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Hala Obor,
mallul copilăriei
Piața Obor mă fascina când eram mic. Găseai de toate aici:
mâncare, dulciuri, vase, haine, pești, găini vii, călușei... tot ce vrei.
Era un univers gălăgios și fără de sfarșit și mai ales un univers al
mirosurilor: legume, fructe, mititei, vată de zahăr, mațe de porc, mai
dihai ca într-un bazar turcesc. Era urișă, oboseam hoinărind prin ea,
trebuia să fiu atent să nu mă pierd (o dată mi-a luat vântul șapca
și dusă a fost). Mi-a rămas în minte imaginea hainelor atârnate la
vânzare pe sub care treceam ca printr-un tunel sau munții de varză
și de cartofi.

De Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

2 Bucureștiul meu drag

Acum nici la bâlci nu mai regăsești această atmosferă, ce să mai zic
de mallurile septice, reci, uniforme care se diferențiază numai prin
muzica ambientală sau număr de etaje.
Mi-ar plăcea ca Bucureștiul să aibă o piață adevărată în care să
găsești de toate, să te târguiești și să pleci acasă cu fructe și legume
românești, o piață în care să poți fotografia țăranii veniți să-și vândă
roadele pământului.
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Bucureștiul în alb și negru
vernisajul
Asociaţia „Bucureştiul meu drag” a vernisat la Librăria Cărturești expoziţia de fotografie
„Bucureştiul în alb şi negru” luni 13 octombrie 2014. Expunere 9-31 octombrie 2014
Expoziţia de fotografie „Bucureştiul în alb şi negru” se află la a cincea ediţie.
Vă invităm astfel să vedeţi un Bucureşti clasic şi elegant prezentat în 80 de fotografii albnegru realizate de membrii asociaţiei noastre. Nu suntem profesionişti dar ne place să
fotografiem şi mai ales să fotografiem Bucureştiul nostru drag.
Ca de fiecare dată am avut must delicios şi turtă dulce, dovleac şi mere coapte, ce
mai... o sărbătorire a toamnei bucureştene şi bineînţeles cu fotografii de bună calitate!
Expun: Adrian Bolboceanu • Adrian Mitu • Adrian Tache • Alexandra Barbu • Alexandru
Adrian Tica • Alexandru Baiceanu • Alexandru Dinu Serban • Alina Gabriela Homutescu
• Anca Tomoroga • Andrei Birsan • Andrei Cucu • Andrei Grososiu • Andrei Nichita
• Carmen Stefan Pelinel • Ciprian Grigore • Cornel Hlupina • Cornel Liviu Manescu
• Corneliu Tanasa • Cristi Moise • Cristian Munteanu • Cristiana Paduraru • Cristinel
Mortici • Daniel Mihai • Daniela Bitanoiu • Daniela Gherase • Daria Virbanescu •
Diana Acatrini • Diana Chiriac • Ela Ionescu • Eli Driu • Eliza Breajen • Florian Marian
• Gabriela Almaciu • Helga Forika • Ileana Partenie • Ioan Herisanu • Ion Popescu •
Irinel Luca • Iulia Herescu • Iulia-Maria Kycyku • Livia Zaharia • Liviu Lazar • Loredana
Gheorghe • Lucia Simion • Lucia Spirea • Lucian Parvulescu • Marcel Eremia • Mariana
Popescu • Marilena Ditrik • Marius Tudor • Matei Vlad • Mihaela Floriana Soare •
Mihaela Mandru • Mihai Dulu • Mihai Petre • Mihai Roznovanu • Mihail Brustuc • Mirela
Momanu • Monica Gabriela Secui • Mugur Barbosu • Nicu Buculei • Octav Dragan •
Octavian Cucolea • Ovidiu Lucaci • Paula Selaru • Radu Leonte • Radu-Andrei Turcu
• Rafael Denis • Rares Dima • Renate Storch • Sabin Prodan • Serban Vornicu • Silviu
Nastase • Simona Manolache • Sorina Tache • Stefanel Vlad • Vaivoda Vlad • Victor
Stroe • Violeta Panait • Viorel Pirjan
Echipa expoziției:
- Andrei Bîrsan – președinte Asociația Bucureștiul meu drag www.orasul.ro
- Mirela Momanu – curatorul expozițiilor Asociației Bucureștiul meu drag www.orasul.ro
- Mihai Petre – editor foto, revista Bucureștiul meu drag www.orasul.ro
- Lucian Pârvulescu - arhitect, fondator Art and Architecture Photography
Fotografiile sunt minunat tipărite de AME Design (www.amedesign.ro ).
Gazda: Cărturești Café Verona, www.carturesti.ro
Parteneri media:www.phototeam.ro , www.modernism.ro , www.comunitatefoto.ro ,
www.foto-magazin.ro , www.B356.ro , www.rri.ro , www.photomagazine.ro , www.
foto4all.ro , www.radioromaniacultural.ro www.tvcity.ro
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 Fotografii de:
Andrei Bîrsan
Nicu Buculei
Florian Marin
Viorel Pîrjan
Tache Sorina
Cristina Păduraru
Nancy Vajaianu
Renate Brigitte Storch
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Locul I
Nicu Buculei

Locul II

Corneliu Tănasă

Locul III

Cristian Munteanu

12 Bucureștiul meu drag
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Excursie
“Noaptea Caselor”
Data: sâmbătă 27 septembrie 2014, Loc de întâlnire Stația de metrou Victoriei, afară, în fața la Trattoria
Buongiorno (Bd. Lascăr Catargiu, peste drum de Europa House)
Traseu:The CAN - Str. Povernei 35 Artidava - Str. Henri Coandă 38 - Scrie despre tine - Str.
Budișteanu 26 - Casa Lupu - Str. Dionisie Lupu 31 - Elisabeta - Bd. Elisabeta 37, ultimul etaj Carol 53
Ghid: Sabin Prodan
http://noapteacaselor.tumblr.com/

Fotografii de: Dana Iordan, Dinu-Șerban
Alexandru, Mazen Rifai, Petre Mihai, Poterasoiu
Horia, Tache Adi, Tache Sorina, Vornicu Șerban

14 Bucureștiul meu drag
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Excursie
Worldwide Photowalk

Excursia foto din 11 octombrie 2014 a fost organizată sub auspiciile Worldwide Photowalk, un
eveniment anual care se desfășoară în toată lumea la aceeași dată.
Data: sâmbătă 11 octombrie 2014
Loc de întâlnire: Stația de metrou Basarab, ieșirea dinspre Gara Basarab
Ora de întâlnire 16.30
Traseu: Gara Basarab prin Gara de Nord, Griviței spre Centrul Vechi
Participarea la concursul Worldwide Photowalk pe: http://worldwidephotowalk.com/walk/bucharestbucharest-romania/
 Foto Oana Mangiurea

16 Bucureștiul meu drag
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ARHIVA ASOCIAȚIEI

Bucureștiul
meu drag
Din excursii

octombrie 2008
Costina Gherasim
Excursie Palatul Mogoșoaia

octombrie 2009
Bogdan A-Popei
Excursie Muzeul CFR
octombrie 2010
Irina Palade
Excursie 10.10.2010

