele României Emil Constantinescu,
primul-ministru Radu Vasile, preşedinţii Camerelor şi alţi
demnitari prezenţi. El avea următorul cuprins:
„Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi săvârşirea
Sfântului Duh, Treimea cea de o Fiinţă şi Nedespărţită,
azi, 5 februarie 1999, s-a aşezat această Sfântă Cruce pe
locul unde se va construi Catedrala Mântuirii Neamului,
în semn de smerită mulţumire adusă lui Dumnezeu
pentru binefacerile dăruite poporului român.
Dorinţa şi nădejdea construirii acestei catedrale a
existat încă din anul 1878, după războiul care a adus
independenţa de stat a României, reluate apoi de primul
patriarh al Bisericii noastre, Miron Cristea, care o va şi
numi Catedrala Mântuirii Neamului, şi de urmaşii săi.
Vitregiile vremurilor au împiedicat, însă, împlinirea
acestui ideal până acum, când, la acest sfârşit de
mileniu, s-a aflat plinirea vremii şi Dumnezeu ne-a
ajutat să purcedem la începerea lucrărilor.
Construind această catedrală, dăm slavă lui Dumnezeu
şi ne rugăm pentru binecuvântarea poporului român şi
a ţării noastre, dând totodată cinstire tuturor acelora
care, de-a lungul istoriei noastre, s-au jertfit pe
altarul sfânt al credinţei, libertăţii şi unităţii neamului
românesc.
Sfânta Cruce şi locul viitoarei catedrale au fost sfinţite
de Preafericitul Teoctist, Patriarhul României, înconjurat
de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, în prezenţa Preşedintelui României, a unor
înalţi reprezentanţi ai instituţiilor Statului, a membrilor
Adunării Naţionale Bisericeşti, precum şi a unor preoţi
şi credincioşi. Binecuvintează, Doamne, pe cei ce
iubesc podoaba Casei Tale şi pe toţi cei ce se vor ruga
în această catedrală, cu hramul Înălţarea Domnului şi
Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat şi Apostol al
neamului românesc! Amin!”
În scopul selectării celor mai bune idei care să servească
elaborării Planului Urbanistic Zonal Patriarhia Română,
Ministerul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,
Primăria Municipiului Bucureşti, Secretariatul de Stat
pentru Culte şi Uniunea Arhitecţilor din România au
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hotărât să se organizeze un concurs de urbanism şi
arhitectură denumit Piaţa Unirii Bucureşti şi Noua
Catedrală Patriarhală.
A fost un concurs de idei care avea ca cerinţe
„prezentarea unei soluţii urbanistice a zonei Piaţa
Unirii” şi „prezentarea din punct de vedere arhitectural
a elementelor Noii Catedrale Patriarhale”.
Organizatorii concursului doreau să obţină răspuns cu
privire la:
- reabilitarea funcţională şi ambientală a ansamblului
Piaţa Unirii privind în special rezolvarea problemelor
de circulaţie auto şi pietonală, transport în
comun subteran, parcaje, crearea unor funcţiuni
complementare în zonă, amenajarea spaţiilor libere
şi plantate şi de îmbunătăţire a imaginii arhitecturale
actuale;
- inserţia unui obiectiv urban complex pe terenul
disponibil, neocupat de lucrările de infrastructură
existente (spaţii metrou, cursul subteran al Dâmboviţei,
pasajul auto subteran) care să cuprindă ca obiectiv
major Catedrala Patriarhală şi platforma exterioară
pentru ceremonii, precum şi crearea cadrului simbolic
necesar unei construcţii de cult reprezentativă pe plan
naţional şi european;
- realizarea de spaţii publice supraterane şi subterane
atractive, diversificate, cu funcţiuni caracteristice
zonei centrale, reprezentative pentru o capitală ce
se integrează în standardele europene; punerea în
valoare a monumentelor istorice din jurul Pieţei Unirii, a
potenţialului natural şi construit existent;
- configurarea intervenţiilor urbanistice posibile, care să
atenueze procesul de destructurare produs în anii 1980
prin demolări masive şi placări de blocuri de-a lungul
noilor bulevarde.
Silueta edificiului va centra spaţiul deja construit
devenind un punct de reper, un semnal cu putere de
simbol Dimensiunile Catedralei Mântuirii Neamului vor fi
astfel alese încât să ţină seama atât de cele de mai sus
arătate, cât şi de cadrul construit în care se amplasează.
S-a aprobat acordarea a trei premii şi trei menţiuni în
valoare totală de 21.000 USD.
Juriul concursului a fost compus din:
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Înaltpreasfinţitul Daniel, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, Preşedinte;
Arhitect Theodor Şerban Antonescu, secretar de stat în
Ministerul Lucrărilor Publice;
profesorul arhitect Alexandru Sandu, rectorul Institutului
de Arhitectură;
profesorul arhitect Ştefan Lungu, vicepreşedintele
Uniunii Arhitecţilor;
arhitectul Adrian Bold, arhitect-şef al Primăriei
Municipiului Bucureşti;
arhitectul Crişan Popescu, director firma „Rostrada”
Bucureşti
pictor Horia Bernea, directorul Muzeului Ţăranului
Român.
În urma analizei, în perioada 7-27 octombrie 1999, a
celor 30 de proiecte prezentate, juriul a apreciat că nu
poate oferi premiul I.
Trebuie arătat că printre propunerile de soluţii au fost şi
câteva neconcludente, dacă nu chiar bizare.
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La data de 2 noiembrie 1999 la Palatul Patriarhiei au fost
prezentate într-o expoziţie toate proiectele prezentate
la concurs.
Ziarele au consemnat numai „discuţiile” privind
dimensiunile viitoarei Catedrale Patriarhale: 72 m
lungime, 44 m lăţime şi 65 m înălţime şi „grija” pentru
costul acestui edificiu de aprox. 50 miliarde lei (5
milioane RON astăzi).
Între timp a mai avut loc un eveniment epocal: vizita
în zilele de 7-9 mai 1999 a Papei Ioan Paul al II-lea în
România. Atunci înaintea slujbei ce a avut loc în Piaţa
Unirii, Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist
s-au închinat înaintea crucii sfinţită pe locul viitoarei
Catedrale, şi au binecuvântat locul.
La sfârşitul lunii aprilie 2000 a avut loc la Ministerul
lucrărilor publice şi amenajării teritoriului avizarea
Planului de Urbanism Zonal al Pieţei Unirii cu noul
amplasament al Catedralei Patriarhale.
Ulterior, acest plan zonal a fost integrat în Planul
General de Urbanism al Municipiului Bucureşti, aprobat
de Consiliul General al Municipiului în decembrie 2000,
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devenind legea oraşului, singurul act legislativ în vigoare
astăzi.
La solicitarea forurilor bisericeşti, guvernul, prin
Hotărârea nr. 40 din 19 aprilie 2001, publicată în
Monitorul Oficial nr. 218 din 27 aprilie 2001, s-a aprobat
transmiterea terenului, proprietate publică a statului, în
suprafaţă de 21.500 mp, situat în Municipiul Bucureşti,
parcul din Piaţa Unirii din administraţia Consiliului
General al Municipiului Bucureşti în administrarea
Patriarhiei Române.
Şi acest loc, deşi sfinţit de doi patriarhi, Miron Cristea în
1929 şi Teoctist, după 70 de ani, în 1999, şi binecuvântat
de Papa Ioan Paul al II-lea în mai 1999, va fi schimbat la
sfârşitul anului 2001.
Argumente de natură tehnică nu pot fi susţinute.
Din păcate, motivul real l-a reprezentat şi acum
„politicianismul nostru”.
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Cred că pe acest loc cu atâta încărcătură sfântă, gândul
exprimat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la
deschiderea simpozionului tematic privind Catedrala
Mântuirii Neamului, din 15 decembrie 2008, va deveni
realitate.
Iată ce spune dânsul „Putem spune că această
Catedrală a Mântuirii Neamului înseamnă o catedrală
a recunoştinţei pe care noi o exprimăm lui Dumnezeu,
ca urmare a eliberării din diferite stăpâniri străine, dar
şi ca urmare a unificării şi unirilor. Spuneam domnului
Ministru Noica că în Piaţa Unirii s-a sfinţit o cruce,
pe când dânsul era ministru al lucrărilor publice şi
amenajării teritoriului. Acum este un loc sfinţit pentru o
catedrală. Nu putem scoate crucea pentru a construi un
nou spaţiu comercial. Trebuie să ne gândim că dacă locul
este sfinţit şi i s-a dat o destinaţie, chiar dacă nu se face
catedrală, trebuie făcut ceva cu valoare de simbol.
Noi ne-am gândit ca într-un viitor nu prea îndepărtat
să facem o biserică-mausoleu, cu un demisol sau parter
având destinaţia de mausoleu, ca spaţiu memorial, dar
nu al Unirii din 1859, ci al Unirilor. Ar fi bine să avem
acolo un mausoleu al unirilor: Unirea realizată de Mihai
Viteazul de la 1859, Unirea Basarabiei cu România în
27 martie 1918, Unirrea Bucovinei cu România la 28