18 Bucureștiul meu drag
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octombrie 2011
Constantin Brat

octombrie 2013
Elisabeta Cucereanu

Excursie Strada Parcului

Excursie Worldwide Photowalk Bucuresti

20 Bucureștiul meu drag

octombrie 2012
Ștefan Tuchilă

octombrie 2014
Lucia Simion

Excursie Centura Bucureștilor

Excursie Worldwide Photowalk Bucuresti
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

1990 - BCU în refacere, foto Andrei Bîrsan

22 Bucureștiul meu drag
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TRECUT-AU ANII

Titan

Anii ‘80, arhiva Cezar Petre Buiumaci

24 Bucureștiul meu drag

Anul 2013, fotograf Roberto Iosupescu
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TRECUT-AU ANII

Piața Lavovari

Anii ‘70, arhiva Cezar Petre Buiumaci

26 Bucureștiul meu drag

Anul 2013, fotograf Șerban Vornicu
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CARTILE BUCURESTIULUI

Nicolae Vătămanu
Odinioară în București
Colecția: Planeta București
Pagini: 224
Format: 13 x 20
An apariție: 2014
ISBN: 978-973-645-634-3
http://edituravremea.ro/

Un mare iubitor al Bucureştilor. Un cercetător atent
care s-a aplecat cu dragoste asupra documentelor şi
care ne povesteşte cu farmec despre oraşul pe cate
îl iubim cu toţii.
Nicolae Vătămanu s-a născut la 29 noiembrie
1897. A murit în Bucureşti, într-un bloc prăbuşit la
cutremurul din 1977.
A fost un doctor cunoscut. A scris numeroase şi
valoroase cărţi despre istoria universală a medicinii.
Este unul dintre întemeietorii Catedrei de Istoria
Medicinii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Carol Davila”.
A făcut mii de fotografii în Bucureştii pe care i-a
iubit atât de mult. A scris cărţi despre întâmplările
dramatice, vesele, importante sau mărunte şi despre
locuitorii oraşului, lucruri care altfel ar fi uitate şi care
merită să fie cunoscute.
Fotografiile s-au pierdut la cutremur.
Au rămas volumele cu povestiri despre lumea,
locurile şi obiceiurile de altădată din Bucureşti.
Din cartea aceasta veţi afla lucruri inedite despre
drumuri şi locuri din Bucureşti, despre lumea şi
năravurile oraşului, despre istoria caselor care mai
dăinuiesc şi despre cele pierdute pe veci. Şi despre
oamenii uitaţi care au trăit în ele.
28 Bucureștiul meu drag
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Istorii păstrate
în arhive
 Text: Narcis Ispas  Foto: Arhiva Națională
30 Bucureștiul meu drag

Etuva de dezinfecţie (Muzeul Arhivelor)
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Istoriile diverselor instituţii ale statului sunt scrise
de ele însele în propriul beneficiu; documentele lor
sunt arhivate cu grijă în propriul depozit şi după un
anumit termen sunt predate, spre păstrare, Arhivelor
Naţionale.
Istoriile personale ale oamenilor obişnuiţi, să zicem
bucureşteni, pot fi doar accidental regăsite în aceste
Arhive. Identitatea şi domiciliul unei persoane sunt
însă informaţiile esenţiale de la care se poate porni
în încercarea de a parcurge viaţa acesteia. Şi aceste
coordonate, graţie instituţiilor statului, se pot regăsi !
Mă refer în primul rând la actele de stare civilă care,
conform legii, pot fi cercetate după o sută de ani de
la crearea lor. Dar să cerem Arhivelor documente
fotografice de la un botez sau de la o cununie ale unor
oameni obişnuiţi poate fi de-a dreptul absurd. Iată însă
că, mulţumită unor instituţii care au ţinut să-şi pună în
valoare activitatea şi iniţiativele lăudabile, se pot găsi şi
asemenea documente al căror loc este, de obicei, în
albumele de familie.

D e Narcis Ispas
arhivist, Arhivele Naționale
ale României

S-a păstrat o fotografie de la celebrarea căsătoriei
religioase pentru un grup de nouă cupluri din sectorul
III-Albastru, oameni lipsiţi de mijloace care trăiau în
concubinaj având şi copii. Ceremonia a avut loc la
biserica Sf. Spiridon Nou din iniţiativa primarului, a
directorului Oficiului de stare civilă şi a unui student
teolog. În fotografia de grup, alături de preoţi şi miri
apar copiii celor abia cununaţi. E posibil ca unii din
ei, atunci preşcolari, să mai fie azi în viaţă iar mărturia
acelui eveniment să le devină abia acum cunoscută.
Flagelul concubinajului a constituit o preocupare
constantă a autorităţilor civile; mai ales după primul
război mondial Ministerul de Interne a cerut ajutor
Bisericii pentru legitimarea copiilor născuţi din aceste
legături, cei mai numeroşi dintre ei fiind înregistraţi în
mediul urban. În primele trei decenii ale secolului XX,
în Bucureşti, unul din cinci copii născuţi era nelegitim.
La Viena şi Berlin situaţia era identică. Explicaţia
era aceea că în oraşele aglomerate unde bărbaţii şi
femeile lucrau la un loc, în fabrici sau ateliere, slăbea
moralitatea, renunţându-se la căsătoria legitimă
şi făcând loc concubinajului şi implicit naşterilor
nelegitime. Erau frecvente cazurile când soţii trăiau
mulţi ani în concubinaj având şi copii nelegitimi pe
care, în cele din urmă, îi legitimau prin căsătorie. Un
scriitor, azi uitat, ne descrie cum se oficia căsătoria
civilă rezervată unor astfel de cupluri:
Ca şi la dricari, la Ofiţerul Stării Civile, cununiile sunt
pe clase: I-a, II-a, III-a. Fiecare clasă cu taxa ei şi cu
ceremonialul ei. La clasa I-a, vin boierii. Aci, perechile
se cunună separat într-o sală mare şi, pe cât cu
putinţă, decorată. Câteva tablouri, draperii la uşi,
un covor, câteva fotolii... Dacă perechea este mai

32 Bucureștiul meu drag

Depozit de microfilme (Muzeul Arhivelor)
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de neam, sau dacă unul din martori este
un membru marcant al partidului la putere,
cununia are loc în sala festivă a Primăriei şi
oficiază chiar domnul primar în persoană...
La clasa II-a se cunună lumea de mijloc.
Sala este mai simplă şi mai mică. Perechile
şi martorii stau înghesuiţi şi pălăvrăgesc.
La clasa III-a se cunună lumea de jos.
Ceremonia se oficiază în hol, care serveşte
în zilele celelalte ca sală de aşteptare. Pe
jos, ciment. Pe uşi şi pe pereţi, cartoane,
cu indicaţia biroului şi cu diverse interdicţii:
Fumatul oprit, Nu scuipaţi pe jos, Nu ne
ţineţi de vorbă. Agăţată în perete, fotografia
Regelui şi eventual fotografiile foştilor primari.
Singură şi la vezeală, în peretele din fund,
fotografia actualului primar. În cele patru
colţuri, câte-o scuipătoare şi 2-3 bănci de
brad, infirme...
La clasa II-a şi a III-a cununia se face în bloc.
Perechile sunt aranjate în formă de potcoavă.
În aşteptarea domnului consilier delegat
ca ofiţer al Stării Civile, lumea vorbeşte,
comentează şi bârfeşte. Pe o uşă laterală
intră domnul ofiţer al stării civile, îmbrăcat în
togă, foarte serios, foarte solemn, şi foarte
grav. Lumea care şade, se ridică. Femeile îşi
aranjează fustele şi florile, bărbaţii cravatele.
Tăcere. Domnul ofiţer urcă pe balustradă
călcând rar şi socotit. Apoi se opreşte în faţa
mesei, se uită peste sală, tuşeşte:” Actul
căsătoriei, este, care va să zică”... Urmează
câteva consideraţii asupra căsătoriei cu
citate din codul civil şi din cărţile sfinte.
Pe urmă, domnul secretar strigă perechile.
Răspunsurile se aud clare şi puternice,
emoţionate şi dulci, altele bâlbâite, altele în
rate, altele miorlăite...După ce se isprăveşte
cu toate perechile, domnul ofiţer ţine o
scurtă cuvântare, pomenind iarăşi importanţa
actului, şi încheie: „Vă felicit!” Perechile,
cu martorii după ele, trec să semneze în
registre, pe urmă pornesc spre ieşire, cu
actul în buzunar. Mulţi din cei de la clasa III-a
care se cunună după ce au trăit 4-5 ani în
concubinaj, au venit chercheliţi de bucurie,
poate, sau de necaz... sau ca să-şi facă
curaj... Martorii de asemeni. Când ies, se
iau la ceartă în faţa Oficiului sau la cea mai
apropiată cârciumă, unde s-au abătut să se
cinstească.

Biserica Sf. Spiridon Nou, 12 iunie1932 (Muzeul Arhivelor, A IV 32)

(DAMIAN, Mircea, Bucureşti, Fundaţia pentru
Literatură şi Artă, Bucureşti, 1935, p.148151)
34 Bucureștiul meu drag
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Modernism și
metamorfoze
 Text & foto: Vlad Eftenie
36 Bucureștiul meu drag
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“I cannot make you understand. I cannot make anyone understand
what is happening inside me. I cannot even explain it to myself.”
Franz Kafka, The Metamorphosis
Arhitectura rămâne un partener de dialog complex, dificil,
contradictoriu. Dacă teoriile care îi însoţesc “traducerea” sa înspre
public sunt menite să împrietenească geometria şi înţelesurile sale
cu Omul, Timpul apare ca fiind un ingredient subtil şi, în acelaşi
timp, definitoriu. Subtil, la scara sa zilnică, implacabil şi cu puteri
nemăsurate, la o scară mai largă. Aşa cum firul de iarbă reuşeşte
să străbată asfaltul, spre lumină, Timpul transformă spaţiul, omul,
arhitectura, trăirea, imaginea. Un “astăzi” aliat cu memoria ar putea fi
un antidot eficient pentru o depresie a post-trecerii printr-o adevărată
“Vale a plângerii” care devine astăzi Oraşul, mistuit de un aparent
haos implacabil.