noiembrie 1918, 1 decembrie 1918 – Marea Unire de la
Alba-Iulia. Deci la parterul respectiv, care va fi vizitabil,
să avem scris în piatră ceea ce este esenţial despre
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fiecare unire şi chipurile făuritorilor unirii de atunci,
ale celor mai importante personalităţi, ca un fel de
memorial ca să nu uităm aceste uniri, iar deasupra să fie
un altar, pentru ca să se poată săvârşi slujba parastasului
pentru toţi făuritorii unirilor, ca şi cei care nu sunt
pomeniţi în scris să fie pomeniţi.
În acest mod locul este respectat, chiar dacă nu se mai
construieşte catedrală. Oricum ceva trebuie făcut care
să aibă valoare de simbol.”
La sfârşitul anului 2001 a fost stabilit un nou
amplasament pe axul Bulevardului Unirii la intersecţia
străzilor Mircea Vodă şi Nerva Traian. Terenul în
suprafaţă de 41.170 mp a fost transmis în administrarea
Pa triarhiei Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea de
guvern nr. 1219/27 noiembrie 2001.
Cu o rapiditate care surprinde a fost elaborat un
plan de urbanism de detaliu pentru noua amplasare
a Catedralei Patriarhale, de firma ROSTRADA SRL şi
aprobat de Consiliul general al Municipiului Bucureşti,
prin hotărârea nr. 300/2001.
Apoi, la 25 martie 2002 a fost lansat un „concurs de
soluţii de arhitectură pentru Ansamblul „Catedrala
Patriarhală” în noua locaţie.
Juriul a fost compus din: Înaltpreasfinţitul Teofan,
Mitropolitul Olteniei, Preşedinte; vrednicul de
pomenire arhiepiscopul Bartolomeu Anania al Vadului,
Feleacului şi Clujului; Academician Virgil Cândea;
profesorul universitar Cristina Moisescu, director
al Direcţiei Patrimoniului din Ministerul Culturii şi
Cultelor; arhitectul Gheorghe Pătraşcu, director
general în Ministerul Lucră rilor Publice, Transportului
şi Locuinţei; profesorul arhitect Barbu Emil Popescu,
rectorul Universităţii de Arhitectură „Ion Mincu”
Bucureşti; arhitectul Viorel Hurduc, preşedintele Uniunii
Arhitecţilor din România, filiala Bucureşti şi arhitectul
Adrian Bold, arhitect-şef al Municipiului Bucureşti.
Concursul s-a desfăşurat în două faze. Mai întâi, din
cele 18 proiecte prezentate până la 3 iunie 2002,
juriul a selectat, la 20 iunie 2002, proiectele elaborate
de colectivele de arhitecţi conduse de prof. arh.
Augustin Ioan, cel condus de arh. Flo rin Biciuşcă şi
colectivul de arhi tecţi condus de arh. Nicolae Vlădescu.
Acestora li s-a cerut să-şi îmbunătăţească proiectele
conform recomandărilor juriului, lăsându-lise termen
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de predare 1 octom brie 2002. Juriul a apreciat, la 16
octombrie 2002, că din cele trei proiecte, cel elaborat
sub conducerea profesorului arhitect Augustin Ioan
„a reuşit să răspundă cel mai elocvent temei program
şi recomandărilor formulate de juriu în prima etapă
a concursului: funcţionalitatea liturgică, relaţia cu
contextul urban, îmbinarea tradiţiei cu modernitatea”.
Imediat după anunţarea rezultatelor presa şi opinia
publică au reacţionat. Iată ce scria Lucia Ivănescu în
ziarul Independentul din 18 octombrie 2002:
“După părerea noastră, proiectul ales de juriul format
din doi clerici, un academician şi şase arhitecţi este,
din păcate, departe de imaginea unei biserici. El
lasă mai curând impresia unui pavilion de expoziţii
sau a unui imens hangar. Nu este de mirare că multă
lume îl apreciază a fi forţat futurist, rupt de tradiţia
românească, sursă obligatorie pentru arhitectura
contemporană, care nu poate exista fără rădăcini.”
Apreciază că un răspuns mai corect la tema concursului
a oferit proiectul echipei arhitectului Nicolae Vlădescu,
care „a propus o Catedrală a Neamului realizată în
tradiţia românească, tratată eventual post-modern, care
ţine cont de ceea ce înseamnă spaţiu ortodox, dându- i
amploare, măreţie”.
Urmare acestui concurs Patriarhia a cerut de a se
delimita printr-un act normativ terenul oferit. Guvernul
a răspuns emiţând o nouă hotărâre de guvern, 1459/12
decembrie 2002, prin care reduce terenul la o suprafaţă
de numai 29.441 mp. Surprinsă de această decizie,
Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc arată la
14 aprilie 2003 guvernului că noua suprafaţă este
„insuficientă pentru viitoarea catedrală, cu anexele
ei, plasând-o în mijlocul şoselei, fără posibilităţi de
realizare a unei pieţe pietonale şi deviere a circulaţiei”
şi solicită un nou amplasament.
În aceste condiţii, Patriarhul Teoctist a reluat
intervenţiile la autorităţile statului pentru a obţine
amplasamentul din Parcul Carol.
La 18 aprilie 2003, prin hotărârea nr. 468, guvernul
a decis ca „terenul proprietate publică a statului, în
suprafaţă de 52.770 mp situat în Calea Şerban Vodă
– Parcul Carol” să fie dat în administraţia Patriarhiei.
În acelaşi timp era transferat spre Patriarhie şi
„imobilul din Parcul Carol, fostul Monument al eroilor
comunişti”, care urma să fie demontat şi reconstruit pe
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un alt amplasament, pentru a elibera spaţiul. În faţa
acestei decizii, Patriarhia a solicitat forurilor în drept
ca eliberarea terenului pe platoul central din Parcul
Carol, ocupat de acest monument, să fie îndeplinită de
autorităţile statului.
Ca urmare, guvernul a emis hotărârea 922/14 august
2003, care modifica hotărârea 468/18 aprilie 2003.
Prin aceasta, „imobilul era transmis în administrarea
Consiliului local al Sectorului 4 al Municipiului
Bucureşti”, stabilindu-se totodată că „în scopul păstrării
unei realizări remarcabile din punct de vedere plastic
şi arhitectural şi în vederea eliberării amplasamentului
destinat realizării Catedralei Mântuirii Neamului, se
dispune reamplasarea fostului Monument al eroilor
comunişti, pe teritoriul Parcului Tineretului”. Stabilirea
exactă a locaţiei urma să se facă pe bază de concurs,
pentru care s-a suplimentat bugetul Ministerului Culturii
şi Cultelor cu 1,5 milioane lei din Fondul de rezervă al
guvernului.
Ulterior, la 8 martie 2004, Primăria Sectorului 4 emite şi
autorizaţia nr. 210 de dezmembrare a fostului monument
comunist.
Aceste hotărâri nu au avut în vedere o realitate – modul
în care a fost conceput şi realizat acest monumentmausoleu.
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El a fost construit cu o structură din beton armat
monolit. Cupola principală de cca 35-40 m diametru este
formată din două plăci curbe din beton armat suprapuse
la cca 2 m distanţă, legate cu arce din beton armat
monolit. Din intersecţia acestora pornesc vertical cele
cinci coloane înalte de cca 30 m şi placate cu granit
roşu adus din Suedia. O asemenea structură nu se poate
desface în bucăţi ca o construcţie din prefabricate
din beton armat sau metal; iar ideea de a o muta prin
translare pe un alt amplasament este o absurditate.
Acest nou amplasament a suscitat numeroase discuţii
contradictorii din partea societăţii civile, oamenilor
de cultură, istoricilor şi specialiştilor, amplificate şi de
prezenţa monumentului comunist existent.
În urma acestor opinii atât de diverse, Ministerul
Construcţiilor, Transportului şi Turismului a comandat
la 29 aprilie 2004 la Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu” un studiu privind posibilităţile
de amplasare a Catedralei Mântuirii Neamului şi a
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3 - Piaţa Arsenalului, în colţul dintre Calea 13
Septembrie şi Str. Izvor, în continuarea celui de-al doilea
ax major N-S al Capitalei, propus prin Planul Urbanistic
General din 2001.
4 - Parcul Tineretului, la accesul din axul Bd. Dimitrie
Cantemir ca parte a unui nou pol urban în partea sudică
a oraşului, catedrala devenind un impunător capăt de
perspectivă.
5 – Calea Văcăreşti, pe locul fostei Mănăstiri Văcăreşti.
Acest am plasament este singurul care asigură optim
realizarea unei „incinte derivate din cea clasică
mănăstirească” pe care Patriarhia o sugerează prin
tema-program elaborată pentru ansamblul Catedralei.
Elaboratorii studiului arată în concluziile raportului
că amplasamentul din Parcul Carol este exclus dintre
opţiuni, deoarece acest loc „se situează într-o măsură
importantă în afara criteriilor urbanistice de selectare”,
iar „Parcul Carol e monument de arhitectură protejat
prin legi şi convenţii internaţionale, intervenţiile în
structura şi imaginea sa fiind de neacceptat”.

Parcul Carol

Mausoleului din Parcul Carol, Bucureşti. Studiul a fost
realizat în trei luni şi predat beneficiarului la 9 august
2004.
El a recomandat următoarele amplasamente cu potenţial
real, atât pentru punerea în valoare a Catedralei
Patriarhale, cât şi pentru realizarea unui pol de atracţie
urban în viziunea evolutivă a Capitalei:
1 - Pe fundaţiile fostului Centru „Cântarea României”,
între Bd. Unirii şi Bd. Octavian Goga. Lo cul a fost
îmbrăţişat de Patriarhia Română în 1990, când aprecia că
„acest amplasament are orientarea Est-Vest, necesară
unui astfel de edificiu de cult, fiind plasat în mij locul
Cetăţii de Scaun a Bucureş tilor, potrivit, de altfel,
ca loc şi pentru centru naţional al credinţei noastre
strămoşeşti”.
2 - Podul Izvor – Podul Haşdeu, dincolo de fostul loc al
Mănăstirii Mihai Vodă. Acest amplasament se înscrie
favorabil şi în propune rile premiate la concursul
internaţional „Bucureşti 2000”.

Dată fiind existenţa monumentului pe acest platou,
pentru păstrarea căruia s-au făcut atâtea discuţii,
Patriarhia a adus la cunoştinţa autorităţilor propunerea
ca Monumentul Eroilor Comunişti să rămână pe locul
unde se află, dar fără hemiciclul înconjurător, catedrala
urmând a fi construită în continuare pe terenul dinspre
str. Ştirbei Vodă, potrivit studiilor de amplasament ale
specialiştilor.
Ca urmare, Parlamentul României a adoptat Legea 441
din 26 octombrie 2004 privind realizarea Catedralei
Mântuirii Neamului, publicată în Monitorul Oficial 1004
din 1 noiembrie 2004. Deoarece şi această soluţie
a aşezării Catedralei Patriarhale în Parcul Carol în
vecinătatea Monumentului Eroilor Comunişti naşte
numeroase discuţii, Patriarhia Română a căutat noi
oportunităţi de amplasament pentru acest edificiu.
La începutul anului 2005 Primăria Municipiului Bucureşti,
prin scrisoarea nr. 105/16.02.2005, oferă Patriarhiei un
nou amplasament pentru Catedrala Mântuirii Neamului
situat în Calea 13 Septembrie, cunoscut în istorie ca
„Dealul Arsenalului”.

Parcul Carol
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mestesuguri

Legătoria lui

Aurel Ambrozie
De Cosmin Andrei
foto: Cosmin Andrei,
Alexandru Roșu

Andrei Cosmin

zilele.blogspot.com

Alexandru Roșu
www.alexandrurosu.ro
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Ar fi uşor să treci pe acea stradă
din centrul vechi, plină de nume cu
rezonanţă olandeză, de biciclete, de
miros de cafea si câteodata, de feţe
senine, fără să observi două obloane
mici deschise şi o lumină ce vine
dintr-un demisol dacă totuşi nu se va
intâmpla sa le vezi şi sa o faci tocmai
pentru că nu ies cu nimic in evidenţă,
nu strălucesc nicicum. După acele
obloane, l-am cunoscut acum 3 ani, pe
Aurel Ambrozie.
Aţi mai citit despre dânsul; meseria lui
şi maiestria în practicarea ei, l-au adus
in faţa multor persoane cu nume mari şi
poziţii înalte; ziariştii l-au vizitat pentru
a-l întreba despre familia Ceauşescu,
despre Zoe, despre cutia de bijuterii din
piele de box pe care a facut-o pentru
Regina Angliei sau chiar despre maşina
cu numar scurt pe care o conducea in
vremea comunismului şi legitmaţiile
pe care le avea şi le putea folosi
pentru a intra la spectacole şi recepţii
nestingherit.
Noi l-am găsit muncind - foarte mult,
aproape in serie; cămăruţa de la
demisol e dezordonată, e prafuită, se
simţea puţin stingherit de “deranjul”
de-acolo; timpul nu-i ajungea şi
pentru muncă şi pentru ordine,
simţea că merită şi el ceva mai mult
- să existe cineva care să-l ajute şi să
aibă un spaţiu ceva mai vizibil şi mai
generos(dânsul spera la unul în cadrul
Palatului Şuţu).

Ne spunea că meseria dânsului incă mai
există şi in ţările pe care noi le numim
“vestice”, că maşinăriile şi automatica
n-au ajuns să-i substituie pe toţi cei
care leagă cărţi; diferenţa e că numărul
manuscriselor legate de un meşter
de-afară nu trece de o sută pe an iar
preţurile practicate de aceştia sunt în
consecinţă, ei fiind oricum recunoscuţi
drept artişti, nu meşteri; ne-a povestit
că a cunosct “colegi” de-ai lui,
mergând în câteva plimbări alaturi de
guvernatorul Bancii Naţionale. La Aurel
Ambrozie, o carte legată în copertă
nouă costă echivalentul a câţiva Euro
iar numarul de manuscrise legate la el
într-un an, mai are câteva zerouri...
Cât am stat acolo, ne-a arătat
manuscrise vechi de sute de ani
dar si viitoare lucrari de diplomă
care aşteptau o copertă sau câteva
rame pentru fotografii. Pe mine m-a
impresionat viteza şi nonşalanţa în
manuirea lor, avea siguranţa unui om
care ştia foarte bine cu ce lucra şi
se purta corect şi prompt cu hârtia
imbătrânită de vreme. Obişnuit să văd
asemenea pagini doar în spatele unor
suprafeţe de sticlă din vreun muzeu, mă
aşteptam să le văd tratate “cu mânuşi”
dar nu era deloc cazul de aşa ceva...
N-am mai avut ocazia să trec pe-acolo
în timpul zilei; seara obloanele sunt
închise dar sper că domnul Ambrozie
încă mai lucrează în legatoria sa.

Domnul Ambrozie are o legătorie de artă, face
mape, coperţi, rame, cutii, leagă manuscrise sau
chiar lucrări de diplomă; lucrează manual, foloseşte
prese şi maşini de tăiat vechi de aproape un secol.
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Prima şcoală de fete
în limba română
De Oana Marinache
foto: Titel Dragomir

istoric
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Arhiva Primăriei Bucureşti, dosar
342/1930 (sector III Albastru), faţada
noii şcoli aşa cum există şi astăzi
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Prima şcoală de fete în limba română este Institutul
„Doamna Elisabeta Ştirbey”

Oana Mihaela
Marinache
Istoric de artă, drd.