D e Vlad Eftenie
Lector Dr. Arh. la Universitatea
de Arhitectura „Ion Mincu“

http://veftenie.blogspot.ro/

Traversăm Oraşul, de cele mai multe ori atenţi doar la noi înşine. Îmi
aduc aminte chemarea făcută de unul dintre profesorii mei: “Circulaţi
în fiecare zi pe anumite străzi sau bulevarde. Le puteţi descrie, din
memorie?“ Spre surprinderea mea, mi-am dat seama că îmi este
imposibil să răspund la întrebare. Paradoxal şi trist în acelaşi timp.
Acest fapt a determinat în mine nevoia de a deveni conştient. În
lipsa factorului declanşator, întrebarea este: e vina obiectelor de
arhitectură, e vina oamenilor - de trecerea indiferentă a unora pe
lângă ceilalţi? Cum reuşim să devenim conştienţi de viaţă în oraş, de
peisajul arhitectural-urbanistic? Prezenţa în oraş, pe stradă, în relaţie
cu obiectele de arhitectură, ne determină viaţa de zi cu zi, iată - chiar
şi fără să conştientizăm acest fapt.
Să fie indiferența acel „sâmbure“ care face ca această relaţie să fie
dificilă? Bun, şi atunci cum se poate trata? Punctul de vedere poate
fi dublu, desigur: ca arhitecţi - dar şi ca pietoni. Ca autori, dar şi ca
beneficiari ai produsului arhitectural.
Reluăm exerciţiul: puteţi redesena din memorie, în linii mari,
arhitectura bulevardului Magheru? Cu siguranţă unul dintre cel mai
circulate trasee centrale. Eu unul îl parcurg în fiecare zi. Aleg acum
să mă opresc în fața cinematografului Patria. E un reper major. Nu
neapărat datorat zecilor de filme văzute în incinta sa, cât prin prisma
poveştilor pe care le-am adunat de-a lungul timpului, în acel loc, în
acea intersecţie cu strada Verona, pe trotuarul îngust şi umbrit, ferit
de ploaie, viu şi foarte aromat. De ce trecem şi privilegiem un anumit
loc? De ce uităm să privim în sus? De ce nu suntem în definitiv mai
atenţi?
Curentul modernist a desenat faţa oraşului Bucureşti într-o măsură
în care astăzi ne mândrim cu densitatea de clădiri aferente acestui
stil. Ciudat însă, clădirile realizate în perioada modernistă au o soartă
potrivnică, astăzi. Timpul le este în cea mai mare măsură ostil: din
spatele bannerelor imense care acoperă faţadele, nu se mai aude şi
nu se mai vede nimic din ceea ce arată ele, din ceea ce pot însemna
ele, din ecourile vremurilor în care oraşul era privit. E adevărat,
faţadele devenite gri sunt destul de puţin atrăgătoare, geometriile
abstracte, de asemenea. De-conectarea de istorie ne transformă
în martori pasivi. Timpul indiferenței schimbă imaginea oraşului. Îl
plasează undeva într-un plan secundar, cu rol anonim. Acelaşi timp
îndepărtează implacabil privirile oamenilor, prea ocupate astăzi cu
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ecranele telefoanelor mobile. Ce bine că
pe vremea lui Horia Creangă nu existau
telefoane inteligente! Gestul arhitectural era
conectat cu ceea ce urma să devină rolul
clădirii în oraş, printr-o însuşire conştientă,
asumată.
“Marile bulevarde trebuie să fie ele însele
monumente de simplitate unitară. Circulaţia
vehicolelor se va înscrie în marea linie
orizontală a clădirilor. Monotonia va fi
înlăturată prin acuzări de blocuri verticale,
retrase totuşi din planul principal, pentru a nu
se rupe linia marilor orizontale. Monotonia se
sparge prin proporţionalitatea volumelor şi
prin însăşi dinamismul arterei de circulaţie.”
- sunt idei care exprimă viziunea arhitectului
cu privire la modul de dezvoltare a arterelor
majore ale oraşului Bucureşti.
Preocupare centrală a autorităţilor vremii
încă de la 1900, dezvoltarea oraşului
presupune trasarea unor axe majore. Între
anii 1923-1930, b-dul Magheru devine una
dintre cele mai moderne artere urbane,
curentul modernist definindu-i expresia
arhitectural-stilistică. Istoria şi timpul curent
erau conectate în acel moment, cu precizie
de secundă, prin afirmarea stilului pur care
definea epoca, eliberat de ornament.
„Meritul principal al lui Creangă este
acela de a fi construit primele imobile
publice moderniste din România. Clădirea
ARO, aflată în centrul oraşului, este de o
modernitate explozivă [...] de o eleganţă
incredibilă. Nu se putea modernism mai
elegant decât acesta. El a creat un model,
urmat de foarte mulţi arhitecţi în anii
‘30“, afirma A. M. Zahariade, profesor la
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu“, unul dintre autorii catalogului
expoziţiei care marca centenarul naşterii
arhitectului, în 1992. Cuvinte vii care descriu
parcă o persoană, cu însufleţire, şi nu o
clădire. Aşadar arhitectura poate însufleţi
imaginaţia şi stările privitorului. Un punct
de plecare extrem de pozitiv, ca atitudine
posibilă. Pe deplin meritată de către clădire
- care îşi asumă multiple roluri (nu fără ştirea
autorului său): volumul de 7 etaje, definit
prin benzi orizontale, determină faţada la
bulevard. Corpul înalt, rotit, are rol de pivot,
realizând subtil trecerea spre unghiul străzii
Verona, făcând posibil regimul mai scăzut de
înălţime al clădirii aferente acestei străzi, de
doar 4 etaje. Volumul vertical devine reper
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pe parcursul bulevardului, marcând piaţeta
din faţa sa. Pasajul acoperit, cinematograful,
prăvăliile, birourile - ca funcţiuni publice,
coexistă armonios cu cea principală, de
locuire, confirmând conceptul funțional
integrat, aplicat aici de către autor.
Cuvinte cu sens pentru arhitecţi, pentru
specialişti. Pentru oamenii cadrului cotidian,
ce devine oare clădirea astăzi?
„... Am conceput ARO într-o noapte, dintr-un
tot, ca în vis, în formă, volumetrică pe care
o vedem“, mărturiseşte Creangă. “What’s
happened to me, ‘he thought. It was no
dream” (Franz Kafka, The Metamorphosis).
Visul gri al pietonului contemporan se poate
opri din momentul în care experienţa directă
aduce „trezirea“ la realitate, la oraş, la viaţa
de zi cu zi. Indiferenţa poate fi legitimă în
absenţa experienţei. Singura care creează
legături, care ajută conştientizarea, care
naşte amintirile comune, poveştile bune de
dus mai departe, experiența relaţiei cu un loc
ar trebui probabil căutată, iscată, invocată.
Cu siguranţă, nimic din ce înseamnă trăire nu
poate fi proiectat, nu poate fi prevăzut. Poate
fi doar sperat. Clădirea nu este cu siguranţă
un martor întâmplător al poveştilor care au
loc sub privirile ei. Pentru că amintirea unui
film sau concert de suflet devine direct legată
de blocul „Patria“ pe care nu îl putem denumi
altfel, când ne dăm întâlnire în faţa lui. Pentru
că pisicile transformă trotuarul într-un veritabil
living-room doar în locuri privilegiate, clădirea
aceasta fiind una dintre preferatele lor. Pentru
că cei mai atenţi şi empatici pietoni trec pe
lângă blocul ARO, creând insule de emoţie.
Pentru că un sărut îşi află expresa de maximă
intensitate în mijlocul celei mai grele ierni
doar în faţa clădirii „Patria“. Iar clădirea ştie
toate acestea, le priveşte cu ochi geometrici,
chiar dacă liniile-i drepte, atât de „la modă“
în alt timp, precum şi obrazul îmbătrânit fără
voie astăzi, riscă să o arate ca fiind reticenţa,
insensibilă, dintr-o altă lume.
Şi atunci desenul din memorie devine posibil,
o memorie încărcată cu frânturi de viaţă
ce creează sens şi o conexiune sensibilă,
stabilă. Modern devii astăzi când afli vechilor
lucruri noi utilizări, aceasta depinzând doar de
imaginaţie şi de bună intenţie. De noi. Grâul
capătă nuanţe colorate şi se împleteşte cu o
realitate afectivă, limbajul devenind comun.
Ne vedem în faţă la „Patria“?
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Palatul Voievodal
Curtea Veche
 Text: Gabriel Constantin  Foto: Cristian Oprea
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MUZEELE BUCUREȘTIULUI
Situat în Centrul Istoric al Bucureştiului, alături de
alte monumente importante cu valoare istorică
incontestabilă, precum Biserica Buna Vestire
sau Hanul lui Manuc, Muzeul Curtea Veche este
organizat în vestigiile Palatului Voievodal şi a fost
înfiinţat la 27 aprilie 1972.
Curtea Domnească a Bucureştilor a fost reşedinţa
domnitorilor Ţării Româneşti timp de aproape
trei secole şi jumătate, polarizând întreaga viaţă
politică, socială, economică şi culturală a capitalei
noastre.

D e Gabriel Constantin

Palatul Voievodal Curtea Veche
Program de vizitare de luni până
duminică, în intervalul orar 09.00-17.00.

Bing Maps

Muzeul Curtea Veche este cel mai vechi monument
medieval din Bucureşti. Între anii 1459-1660,
Bucureştiul a fost reşedinţa domnitorilor Ţării
Româneşti, în paralel cu vechea capitală a
Târgoviştei iar după anul 1660 a rămas capitala
unică.
Prima construcţie ridicată aici datează din a doua
jumătate a secolului al XIV-lea. Este vorba de o
cetăţuie realizată din cărămidă, în formă de turn
trapezoidal, care se întindea pe o suprafaţă de
160 mp. Pe locul ocupat de prima cetăţuie, care
între timp ajunsese ruină între anii 1458-1459, Vlad
Ţepeş ridică o cetate din bolovani de râu şi mortar.

Curtea Domnească din Bucureşti cunoaşte
transformări substanţiale la jumătatea secolului al
XVI-lea, în timpul domnitorului Mircea Ciobanul,
care renunţă la planul cetăţii ridicate de către
Vlad Ţepeş şi construieşte un Palat Voievodal,
corespunzător cerinţelor vremii.
Suprafaţa Curţii Domneşti s-a extins treptat de la 3
000 mp cât avea în secolul al XVI-lea, la 5 000 mp
la sfârşitul veacului al XVII-lea, iar în secolul al XVIIIlea ocupa împreună cu anexele 25 000 mp, într-un
perimetru delimitat azi, la sud, de râul Dâmboviţa,
la vest de străzile Smârdan şi Şelari, la nord de
artera comercială Lipscani, iar la est de bulevardul
I.C. Brătianu.
De-a lungul timpului, sub Matei Basarab, Grigore
Ghica şi Serban Cantacuzino, Palatul Voievodal a
fost refăcut şi înfrumuseţat cu coloane din piatră,
scări de marmură şi picturi murale.
Perioada de maximă înflorire a Curţii Domneşti
din Bucureşti s-a înregistrat în vremea lui
Constantin Brâncoveanu. Palatul şi construcţiile
înconjurătoare au căpătat aspecte noi. Ele s-au
lucrat din cărămidă, piatră şi marmură. Palatul
propriu-zis curpindea sala divanului, cele două
spătării, apartamentul voievodului, iatacul doamnei,
camerele coconilor precum şi baia.
Sfârşitul tragic al lui Constantin Brâncoveanu
a însemnat şi încheierea perioadei de apogeu
a Curţii Domneşti. Afectată de calamităţi şi de
războaie, aceasta intră într-un proces ireversibil de
degradare.
În cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
Alexandru Ipsilanti a încercat să refacă vechiul
edificiu domnesc însă a renunţat din cauza
costurilor foarte ridicate.
Cel de numele căruia se leagă ultima perioadă din
existenţa Curţii Vechi a fost Constantin Hangherli
(1797-1799). Acesta scoate la licitaţie fosta
reşedinţă domnească.
Astăzi, cei care păşesc pragul Muzeului Curtea
Veche pot admira vestigiile cetăţuii de secol XIV,
o parte din zidul cetăţii lui Vlad Ţepes realizat
din piatră de râu precum şi o splendidă mărturie
a tehnicii de construcţie, după vechea metodă
romano-bizantină, care constă în etalarea unor
rânduri de cărămidă ce separă şi încasetează
bolovani sau dale de piatră. Toate acestea sunt
prezente în subsolurile fostului Palat Voievodal.
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Candiano Popescu
 Text: Aurel Ionescu  Foto: Ileana Ionescu, Sabin Prodan
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General Alexandru Candiano-Popescu
Fragment din al doilea volum al cărţii „Străzi din
Bucureşti şi numele lor – Nume de militari şi eroi” de
Aurel Ionescu, apărut la Editura Vremea în 2014.
Istoricul de arteră
1895 primăria capitalei cumpără 85.000 mp de
vie la Filaret (cartierul Şerban Vodă) de la generalul
Alexandru Candiano-Popescu cu 2 lei/mp.

D e Aurel Ionescu

1901 terenul era parcelat, iar cele trei străzi formate au
primit numele a trei generali, actori principali ai actului
din 11 februarie 1866, astfel: str. A devine str. gen.
Nicolae Haralambie, str. B devine str. gen. Dimitrie
Lecca şi str. C devine str. gen. Candiano-Popescu,
primul şi ultimul fiind încă în viaţă în acel moment.
1928 str. gen. Candiano-Popescu se prelungeşte de
la str. Lânăriei până la piaţa mareşal Joffre (acum,
piaţa Libertăţii). Din acel moment această arteră
şi-a păstrat traseul între calea Şerban Vodă şi piaţa
Libertăţii.

Bing Maps

wikipedia

1896 se deschid străzile A, B, C pe terenul situat
între parcul Carol şi calea Şerban Vodă, care fusese
proprietatea gen. Candiano-Popescu şi a socrului său,
Ştefan Hagi Panteli.

Informaţii biografice
Candiano-Popescu Alexandru, general (27
ianuarie 1841, Bucureşti – 25 iunie 1901,
Târgovişte). Tatăl său, Dumitru Popescu,
provenea dintr-o familie de moşneni de lângă
Buzău. Mama sa Zinca a fost rudă cu domnitorul
Alexandru Ghica, de aceea copilul a primit
prenumele Alexandru. Numele Candiano provine
de la al doilea soţ al mamei sale, originar din
localitatea italiană Candia.
Absolvent al Şcolii Militare din Bucureşti,
sublocotenent de artilerie (1859), căpitan
(1864). Este perioada marilor schimbări pentru
naţiunea română, la care a participat cu interes
şi entuziasm. Deşi avea o deosebită consideraţie
pentru domnitorul A. I. Cuza, s-a alăturat, din
„raţiuni patriotice”, complotului din 11 februarie
1866, care a dus la înlăturarea acestuia. În primul
guvern constituit după abdicarea lui Cuza a fost
şeful de cabinet al noului ministru de război,
colonelul N. Haralambie, dar în 1867 a demisionat
din acest post şi din armată.
După câţiva ani, în care s-a dedicat activităţii
publicistice, a trecut în Transilvania pentru a lua
contact cu liderii paşoptişti. S-a întâlnit cu „popa
Balint” şi cu Avram Iancu, a fost arestat la Arad
şi expulzat în Principate. A fost arestat şi aici în
1869 pentru delicte politice şi de presă, dar a
făcut numai o lună de închisoare, beneficiind de
o amnistie. Convingerile lui politice l-au adus în
prim-planul mişcării antidinastice de la Ploieşti
din 8/20 august 1870 (numită şi „Republica de la
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Ploieşti”), organizată de liberali, aflaţi în opoziţie
în acel moment. După achitarea în procesul care
a urmat, a plecat în Italia pentru trei ani, a făcut
studii de drept şi s-a întors ca avocat. A intrat în
Partidul Liberal şi s-a stabilit la Ploieşti, unde a
fost ales deputat. Apoi s-a mutat la Craiova, oraş
mai potrivit aspiraţiilor sale politice.
Atitudinea sa antidinastică se sfârşeşte în 1876,
odată cu venirea liberalilor la guvernare. Din nou
sunt invocate considerente patriotice şi de politică
externă. Persoană temperamentală şi de acţiune,
a reintrat în armată în aprilie 1877, cu gradul de
maior. A fost comandantul batalionului 2 Vânători,
în fruntea căruia a participat la luarea redutei
Griviţa 1 de la Plevna la 30 august 1877. Datorită
vitejiei dovedite cu acest prilej, a fost înaintat la
gradul de locotenent-colonel şi decorat cu ordinul
„Steaua României” cu grad de ofiţer, cu medalia
„Virtutea Militară” şi cu ordinul rusesc „Crucea Sf.
Gheorghe”.
După război a ocupat succesiv funcţia de prefect
al Poliţiei Capitalei (1878) şi pe cea de Avocat al
Statului. Din 1880 până în 1892 fostul contestatar
al dinastiei a îndeplinit funcţia de aghiotant regal.
Colonel în 1882, general de brigadă în 1894,
comandant al Corpului 3 Armată în 1899.
Şi-a încercat talentul şi în literatură, lăsând
câteva volume de poezii de război, dar mult mai
importante sunt memoriile sale publicate postum.
* Primul volum al cărţii „Străzi din Bucureşti şi
numele lor – Nume de aviatori” a apărut în 2013.
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GURA FACEBOOK

Răsăritul de azi
 Foto: Ciprian Muntele

Comentarii Facebook
•

Cam plin de noxe rasaritul acesta in
dimineata asta..

•

Aproape că m-aş da cu bicla pe acolo pe la
7, doar ca să trec pe lângă toate maşinile şi
să mă întorc în pat, după aia.

•

uau

•

se intorc oamenii acasa....

•

daca te mai apleci mult poti fotografia Mega
Imageul de la parter

ar fi de facut un flash mob cu bicicletele
muhaha

•

•

Ploua, deci e haos

•

Aoleu, deja.