Povestea marii vornicese Elisabeta Ştirbey (1805-1874), devenită doamnă
a Ţării Româneşti, este una dintre cele mai puţin cunoscute în istoria
Bucureştiului şi a învăţământului românesc. De numele ei se leagă prima şcoală
de fete în limba română, înfiinţată în 1843 şi susţinută din banii proprii. Domnul
Barbu Ştirbey (1849-1853, 1854-1856) a fost şi el întemeietorul Pensionatului
domnesc de fete (precursorul Şcolii centrale de fete) prin decretul din 1851.
Chiar şi înainte de a deveni domn, dar mai ales după 1849, Barbu Ştirbey a
sprijinit şi organizat învăţământul public în limba română, lucrând indeaproape
cu prietenul său, Petrache Poenaru.
Elisabeta (Safta) Cantacuzino-Paşcanu s-a născut în 1805, fiind fiica Elenei
Brâncoveanu (1787-1809), stră-strănepoata domnitorului Constantin
Brâncoveanu (1688-1714) şi a marelui spătar moldovean Grigore CantacuzinoPaşcanu (1779-1808). Elisabeta Ştirbey îi era nepoată marelui ban de Craiova,
Grigore Brâncoveanu (? - 1832), ultimul descendent pe linie masculină ce
a purtat numele Brâncoveanu. Elisabeta se căsătoreşte cu Barbu Ştirbey la
Braşov si revin în Muntenia în 1825 (pentru mai multe informaţii, vezi Arhivele
Naţionale ale României, fond Barbu Ştirbey, dosar 70) stabilindu-se în casa de
pe Calea Mogoşoaei, devenit mai târziu palat domnesc Ştirbey.
De la nepoata sa, Elisa Ştirbey Brătianu (1870-1957) aflăm că ”Tot dânsa
a înfiinţat pe cheltuiala sa şi prima şcoală de fete din Bucureşti, în Calea
Rahovei, şcoală care şi astăzi îi poartă numele.” (probabil însemnări până în
al doilea război) (Elisa Brătianu, I.C.Brătianu, Memorii involuntare, Ed.Oscar
Print, Bucureşti, 1999, p.43).
Nu ştim cu certitudine care a fost prima adresă sau clădire ce a găzduit
şcoala înfiinţată de marea vorniceasă Ştirbey. Putem presupune că şi-a avut
începuturile în Hanul Şerban Vodă : (...) în acest han şi cu binecuvântarea
stareţului de la Cotroceni, doamna Elisabeta Ştirbei fondase în 1843 un cămin
pentru 100 de fete sărace, o prefigurare a Azilului Elena Doamna, de mai
târziu.” (Emanuel Bădescu, ”Hanul Şerban Vodă” în Ziarul Financiar, 19 august
2011)
Dintr-un periodic de epocă din martie 1871 rezumăm: ”Actu de donatiune. Prin
care noi, Elisabeta Stirbey Domna, din liber’a nostra vointia şi neinfluintiata de
nimeni, dâmu immediatu in deplin’a proprietate institutului de fete infiintatu
de noi in Bucuresci, si care porta denumirea de ”Institutulu Elisabethan” casele
nostre cu loculu loru din orasiului Bucuresci, strad’a Caliti, in care se gasesce
asta-di acelu institutu, precum si jumetate din mosî’a nostra Elisabeta din
judetiulu Teleorman. Acestu institutu de fete va porta in viitoriu denumirea de:
”Institutulu Elisabeta Domna”. (Familia, anul VII, martie 1871, p. 130)
Podul Calicilor este vechea denumire a Căii Rahovei, şcoala se află astăzi pe
strada Justiţiei la numărul 55, alegerea locului poate fi pusă în legătură cu
proprietăţile familiei Grigore şi Safta Brâncoveanu, pe care se ridicase Spitalul
Brâncovenesc la 1835, azilul şi Biserica Domniţa Bălaşa. În aceeaşi zonă se
găseau şi proprietăţi ale familiei Fotache Ştirbei (? - 1828), ctitorul bisericii
Sf.Ilie Rahova.
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Doamna Elisabeta Știrbey, fototeca
Arhivelor Naționale ale României
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Exemplul oferit de prima şcoală de fete a fost imediat
urmat de înfiinţarea altora în sectoarele bucureştene
după cum aflăm dintr-o scrisoare publicată în 1885:
“Acesta şcolă continuă mai mulţi ani, când urmaşii
familiei Brancovean, consângeni cu familia Stirbey,
deschiseră după modelul şcolei Stirbey in tote colorile
Bucurescilor câte o şcolă de fete unde se făcură
profesore cele mai multe din fetele ce terminase
înveţăturile in şcola Stirbey” (Familia, anul XXI, nr.
27, iulie 1885, p.322). Tot cu această ocazie aflăm de
implicarea directă a doamnei ce le arăta fetelor lucrul
de mână. Dorinţa ei a fost de a lăsa şcoala în îngrijirea
fiului ei, Alexandru B. Ştirbey (1837-1895).
Cercetarea din arhive a scos la lumină mai multe
construcţii pe acea proprietate Ştirbey. Primul dosar
(Arhivele Naţionale Direcţia Municipiului Bucureşti,
Primăria Municipiului Bucureşti, Fond Tehnic, dosar
22/ 1876, f. 272) identificat datează din august 1876,
clădirea situată în str. Craiovei la nr. 64, suburbia
bisericii Albe-Postăvaru, culoarea de verde la acea dată,
fiind condusă de un domn Limburg si având nevoie de
reparaţii ale tencuielii şi învelitorii.
În 1895 de şcoală se îngrijea prinţul Dimitrie B. Ştirbey,
fratele prinţului Alexandru B.Ştirbey, adresa fiind Calea
Rahovei nr. 76 colţ cu Justiţiei. Cererea de reparaţii din
iunie solicitată de inginerul M. Anatoly nu este aprobată
pentru că se votase deja o aliniere a străzii Justiţiei
ce presupunea dărâmarea clădirii şcolii. În 19 iulie are
loc expropierea a 19.10 m.p. pentru suma de 25.000
lei, şcoala primind 86.30 m.p. pentru noua clădire pe
str.Justiţiei. (Arhivele Naţionale Direcţia Municipiului
Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, Fond Tehnic,
dosar 120/ 1895)
La 24 iulie 1895 epitropia prinţului Ştirbey cere
autorizaţie de construcţie pentru un nou local la 6 metri
distanţă de noua aliniere a străzii Justiţiei, fiind propusă
o clădire parter, de zid masiv, acoperită cu metal. Se
mai cere şi autorizaţie de reparaţii radicale pentru
faţadele vechiului local şi pentru împrejmuirea locului
cu grilaj de fier (Arhivele Naţionale Direcţia Municipiului
Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, Fond Tehnic,
dosar 1035/1895, p.3). De remarcat adoptarea unui stil
naţional puternic influenţat de stilul Ion Mincu (18521912) la noua construcţie proiectată de ing. M. Anatoly.
Elementele ce au fost preluate de la casa Lahovary
şi de la Bufetul de la Şosea sunt: arcul în acoladă al
ancadramentului ferestrelor şi discurile intercalate.
La acea dată, şcoala oferea cursuri primare, spaţiile
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indicate în plan indicând 4 clase, o garderobă şi un hol.
În 1912 se construieşte o locuinţă parter pentru
institutoarele şcolii după planurile conductorului
I. Călugăreanu, ţinându-se foarte mult seama de
stilul faţadei realizate în 1895, singurele detalii fiind
ancadramentele ferestrelor şi intrării principale. Această
construcţie există şi astăzi, după 100 de ani.
În iulie 1930 arhitectul Statie Ciortan depune cerere
pentru supraetajarea clădirii şcolii aprobate în iulie
1895. Pe ştampila ce apare pe documentele din dosar se
menţionează că „Aşezământul cultural Ştirbey Doamna”
se află sub înaltul patronaj al prinţului Barbu A. Ştirbey
(1872-1946), fiul cel mare al lui Alexandru B. Ştirbey
si nepotul Doamnei Elisabeta. Şcoala are clase atât
primare cât şi gimnaziale, fiind necesară extinderea
spaţiului de cursuri, o parte din contribuţia financiară
fiind din partea părinţilor elevelor deoarece instituția
pierduse după reforma agrară veniturile moşiei lăsate de
fosta doamnă Ştirbey. Etajul este compus din 4 clase, un
vestibul şi o cancelarie.
Arhitectul Ciortan include la dosar şi faţada vechii şcoli
din 1895 care prezintă modificări la nivelul ferestrelor,
mult lărgite, şi a ancadramentelor acestora şi a uşii
principale care sunt în arc rotund cu o decoraţie
împletită. Aceste sunt păstrate întocmai, faţada noului
etaj prezentând ancadramente dreptunghiulare,
un pervaz sub fiecare fereastră, un balcon central
deasupra intrării principale peste care se află inscripţia
„Aşezământul Ştirbei Doamna”, astăzi dispărut, o
cornişă cu un brâu decorat în piatră.
Planul de situaţie arată locuinţa directoarei (fostă a
institutoarelor), o toaletă ataşată şcolii în partea din
spate pe stânga şi dependinţe în spate pe latura dreaptă
lângă gardul ce desparte proprietatea de cea vecină.
Din păcate, în prezent prima şcoală de fete a căzut
în uitare şi în paragină, ca de altfel multe clădiri pe
strada Justiţiei. Să nu uităm totuşi exemplul celei
care a sprijinit înfiinţarea acestui edificiu la 1843 şi de
strădania profesoarelor ce s-au ostenit decenii la rând.
Poate că printre cititoarele revistei sau printre locuitorii
oraşului se mai află foste eleve care ar avea de povestit
despre vechea şcoală de fete.

sus: locuinţă parter pentru institutoarele
şcolii, ANDMB, PMB Tehnic, dosar 394/1912,
str. Justiţiei nr. 17; jos: casa în 2012
mai 2012 - “Bucureștiul meu drag” 53

54 “Bucureștiul meu drag” - mai 2012

mai 2012 - “Bucureștiul meu drag” 55

56 “Bucureștiul meu drag” - mai 2012

mai 2012 - “Bucureștiul meu drag” 57

58 “Bucureștiul meu drag” - mai 2012

mai 2012 - “Bucureștiul meu drag” 59

Fotohaiku
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timp liber

Cu bicicleta

prin București

text&foto: Andrei Vocurek
Paris, Washington, Roma, Londra, Praga,
Atena, pe străzile din Bucureşti cu bicicletă,
la sfârşit de săptămână, o plimbare uşoară,
de relaxare.
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Paris, Washington, Roma, Londra, Praga,
Atena, pe străzile din Bucureşti cu
bicicletă, la sfârşit de săptămână, o
plimbare uşoară, de relaxare.
Plimbarea cu bicicleta prin Bucureşti
începe din Piaţa Universităţii şi are o
lungime de aproximativ 20 de kilometri.
Dacă ai propria ta bicicletă e perfect.
Dacă nu ai bicicleta ta, poţi închiria una
de la un centru de închirieri de biciclete.
Bineînţeles, aceasta trebuie să fie în stare
bună de funcţionare, cu frâne reglate şi
cauciucurile bine umflate, iar tu trebuie
să ai mare atenţie în trafic şi să respecţi
regulile de circulaţie pe drumurile publice.

De la TNB (Teatrul Naţional din Bucureşti)
sau de la Hotel Intercontinental se
pedalează pe Bulevardul Nicolae Bălcescu
şi pe Bulevardul Magheru, trecând pe lângă
Clădirea Ciclop, Cinematograful Scala,
Cinematograful Patria şi Teatrul Nottara,
pe partea dreaptă, până în Piaţa Romană,
la Clădirea ASE (Academia de Studii
Economice).
Apoi, pe Bulevardul Lascăr Catargiu
se poate continua pe benzile pentru
biciclişti, pe lângă Observatorul Astronomic
Bucureşti, pe partea stângă, până în Piaţa
Victoriei, la Palatul Victoria.

Andrei Vocurek
trasee-cu-bicicleta.
kerucov.ro

De aici, la dreapta, se intră într-un cartier cochet,
Cartierul Bonaparte, pe străduţe: Strada Paris, Strada
Washington, Strada Roma, Strada Haga, Strada Londra,
Strada Belgrad, Strada Praga, Strada Belgrad, prin Piaţa
Quito, Strada Atena, Strada Varşovia, pe Aleea Alexandru
pe lângă Ambasada Spaniei la Bucureşti, Strada Tirana,
ieşind prin Aleea Modrogan spre Bulevardul Aviatorilor.

Cartierul Bonaparte Parcul Herastrau Kiseleff Calea Victoriei Universitate
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interesant. Tot pe Şoseaua Kiseleff se trece pe la Arcul
de Triumf, pe lângă Parcul Kiseleff, până la Muzeul
Ţăranului Român, alt loc bun de oprire şi vizitare.

Pe Bulevardul Aviatorilor, trecând de Monumentul Eroilor
Aerului, se ajunge la Parcul Herăstrău. Se ocoleşte Lacul
Herăstrău şi se iese la Piaţa Presei Libere, la clădirea
Presei Libere (Casa Scânteii).

Din Piaţa Victoriei, de la Muzeul Grigore Antipa, se
pedalează pe Calea Victoriei, trecând pe lângă Muzeul
George Enescu până în Piaţa George Enescu, la Ateneul
Roman şi Piaţa Revoluţiei. Tot pe Calea Victoriei,
trecând pe lângă Biserica Kretzulescu, Magazinul Muzica
şi Palatul Telefoanelor pe partea dreaptă, se ajunge la
intersecţia cu Bulevardul Regina Elisabeta, la Cercul
Militar Naţional.

Plimbarea continuă pe Şoseaua Kiseleff, pe benzile
pentru biciclişti, vis-a-vis de Muzeul Naţional al Satului
Dimitrie Gusti. O vizită la muzeu poate fi un popas

Pe Bulevardul Regina Elisabeta, cu Universitatea
Bucureşti pe partea stângă, se ajunge la Piaţa
Universităţii.
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Arhitectura
Bucureștiului

mozaic

Foto: Roberto Iosupescu

Ansamblul“Jupiter Residence”,
situat în zona Piaţa Sudului.
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Vremea
Bucureștiului
Foto: Irinel Cîrlănaru

Piața Palatului
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Statuile
Bucureștiului
Foto: Mark Constantinescu

După un exil în Parcul Izvor, statuile de
la Universitate au revenit acasă pe 5
mai 2012.
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“Ruinurile”
Bucureștiului
Foto: Corneliu Munteanu

Ruinele unei spălătorii auto
decorate cu grafitti la o
aruncătură de băț de bd. Unirii,
intersecția cu str. Nerva Traian,
mai 2012
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Faţa neagră a
Bucureștiului
Foto: Corneliu Munteanu
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Gunoaiele și maidanezii, principala
problemă a bucureștenilor.
Imagine din zona Gării Basarab,
bd. Orhideelor, mai 2011
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argentic

anii ‘80

La joacă
foto: Andrei
Andrei Bîrsan
Bîrsan
foto:
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expo

Flori şi florărese în Bucureşti
foto: Lucian Muntean text: Pavel Şuşară
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Expoziţia deschisă în premieră la Muzeul Ţăranului,
este acum la ICR Budapesta. Cei trei artişti, Mirela
Trăistaru, pictură, Lucian Muntean, fotografie, şi Iustin
Scărlătescu, fotografie de arhivă prelucrată, fac o
radigrafie subtilă a spaţiului urban, în speţă a celui
bucureştean, luînd ca pretext narativ şi plastic unul
dintre cele mai pregnante personaje din mitologia
capitalei româneşti, şi anume Florăreasa.
Prezenţă exemplară, apariţie festivă şi pitorească,
fiinţă investită cu o funcţie socială unică, Florăreasa
este o ţigancă mîntuită, un oficiant tainic şi un liant,
cu o profundă forţă hipnotică, între cele mai diverse şi,
aparent, ireconciliabile straturi ale corpului social. Prin
prezenţa şi prin prestaţia ei, mahalaua se conciliază cu
palatul, centrul cu periferia, iarna cu vara şi ziua cu
noaptea.
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Florile transgresează anotimpurile şi prejudecăţile,
comunică simplu mesaje dificile, stimulează forţa de
seducţie şi alimentează, pînă la abandon, reveriile
romantice. Pretext de meditaţie şi de melancolie pentru
trecători, subiect literar şi model pentru pictori, lumea
florilor şi a florăreselor a făcut o carieră exemplară în
Bucureştiul ultimilor două sute de ani, chiar dacă aici,
sau tocmai de aceea, spaţiul urban nu a fost nici pe
departe unul al marilor armonii.
Fotografiile resuscitate - document istoric absorbit
într-o contempoaneitate alertă şi relativistă - ale lui
Iustin Scărlătescu, decupajele exacerbate, prelucrate
pictural, din fotografiile lui Lucian Muntean şi sălbăticia
edenică, senzualitatea fremătătoare şi jerbele
cromatice din pictura Mirelei Trăistaru propun tot atîtea
variante de lectură pentru unul dintre miturile urbane
fundamentale – Flori şi Florărese.
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eveniment