•

haos,deci ploua

•

uaaai, da’ cati oameni s-au trezit sa-l vada

•

•

punpariu ca majoritatea claxonau:P:D

•

Ca să sărbătorească, George. Ca să
sărbătorească.

asa o sa afle toate fanele unde stai si cand
nu o sa te gaseasca acasa o sa se arunce
de pe bloc de la Lujerului.... tz tz tz... Iar vor
fi oameni morti din....iubire

•

punem un brad in mijloc,facem atmosfera de
Craciun

•

Ce de umbreleeee!

•

And so, it begins... Winter is coming...

•

Intunericul de maine :((

•

sa stii ca ai dreptate si mai lipsea un organ
de politie :))

D e Ciprian Muntele

Răsăritul de azi.

7 octombrie 2014, intersecția Lujerului.
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Mozaicurile Ateneului
 Text și foto: Diana Chiriac (după o idee Radu Oltean)

60 Bucureștiul meu drag

Nr. 32 / Octombrie 2014 61

Alexandru cel Bun

Neagoe Basarab

1400 - 1432.

1512 - 1521.

Domnitorul Moldovei

Domnitorul Țării Românești

Carol I

Domnitorul Principatelor Unite Române,
primul rege al României

Vasile Lupu

Matei Basarab

Domnitorul Moldovei

Domnitorul Țării Românești

1634 – 1653

1632 - 1654

1866 - 1914

Fiul lui Roman I Muşatinul, vine la domnia
Ţării Moldovei susţinut militar de Mircea cel
Bătrân (domn al Munteniei), care îşi dorea un
aliat în scaunul de la Suceava.
Lunga sa domnie a corespuns, în general,
unei perioade de pace, rezultat al politicii
extrem de abile a voievodului moldovean,
care a menţinut echilibrul între Ungaria şi
Polonia.
În afară de consolidarea Mitropoliei Moldovei,
Alexandru cel Bun a întemeiat două
mănăstiri: Moldoviţa şi Bistriţa, în cea din
urmă fiind ulterior înmormîntat.

După ce a urcat pe tronul Țării Românești (23
ianuarie 1512), Neagoe Basarab a încurajat
dezvoltarea comerțului și meșteșugurilor,
iar pe plan diplomatic a încercat să mențină
relații de prietenie cu Ungaria.

Sub domnia sa de 48 ani, cea mai lungă
din istoria ţării, România şi-a cucerit
Independenţa de stat, a devenit monarhie
constituţională şi s-au pus bazele consolidării
statului român modern.

În timpul domniei sale a fost construită
Mănăstirea Curtea de Argeș, în jurul căreia
s-a născut legenda Meșterului Manole.

Pe plan intern, Carol I a cultivat un climat de
ordine, disciplină şi rigoare, a stăruit pentru
modernizarea structurilor economice şi a
fost un arbitru al vieţii politice. Suveranul
a arătat preocupare pentru dezvoltarea
învăţământului, a culturii, precum şi pentru
formarea tinerei generaţii de intelectuali.
Pe plan extern, a acţionat pentru afirmarea
autonomiei şi întărirea prestigiului
internaţional al statului. În timpul Războiului
pentru Independenţă, Carol a avut cele
mai importante merite în desfăşurarea
operaţiunilor militare.

Prin condeiul său, în „Invățăturile lui Neagoe
Basarab către fiul său Teodosie“, una dintre
cele mai vechi capodopere ale literaturii,
așterne pe hârtie nu numai principii de
guvernare politică a statului, principii morale
de educare a tineretului, ci și principii de
guvernare a sufletului, care oferă celor ce le
vor urma moștenirea adevăratelor valori, cele
spirituale.

Ateneul Român a fost construit între 1886 și 1888,
după planurile arhitectului francez Albert Galeron.
Intrarea principală este sprijinită pe opt coloane ionice,
identice ca proporţii cu cele de la templul Erechterion
de pe Acropole. Deasupra uşilor se află cinci
medalioane în mozaic opera pictorului Costin Petrescu
62 Bucureștiul meu drag

cel care a executat si fresca interioară.
Atât fresca, cât şi medalioanele din mozaic ale celor
patru domnitori şi ale regelui Carol I au fost acoperite
în timpul comunismului: fresca cu o draperie pe toată
lungimea de 75 metri, iar mozaicurile cu capace
rotunde din lemn.

Vasile Lupu era aromân de origine, din
Albania, dar cu educaţie grecească, mama
lui fiind, se pare, româncă.

Renumit pentru spiritul său de mare ctitor,
în timpul său se spunea că toată ţara era un
şantier.

Vasile Lupu a zidit mai multe biserici, dintre
care cea mai frumoasă este cea numită „Trei
Ierarhi“ de la Iaşi, pe lîngă care a înfiinţat o
şcoală şi o tipografie.

Epoca lui Matei Basarab va fi una de înflorire
culturală, de închegare a unei şcoli artistice,
fără de care “explozia” brâncovenească nu
ar fi fost posibilă. A fost un adevărat Mecena,
protector al culturii, sprijinitor al ortodoxiei,
militând pentru păstrarea nealterată a tradiţiei
ortodoxe.

În anul 1640 din inițiativa lui Vasile Lupu este
înființată Academia slavo-greco-latină la Iaşi,
supranumită şi “Colegiul vasilian”, unde tinerii
primesc instruire şi educaţie.
De asemenea în timpul domniei lui Vasile
Lupu se modernizează sistemul judiciar.
Prin „Pravila lui Vasile Lupu”, Ţara Moldovei
a trecut de la dreptul nescris („obiceiul
pământului”), la cel scris. Acesta a fost
primul cod moldovenesc de legi, alcătuit în
baza prelucrării normelor de drept romanobizantine.

Pravila lui Matei Basarab tiparita în 1652
la Târgoviște cunoscută și sub denumirea
„Îndreptarea Legii cu Dumnezeu“ este
socotită a fi și un îndreptar de credință,
datorită conținutului ei dogmatic și cultic, fiind
un mijloc de apărare a ortodoxiei împotriva
influențelor calvine și catolice. Importanţa ei în
cultura noastră a fost şi rămâne excepţională.

http://art-historia.blogspot.ro/
http://www.historia.ro/
http://enciclopediaromaniei.ro/
http://www.istoria.md/
http://www.moldovenii.md/
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Jurnal bucureștean
din “Epoca de aur”
 Text șimeu
acuarele:
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arh. Gheorghe Leahu

Piața Căuzași, situată la intersecția străzilor Căuzași, Labirint, Goldfaden și Calea Văcărești, nod
Nr. 1985-1986
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comercial și de circulație având ca reper un ceas stradal. A fost demolată între

21.10.85

Dimineața la 6,30 Vivi se întoarce din drumul spre
slujbă să mă anunțe că la Gostat s-au adus ouă
și că a ținut rând și pentru mine. Cobor precipitat;
în fața noastră mai erau vreo 20 de bătrâni; noi,
singurii apăsați de grija de a nu pierde condica,
așteptăm în rând cu ei. Se face 7, 7,10, fetele de
la Gostat nu se grăbesc să deschidă – lipsește
fata cu cheia.

D e arh. Ghorghe Leahu

La 7,15 intrăm, minutele se duc, nu ne vine să
renunțăm: se dă câte un carton de persoană,
suntem doi, vom lua 60 de ouă (2 cartoane). Am
luat, am alergat ca un disperat și norocul meu
că trece un autobuz, îl iau și ajung fericit pentru
toată ziua la serviciu. (Nu am reușit să iau carne în
ultima lună niciodată în afara orelor de program.
La cozi stau numai bătrânii sau cei ce au un
serviciu care le permite să chiulească).