Tango la metrou
De Vlad Petreanu

Ne e teamă la început de
ce ne va pasiona, pentru
că pasiunea stăpâneşte,
domină şi absoarbe. Ne
e teamă să ne dăm aşa,
unui stăpân necunoscut,
din prima. Ne trebuie
fiori si indoieli inainte de
abandon.
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Vlad Petreanu

www.petreanu.ro
twitter.com/Petreanu

La început, tango-ul a
fost respins, ridiculizat şi
dispreţuit, pentru că era prea
pasional şi prea dominator
pentru confortul social al unei
tari noi. Tango-ul era menit să
ia in stapanire, sa posede.
Născut din nopţile de beţie şi
abandon carnal ale imigranţilor
africani şi europeni pe coastele
sud-americane, la începutul
secolului XX, tango-ul a avut
nevoie să treacă oceanul înapoi
în Europa si sa devina faimos în
saloanele pariziene, inainte de
a deveni, in sfarsit, acceptabil,
frecventabil si, in cele din
urma, mandrie nationala acasa,
in Argentina, unde se nascuse.
Dansul musteşte de un erotism
primitiv, gutural, brut. E
fierbinte, tactil, ofensiv.
Este versiunea homo sapiens
a dansului de împerechere
atavic.
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pasiuni
petrecăreţ cu serbări dansante. Acolo am văzut o
pereche care dansa tot felul de dansuri. La sfârşitul serii
m-am dus şi i-am întrebat unde au învăţat să danseze.
Mi-au dat toate relaţiile clubului, adresa, orar, iar
săptămâna următoare m-am prezentat la cursuri. Mi-am
făcut abonament şi doi ani de zile am mers neîntrerupt,
de două ori pe săptămână. Deja era un pic altfel şi
starea de pe care o aveam când plecăm de acolo n-o s-o
uit niciodată? “Pas în DOI” se numea şcoală, şi da, se
dansa în perechi.

De Nadina Cazan
Ieşită de pe băncile facultăţii, după un
lung şi interesant proces de recrutare
am fost angajată de una din cele “Big
Six” la vremea aceea... în traducere
liberă, companie worldwide, cu
prestanţă, tradiţie şi prestigiu. Într-o
bună dimineaţă, la cafea cu colegii,
cineva povesteşte cum că un Partener
dintr-unul din birourile de prin Statele
Unite ale Americii a părăsit firma, ca să
se apuce de dans! Oau, ce tare! m-am
gândit. Să ai posibilitatea să faci ce-ţi
doreşti în viaţă, fie aceasta şi dânsul,
fără să ai grijă zilei de mâine, mi se
părea ireal. Oricum, pentru România de
sfârşit de secol XX, era doar o poveste
din îndepărtata America, unde totul
putea fi posibil, dar nicidecum la noi. M-a
şocat oarecum povestea, şi mi-a rămas în
minte acest lucru: să-ţi laşi jobul ca să te
apuci de dans!?

Milonga Tabiet
foto: Marana Pascovici
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De mică cochetasem cu dânsul, din
cauza concursurilor de dans sportiv de la
nemţi, mă vrăjeau costumele elegante
ale domnilor şi fustele largi cu mult
puf la tiv ale doamnelor, şi mai ales că
erau dansuri în DOI! Dar pe vremurile
comuniste nu prea am avut acces la aşa
ceva, să învăţ şi să practic.
Prin 2002, am fost invitată la ziua de
naştere a unui vechi prieten, mare

Într-o vară, instructorii de la dans sportiv mi-au spus
că urma să se ţină un seminar, de tango argentinian
şi să mă duc şi eu. Eu, nici gând! Pentru că din toate
dansurile pe care le făceam, tangoul nu-mi plăcea
deloc! Aşa că nu m-am dus la acel seminar de tango
argentinian cu Gabriel Manta. Atunci a bătut primul
gong.
Dansul sportiv îmi dădea o stare de bine, îmi făcusem
deja prieteni printre colegii cu care mergeam după
ore să mai socializăm. Odată am fost la unul dintre noi
foarte entuziasmat că are un film, cu dans. Am văzut
atunci prima oară filumul lui Carlos Saura “Tango”, dar
nu m-a impresionat. Nu erau decât coregrafii, nu era
tradus într-o limbă de circulaţie şi n-am înţeles mare
lucru. Atunci a bătut al doilea gong.
Vroiam să aduc dansul în viaţa mea şi altfel decât doar
în sala de curs. Mai puteai dansa la o petrecere, la o
nuntă, la un botez, dar doar atât. Şi asta doar dacă
aveai un partener care să ştie cât de cât paşii de bază,
cât despre o coregrafie asta era deja prea mult.
Prin 2005, o prietenă mă bate la cap cu telefoane toată
ziua, să mergem la o seară dansantă de tango, numită
milonga. Era şi un curs de iniţiere înaintea milongii. Ca
să scap de gura ei, m-am dus, poate dacă merg odată cu
ea să se convingă că nu-i place, mă lasă în pace şi scap.
Rezultatul acelei seri? Cred că nici în ziua de azi nu am
plecat de fapt de acolo, de la acea seară de milonga.
Oamenii care ieşeau în oraş, în fiecare duminică să
danseze, pe o muzică care părea venită din tinereţea
bunicului, cu lumină plăcută, lumânări în sfeşnice pe
masă, un pahar de vin bun, şi... toată atmosfera...
Atunci a bătut al treilea gong.

A fost ziua în care viaţa mea a luat-o pe alt făgaş.
Tangoul pentru mine este a doua viaţă. De fapt acolo
este adevărata viaţă, restul este un surogat.
Seara aceea m-a adus la cursuri de tango argentinian
în fiecare luni, miercuri şi vineri; sâmbătă şi duminică
la milonga. Îndurăm zile întregi la birou, în domeniul
bancar, aşteptând cu nerăbdare să se termine odată
ziua de lucru, să pot să evadez, şi să mă duc să dansez.
Primul pas afară din clădire trăgeam aer în piept şi
simţeam libertatea. Abia atunci începeam să fiu eu.
Nu mi-am dat seama cât de mult însemna tangoul pentru
mine decât în momentul în care mama mi-a luat nişte
bluze “pentru tango”. Atunci am realizat, că, dacă cei
din jurul meu dau importanţă acestui lucru, este pentru
că acel lucru este important pentru mine.
Puţini dintre noi ajunseseră la “Mecca” tangoului în
Buenos Aires, şi acela era şi este visul multora dintre
noi, este poate motivul pentru care facem eforturi în
viaţa de zi cu zi, ca să ajungem măcar odată pe an
acolo. Unul dintre dansatorii noştrii cei mai buni, şi-a
schimbat job-ul, s-a angajat undeva foarte departe
de Bucureşti, la o firmă argentiniană, care îi oferea
posibilitatea să facă un stagiu mai lung în Argentina.
Renunţă la tot ce avea în Bucureşti, familie, job, cursuri
de tango, milongi, prieteni, ca să facă cumva să ajungă
în Argentina. Era absolut izolat pentru săptămâni
întregi, dar îşi urma visul să ajungă în inima tangoului.
Cât de important poate fii tangoul în viaţa cuiva?...
să te determine să faci asemenea schimbări majore în
viaţa ta, ca să nu le spun radicale? Pentru unii tangoul a
schimbat cu adevărat destine. Astea sunt nişte schimbări
majore, însă toţi cei care dansează acum tango, au fost
altfel înainte şi acum s-au schimbat.
Tangoul m-a purtat prin oraşe şi prin locuri pe care nu
cred că le-aş fi văzut altfel, mi-a adus în cale oameni pe
care altfel nu cred că i-aş fi cunoscut niciodată. Tangoul
aduna oameni care au ceva în comun, sunt altfel, sunt
diferiţi, şi toţi caută acelaşi lucru. Poate că sub o formă
sau alta, sub o motivaţie sau alta, dar în esenţă este
acelaşi lucru.
Tangoul este momentul adevărului.
mai 2012 - “Bucureștiul meu drag” 105

VIETUITOARE

Întoarcerea

lui 44

text&foto: Mark Constantinescu
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44 este un număr nici prea mare, nici prea mic.
Este aproape de 41, dar, ca şi acesta, este legat
de oameni, având însă unele mici diferenţe.
Dacă 41 se ocupă cu transportul lor, 44 are ca
scop binedispunerea oamenilor.
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Spre deosebire de 41, care poate fi văzut tot
anul, lui 44 nu îi place iarna. Aşa că îşi face
apariţia decât în momentul în care anotimpul
alb a părăsit Bucureştiul demult. Şi dispare
iarăşi când frigul îşi face simţită prezenţa.
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Lui 44 propria fiinţă îi este suficientă. Preferă
să facă totul singur dar, în anuminte momente,
nu refuză nici ajutorul celor care îl admiră.
Adică, al oamenilor.
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44 preferă albul. Asortează la
acesta ceva gri, puţin negru şi
ceva portocaliu.
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44 apare pe luciul apelor parcurilor din
Bucureşti. Pe ciocul tuturor lebedelor albe este
scris acelaşi “nume”: 44.
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arheologie urbana

Magistrala pierdută
De Andrei Bergheș
În inima zonei industriale a cartierului Militari, între mall-ul Plaza România
şi hypermarketul Cora Lujerului, se află un obiectiv de explorare urbană de
referinţă pentru istoria Bucureştiului: tunelul abandonat de cale ferată,
care subtraversează Bulevardul Iuliu Maniu, racordând fosta gară BucureştiCotroceni cu zona industrială Semănătoarea.

Tunelul Lujerului
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În inima zonei industriale a cartierului Militari, între mall-ul Plaza România şi
hypermarketul Cora Lujerului, se află un obiectiv de explorare urbană de referinţă
pentru istoria Bucureştiului: tunelul abandonat de cale ferată, care subtraversează
Bulevardul Iuliu Maniu, racordând fosta gară Bucureşti-Cotroceni cu zona industrială
Semănătoarea. Tunelul a fost dat în folosinţă cel mai probabil în anul 1987, în aceeaşi
perioadă cu inaugurarea Pasajului Lujerului. Cele două artere subterane sunt adiacente
(există o legătură fizică între ele) şi au fost proiectate pentru fluidizarea traficului
rutier pe Bulevardul Păcii (actual Iuliu Maniu), care face parte din artera principală estvest a capitalei (fiind şi prelungire a primei autostrăzi româneşti).

Andrei Bergheș
arhivadegeografie.
wordpress.com/

Accesul în tunelul abandonat se face din Strada Lujerului, mai precis în dreptul trecerii
la nivel cu calea ferată Cotroceni – Bucureşti Vest. Astfel, de la această trecere la
nivel, trebuie să urmăm calea ferată spre est (centru) circa 300 de metri, până la
observarea pe partea stângă a zidurilor de sprijin care mărginesc intrarea în subteran.
Atenţie, ramificaţia se află înainte de gara Cotroceni! Pe marginea parapeţilor au
fost improvizate adăposturi de către populaţia fără adăpost a oraşului, motiv pentru
care intrarea în tunel este insalubră (se recomandă bocanci şi haine “de scandal”
pentru acces). Tunelul descrie o curbă accentuată spre nord şi răspunde între blocurile
cartierului Militari, pe strada Fabricii, aproape de depoul Metrorex Semănătoarea. La

Tunelul Lujerului
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gura nordică a tunelului s-a deschis un şantier care a
blocat parţial accesul la stradă, dar cu puţină atenţie se
poate escalada parapetul care în punctul respectiv nu
are mai mult de 1,5 metri înălţime. Întregul pasaj are o
distanţă de peste 800 de metri şi comunică printr-un şir
scurt de coloane cu Pasajul rutier Lujerului.
Dar să pătrundem puţin mai adânc în istoricul căilor
ferate abandonate din perimetrul Bucureştiului!
În anul 1979, regimul comunist a inaugurat prima
magistrală de metrou bucureştean, între staţiile
Semănătoarea şi Timpuri Noi, via Piaţa Unirii. Astfel,
au fost racordate cu centrul civic două mari platforme
industriale de la marginea Bucureştiului. Trenurile de
metrou au fost asamblate la Arad şi introduse în reţeaua
subterană prin Depoul Ciurel (Semănătoarea). Accesul
în acest depou se făcea dinspre gara Cotroceni, care la
rândul ei – în anul 1979 – mai era accesibilă doar dinspre
linia de centură. Legătura feroviară cu Grozăveştiul şi

Gara de Nord fusese desfiinţată chiar în timpul lucrărilor
de la metrou, podul feroviar peste râul Dâmboviţa
fiind atunci dezafectat. Astfel, garniturile (metroul,
cât şi marfarele) intrau spre gara Bucureşti-Cotroceni
în punctul de ramificaţie Ciorogârla (actuala staţie
Bucureşti Vest) şi mergeau spre est cale de 6 kilometri,
până la gara Bucureşti-Cotroceni, unde rebrusau pentru
a intra spre Semănătoarea.
Traversarea Bulevardului Iuliu Maniu se făcea atunci
pe la suprafaţa – chiar pe terenul pe care astăzi se află
Liceul Tudor Vladimirescu şi o benzinărie, pe de o parte,
şi Parcul Arinii Dornei, pe de altă parte. Acest parc a fost
amenajat în jurul fostului terasament al liniilor ferate,
pe direcţia SE-NV, printre blocuri (care, la rândul lor, au
fost construite fără a ocupa terenul căilor ferate).
La intersecţia cu strada Fabricii, cele două căi de acces
feroviar (pe la suprafaţă şi prin subteran) se întâlnesc şi
se separă din nou. Varianta dinspre nord-est se termină
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acces depou metrorex

în fostul parc industrial Semănătoarea (Sema Parc),
iar varianta dinspre nord-vest trece pe lângă o bază
sportivă a Metrorex (păzită, dar accesibilă) şi intră în
depoul Ciurel printr-un alt tunel, a cărui intrare este
de asemenea accesibilă, situându-se în spatele releului
STS de la Crângaşi (intrare prin spatele unor benzinării,
pe aleea ce deserveşte clădirea STS). În acest din urmă
tunel nu se poate intra (reprezintă acces în depou),
dar intrarea este disponibilă pentru explorare urbană
(parapeţii au fost deja “botezaţi” de grafferi).
Linia ferată industrială Bucureşti Vest (centură) –
Cotroceni este de fapt o ramificaţie (construită în 1960)
din prima cale ferată a Bucureştiului şi a României.
Venind dinspre Giurgiu, aceasta a fost inaugurată în
anul 1869 pe sectorul Giurgiu – Progresu – Filaret şi în
1872 pe sectorul Filaret – Cotroceni – Gara de Nord.
Practic, faima Gării Filaret a ţinut doar 3 ani, până când
s-a realizat racordul cu principala gară a oraşului, Gara
de Nord. Ramificaţia se făcea la 900 de metri sud de
Filaret, iar noile staţii din prelungirea magistralei se
numeau Rahova, Dealul Spirei, Panduri, Cotroceni, Regie
(toate fiind amplasate la intersecţiile cu marile artere).
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str fabricii - acces depou