18.10.86

Emisiune la TV lipsită de orice rușine față de bietul
nostru popor: crescătorie de curcani și de păsări
de rasă (găini uriașe), cu interviu luat directorului
fermei: nu se pierde nimic din producția noastră;
valorificăm și penele și oasele. Desigur, în ipoteza
clară că absolut toată producția de curcani
și găini merge numai la export. N-am văzut
niciodată în ultimii 20 de ani vreun curcan de
vânzare pe piață, iar de câțiva ani, mai ales în
ultimii ani, e o mizerie alimentară de nedescris,
nu găini, nu pui, absolut nimic, în toate vitrinele
alimentarelor și măcelăriilor la raioanele de carne
și produse din carne se găsesc numai... rafturi
goale și picioare de porc.
S-a decretat înființarea unui nou titlu de erou:
acela de Erou al Noii Revoluții Agrare, titlu născut
din inițiativa lui. Ei bine, știți cui i s-a decernat
primul titlu de Erou al Noii Revoluții Agrare? Tot
lui!
În glumă se spune: - Știți de ce?
- Pentru că a arat tot Bucureștiul.

17.10.87

Extrase din jurnalul arhitectului
Gheorghe Leahu „Arhitect în
„Epoca de aur“ cu ilustrații din
albumul „Bucureștiul dispărut“
de arhitect Gheorghe Leahu.
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Au început zilele de toamnă răcorosă +8, +12
grade C, iarna nu e prea departe, dar groaza că
va veni ne umple sufletele de neputința sticloasă
și rece că vom suferi iar cumplit de frig. „Normal”
nici o centrală termică a blocurilor nu a dat
drumul la căldură, cei ce au gaze sau lemne la
sobă își pot potrivi temperatura din camere în
raport cu răcoarea de afară.
Sutele de mii și milioane de locatari ai blocurilor
însă rabdă până se va îndura conducătorul

să dea ordinul respectiv. Pe acest fundal de
toamnă încă suportabilă, deși am răcit deja,
o imagine din altă lume ne-a pătruns în casă
aseară. Ca o sfidare a mizeriei noastre fizice,
a inconfortului ce-l avem în casele noastre de
cum se răcește afară, aseară s-au transmis
la televizor imagini de la întâlnirea Prințului
Norodom Sianuk și al Prințesei Monique cu ei.

mi-a înțeles umilința.

Tolăniți în fotolii confortabile, discutau veseli ca
între prinți și prințese, în fața unui imens șemineu
în care ardeau cu flăcări jucăușe bușteni lungi
de un metru. Focul răspândea la ei căldură și
bunăstare, ieri 16 octombrie, iar noi crăpăm
de frig toată iarna. Se apropie „alegerile” de
deputați în Consiliile Populare. Au început
pavoazările festive.

- 5 kg cumpărați de la țară, de la Făurei, în
august;

... „Fără nicio legătură cu algerile”, ieri s-a adus
zahăr la alimentara, după ce n-am primit rația
de două luni. Mulțime imensă, două ore de
stat la coadă, în sfărșit, am luat zahărul și pe
septembrie și pe octombrie, într-o altă stare
psihică vom păși la alegeri...

13.10.89

2.10.88

Se pare că a fost o recoltă slabă de cartofi,
aliment de bază al familiei noastre, mai ales că
eu am crescut în Ardeal numai cu „picioigi și
crumpene”... dar și cu caș, carne de vită, de
porc și tot ce se găsea în copilăria mea prin
magazine, chiar în timpul războiului.
Procurarea cartofilor a fost o mare problemă.
S-au sortat toate gunoaiele: cartofi mici cât
nucile, plini de pământ și paie s-au aruncat
populației. Cartofii mari, cu diametrul de peste
6-8 cm minimum, la export în totalitate. De
peste o lună mă zbat să procur, cozile sunt fără
sfârșit și se dau numai 5 kg de persoană. Ieri
am avut un noroc neașteptat... la Mărășești,
la aprozar, se dădeau câte 5, dar chiar și câte
10 kg!!! de cartofi, cu 0,80 lei, deci cu 80 de
bani kilogramul. M-am grăbit, n-am făcut deloc
pe mofturosul și am luat 10 kg de „cartofi” cu
diametrul de 0,6 cm, la maximum 2,5 cm!!!
N-am văzut de când sunt așa ceva. În Ardeal,
porcii mâncau cartofi de la 8-10 cm diametru în
sus.
Și iar mi-am călcat demnitatea și orice pretenție
și i-am adus victorios acasă, i-am descărcat în
cadă, i-am spălat, cartof cu cartof sau... „nucă
cu nucă”, atât erau de mici, i-am ales și i-am
pus la uscat pe balcon, pe ziare. Vivi, drăguța
de ea, simțind mizeria ce ne paște la iarnă, nu
m-a descurajat și m-a felicitat pentru achiziție,

Mă tot gândesc dacă plecăm la Sf. Gheorghe
Covasna când depunde Dan jurământul militar
(face armata la vânători de munte), să trecem
printr-un sat dintre Brașov și Sf. Gheorghe sau
prin piață să cumpărăm, cu 10 lei kg, cartofi ca
lumea, să ne completăm ce-am agonisit până
acum într-o lună și jumătate de căutări:

- 4 pungi = 10 kg din aceia mici cât nucile, cu 2
lei kg;
- acum, 10 kg de 0,80 lei/kg.
Total 15+10+10 = 25 kg cartofi pentru 3
persoane, pentru 5 luni de iarnă!
Un eveniment minunat și destul de îndrăzneț
în viața mea. Vernisajul, pe 28.09.89 și apoi
deschiderea expoziției de acuarele „Lumini
bucureștene” la Curtea Sticlarilor. Am prezentat
54 de lucrări, toate numai din perimetrul
centrului istoric Curtea Veche - Lipscani, cu
toate străzile limitate de Bd. 1848, Splai, Piața
Unirii, Calea Victoriei și Piața Universității.
O vreme strălucitoare de toamnă de aur
bucureșteană muiată în miere, o participare
selectă de invidiat de cei mai renumiți artiști.
Mi s-a făcut un elogiu splendid, considerând
că așa cum medicii depun jurământul lui
Hypocrat, așa și arhitecții ar trebui să depună
un jurământ pentru cinstirea profesiei, ori – pe
mine m-au considerat unul din arhitecții ce
respectă jurământul față de profesie, afirmație
ce mi-a făcut multă cinste. Expoziția era
adresată bucureștenilor, era un manifest pentru
conservarea zonei istorice Curtea Veche –
Lipscani, lăsată în absolută părăsire de peste
18 ani, cu hanul Gabroveni în stare jalnică, cu
numeroase case pe care anii de neîngrijire si-au
pus pecetea: console, cornișe căzute, pereți
coșcoviți, burlane rupte, întreaga zonă lăsată în
paragină, în timp ce alături noul centru înghite
zeci de miliarde de lei.
Un „detaliu subversiv” pe care l-am afișat în
expoziție, a fost că pe acuarelele cu clădiri care
fuseseră recent demolate, am lipit pe colțul din
stânga sus, câte o banderolă neagră, așa cum
se poartă doliu, pe reverul hainei.
Mulți m-au felicitat pentru curaj, noroc că
modesta mea inițiativă de protest, n-a fost
observată și sancționată „de cei în drept”.
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Arhitecții vinovați
 Text Andrei Popescu  Fotografii: Andrei Bîrsan
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Într-un articol recent publicat pe Rezistența Urbană
puteți descoperi câteva imagini interesante din
Bucureștiul anilor 80 ai secolului trecut. Raiden critică
cu mânie (aproape proletară) în textul respectiv modul
cum s-a făcut această dezvoltare a Noului Centru civic.
Pe bună dreptate. Însă, către final, vine și o concluzie
cam trasă de păr: „Nu mai puțin vinovați decât întâiul
Președinte sunt arhitecții implicați în proiectul noului
Centru Civic.” Serios? Aceeași vină? Și de ce am ales,
dintre miile de oameni care au lucrat pe șantierele
noului Centru civic, doar pe arhitecți?