Se racorda la sectorul de cale ferată Chitila – Bucureşti
Nord în dreptul Podului Grant. Astfel, prima gară din
Bucureşti – Filaret – a rămas un “ciot” de pe ruta Giurgiu
– Gara de Nord, majoritatea trenurilor ocolind această
staţie din cauza necesităţii de a rebrusa. Revenind la
anul 1960, acesta este de referinţă pentru schimbările
radicale aduse în circulaţia feroviară a vremurilor.
Circulaţia trenurilor de călători între Filaret şi Podul
Grant a fost suspendată pentru a nu se perturba liniştea
în arealul Palatului Cotroceni. Calea ferată a rămas în
folosinţă pentru alimentarea cu marfă a zonei industriale
Grozăveşti, inclusiv a centralei termice. Nici 20 de ani
mai târziu, podul peste Dâmboviţa avea să fie desfiinţat
o dată cu lucrările la metrou. Graficele ultimelor trenuri
de călători care au circulat pe această rută în 1969 pot fi
consultate aici.
Astăzi, terasamentul căii ferate dintre Bucureşti
Progresu şi ramificaţia Filaret (4,8 km) este abandonat,
făcând el însuşi obiectul unei eventuale explorări
urbane. În jurul căii ferate au fost amenajate străzi
fără importanţă în cuprinsul oraşului (Şinei, Brăniştari,
Cladova, Înclinată). Dincolo de ramificaţia Filaret, spre

autogara Filaret
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nord, de-a lungul terasamentului a fost amenajată
Şoseaua Progresului, o arteră importantă care
dublează vechea şosea Panduri – Tudor Vladimirescu
– Viilor şi pe care s-a mutat reţeaua de tramvai.
Ramificaţia spre Bucureşti Vest se făcea în perimetrul
actualei intersecţii Răzoare. De aici, spre linia de
centură pleca în 1960 noua arteră feroviară (de
asemenea abandonată până la tunelul Lujerului),
iar spre nord pleca varianta suspendată, de-a lungul
căreia se întind astăzi Bulevardul Geniului şi Şoseaua
Grozăveşti (continuată cu Pasajul Basarab). Clădirea
Gării regale Cotroceni se păstrează şi astăzi într-o
stare foarte bună, fiind parte a Palatului Cotroceni.
O altă magistrală feroviară desfiinţată în anii
comunismului datorită dezvoltării oraşului este
Bucureşti Nord – Băneasa – Herăstrău – Obor – 23
August (Titan Sud) – Căţelu (Bucureşti Sud), care
păstrează şi astăzi în oraş numeroase urme ale
existenţei. Aceasta a fost înlocuită în anii ’80 de
noua variantă a traseului spre Constanţa, cea de
astăzi, care de la Gara Băneasa iese direct înspre
Pantelimon. Varianta veche (ruta pe Bucureşti Obor) a
fost desfiinţată etapizat.
Fostul traseu al căii ferate se desprinde din dreptul
actualului Pasaj suprateran Băneasa, acela dinspre
Barbu Văcărescu spre Aerogării, construit tocmai
pentru a evita trecerea la nivel cu nouă cale ferată.
De aici, merge spre sud-est, pe actualul traseu al
şoselei Alexandru Şerbănescu – Barbu Văcărescu, până
în dreptul intersecţiei cu strada Gheorghe Ţiţeica.
Este singura porţiune transformată în arteră rutieră,
după modelul Şoselei Progresului. Pe acest sector
se afla şi Gara Herăstrău, undeva în zona actualei
intersecţii cu Bulevardul Dimitrie Pompei, de care
astăzi mai aminteşte doar o stradă paralelă de acces
în zona industrială. Din dreptul intersecţiei amintite,
fostul traseu de cale ferată urmează un aliniament
care astăzi mărgineşte platforma Zone Arena,
traversează o parcare şi se înscrie apoi printre garduri
(aici e o porţiune abandonată) spre Bulevardul Lacul
Tei. Aici, calea ferată traversa la nivel şi mărginea
mai departe Parcul Circului. Intersecta mai departe
străzile Judeţului, Turnătorilor, Şoltuzului, Pârgarilor
şi Lizeanu; în dreptul unora dintre ele se păstrează
şi astăzi, sub o formă sau alta, vechile cantoane CFR
care deserveau barierele şi macazele. Pe imaginile
satelitare se distinge clar fostul aliniament, iar
acesta este în mare parte accesibil şi pe teren (străzi
abandonate).
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canton CFR viitorului

aliniament judetului-turnatorilor

canton CFR judetului

inceput aleea hobita
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Începând cu strada Lizeanu, traseul fostei căi
ferate Herăstrău-Obor a fost valorificat prin
înfiinţarea străzii Reînvierii, care se închide
în blocurile cartierului Colentina. Ca variantă
ocolitoare a blocurilor, a fost deschisă o altă
stradă, Turmelor, care intersectează imaginar
fostul drum de fier. Aici, în Colentina, a
apărut primul “baraj” de blocuri, care a fost
determinant în suspendarea circulaţiei pe acest
sector. În 1986, Gara Obor era izolată de Gara de
Nord, iar la scurt timp va fi “ruptă” şi de Titan
Sud prin construirea cartierelor Socului şi Titan.
Gara Obor este cea mai bine păstrată staţie de
pe fosta magistrală. De aici, astăzi, trenurile (de
Feteşti, Călăraşi şi mai rar Constanţa) se înscriu
spre nord, trecând pe lângă Dragonul Roşu şi
racordându-se la magistrala principală dinspre
Bucureşti Nord în punctul Pantelimon. Înainte,
de la Gara Obor, se putea merge cu trenul direct
la staţia Titan Sud (înainte se numea halta 23
August), pe traseul aproximativ de astăzi al Aleei
Hobiţa din Pantelimon. Macazul se află undeva
între trecerile la nivel cu Baicului şi Fântânica.
Configuraţia traseului a fost schimbată radical
o dată cu construirea cartierelor de blocuri,
singura străduţă din cartierul Socului care mai
aminteşte de magistrală fiind Strada Macazului,
un fel de improvizaţie cadastrală printre noile
vile apărute în spatele blocurilor. Dincolo de
Şocului (Bulevardul Chişinău de azi), calea
ferată mergea prin spatele actualului cartier de
blocuri-turn Vivenda Residencias, apoi traversă
Şoseaua Vergului cam în dreptul restaurantului
Mc Donald’s de la Costin Georgian (acum este
o piaţă pe fostul terasament). Din acest punct,
calea ferată reapare la suprafaţă (cu întreruperi)
pe flancul nordic al Bulevardului Basarabia, iar
după alţi 1,2 kilometri intră în haltă Titan Sud,
proaspăt reinaugurată de compania privată
Transferoviar Călători, care operează cu 5
perechi de trenuri spre Olteniţa.
Mai multe informaţii şi fotografii document,
precum şi graficele ultimelor trenuri care au
circulat pe această rută, veţi găsi pe forumul
Trenuletz, în acest topic: www.forumtrenuri.com
imagine satelitară Google
Earth cu fostele trasee de
cale ferată din București
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fotografii bucurestiului

Nicolae Ionescu

(1903 – 1974)

De Emanuel Bădescu
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www.bucurestiivechisinoi.ro
regândirea întregului portal pentru a surprinde aspecte
extrem de interesante pentru istoria, cultura si arta
unui oraş îndrăgit şi respectat. În acest timp, echipa
editorială a adunat peste 30 de oameni talentaţi,
expresivi, pasionaţi de tot ceea ce reprezintă Bucureştii
vechi şi noi.
Povestea scriiturii lor a fost continuată printr-un proiect
extrem de curajos, cunoscut sub numele de Joia de la
Capşa, unde, într-un mediu specific (Braseria Capşa) s-au
născut poveşti de viaţă, istorisiri desprinse de pe aleile
vechiului oraş şi ale noii capitale. Întâlnirea bilunară
şi ideea socializării, a schimbului specializat de idei a
însemnat, de atâtea ori, deschiderea unor noi direcţii
ale proiectului www.bucurestiivechisinoi.ro.
Despre noi
Cultura este ceea ce rămâne după ce ai uitat ce-ai
învăţat. Selma Ottiliana Lovisa Lagerlof
…
şi încă ceva…
… „Pentru www.bucurestiivechisinoi.ro, mediul
cultural creat online a însemnat un spaţiu destinat
socializării, cunoaşterii şi autocunoaşterii, al dezvoltării,
rememorării, al semnelor de întrebare şi, în special, al
documentării continue. Din momentul lansării, în luna
septembrie a anului 2009, proiectul a reuşit să culeagă
roadele propriilor performanţe”, Andrei Slavuteanu,
fondatorul proiectului.

S-au născut parteneriate si proiecte importante cu
instituţii culturale, asociaţii, fundaţii, reprezentanţi
media, edituri, website-uri ce împărtăşeau aceleaşi
valori socio-culturale (bloguri), s-au alăturat iniţiativelor
marca Bucureştii vechi şi noi oameni simplii, pasionaţi
de istoria oraşului ce îi adăposteşte.
Suflul modernităţii nu a trecut nepăsător pe lângă tot
ceea ce înseamnă www.bucurestiivechisinoi.ro, ci a
„acceptat” tentaţia propusă de reţelele de socializare
(Facebook) prin personalizarea unei pagini atent
urmărită de aproape 2.000 de membri.

Redeschidem invitaţia la bucureştit!

În doar un an, www.bucurestiivechisinoi.ro a decis
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