D e Andrei Popescu
www.ideiurbane.ro
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Eu m-am mirat un pic. Tocmai arhitecții? Ce au ei așa
de special? Citind cu atenția cuvenită întreg articolul
am văzut la început într-un paragraf: „Opoziția
cetățenilor a fost una minimă. Teroarea psihologică
instaurată de Securitatea ceaușistă coroborată cu
privațiunile cotidiene din epocă (lipsa alimentelor,
lipsa căldurii, penele recvente de curent, etc.) a
ținut oamenii departe de agonia Capitalei. Nimeni
nu a zis nimic.” Fac un mic efort de logică și pun cap
la cap cele două informații. Deci: arhitecții nu sunt
cetățeni, ei oricum nu au zis nimic (intră și în mulțimea
celor care nu au zis nimic) și nu erau afectați în niciun
fel de Securitate sau orice alt element al regimului
totalitar. În același timp, în mod miraculos, arhitecții nu
erau afectați nici de privațiunile epocii, probabil pentru
că ei nu locuiau printre simplii cetățeni, ci în rezervația
lor proprie.

Departe de mine de a idealiza atât profesia
cât și pe arhitecți, dar trebuie să vedem dacă
aruncarea acestei vine colective nu este un
pic cam exagerată. Oricum, orice culpă am
găsi, individuală sau colectivă, ea trebuie pusă
în contextul epocii și, evident, urmărit dacă
arhitecții erau în vreun fel atât de speciali.
Arhitect în comunism
Au apărut în decursul timpului de la revoluție
destul de puține texte care să pună în discuție,
prezinte sau memoreze modul în care s-a făcut,
sau mai degrabă s-a putut face, arhitectură în
perioada comunistă. Voi încerca să pun accentul
pe perioada anilor 80, cea în care se desfășoară
șantierul pentru Noul Centru civic. Arhitecții nu
au fost în niciun fel speciali, nu au fost tratați
diferit de sistem și cred că proporția celor care
au colaborat cu sistemul este egală cu cele din
alte domenii.
Prin meseria sa arhitectul are nevoie de un
beneficiar. În aceea perioadă aproape unicul
beneficiar era Statul. În același timp statul
este și cel care posedă toate structurile din
viața profesională a unui arhitect. În perioada
respectivă nu au existat birouri individuale de
proiectare, un arhitect fiind obligat să lucreze în
cadrul unui institut de proiectare sau în cadrul

secțiilor de proiectare din diferite instituții.
Tuturor li se întâmpla asta, iar arhitectul nu era o
excepție. Fiind un simplu angajat toate lucrările
de proiectare se făceau în cadrul organizat de
stat, de sistemul totalitar.
Același sistem decidea standardele de
proiectare, de execuție, costurile unei lucrări
și bugetele necesare. Tot statul furniza în
detaliu absolut fiecare element pentru proiect:
suprafețele camerelor, finisaje, materiale de
construcție, furnizori. Totul ajunge să fie tipizat.
În decusul timpului costul și eficiența economică
au ajuns să fie cele mai importante. Calitatea nu
a mai avut importanță. Pe lângă acestea statul
era beneficiarul care impunea și stilul, viitorul
utilizator și modul în care acesta va „funcționa”
în aceea construcție. Arhitectura în perioada
comunistă nu mai era decât un mod de a
asambla diferitele elemente furnizate de sistem.
În cadrul acestui sistem bine pus la punct
(repetat în toate domeniile) arhitectul nu era
decât o mică parte nesemnificativă și, probabil în
timp – pe măsură ce totul se uniformiza, inutilă.
Și totuși au fost destui cei care au încercat să
reziste. În primul rând am putea vedea câți
arhitecți au fost în pușcării, câți au emigrat forțat
sau voluntar, câți au avut de suferit fizic,social
sau profesional. Sigur, au fost și cei care au
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colaborat cu sistemul, au fost parte din sistemul
totalitar. Aceștia trebuie nominalizați individual,
fie că au devenit academicieni, șefi de institute,
cadre superioare de conducere sau au ocupat
alte funcții de decizie. Dar aceștia nu decid
colaborarea prin faptul că erau arhitecți.
Arhitect pentru Noul Centru civic
Decizia de a realiza noul București a fost una
politică. Sistemul și conducătorii săi au venit cu
această decizie, iar arhitecții au fost doar unii
dintre cei folosiți pentru a o realiza. În același fel
îi putem trata și pe ingineri (de orice specialitate),
muncitori calificați și necalificați sau soldații care
au lucrat pe șantier. Trebuie spus că prin simplul
număr de oameni implicați și modul în care s-a
lucrat șantierul pentru Noul Centru civic ar putea
fi văzut ca o insulă a unui gulag românesc.
Asemănările sunt destul de multe și experiența
anilor 50 a folosit mult.
Șantierul acesta atât de vast a distrus mare
parte din oraș, iar Casa Poporului și actualul
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bulevard Unirii au fost doar părți ale acestei
refaceri. După cutremurul din 1977 s-a
accelerat ideea refacerii orașului și s-a inițiat
chiar un concurs de amenajare. Poate că mulți
arhitecți au fost entuziasmați, fără a înțelege
ce presupunea asta. Au fost și arhitecți care
au refuzat să participe, care au anticipat faptul
că un astfel de proiect va însemna încercarea
de distrugere a Bucureștiului. Dar statul nu a
organizat decât o mascaradă, o falsă competiție
și nici conducătorii nu știau ce vor. Nu a existat
o temă de proiectare, o cercetare prealabilă. În
cele din urmă nu a existat niciun proiect clar,
totul fiind extins prin decizii arbitrare. Ulterior
au fost distruse zone ale orașului care nici nu
făceau parte din acest proiect.

alte construcții diferite secții de proiectare de la
ministere, instituții etc. Majoritatea construcțiilor
au fost blocuri tip, amplasate în noile cartiere
demolate, bulevardul Unirii având alt statut. Sute
de arhitecți au lucrat la aceste proiecte (aparent
la Casa Poporului erau 3-400). Toate aceste
proiecte treceau prin mii de vizionări, în aceste
ședințe, pornind de la conducerea institutului
sau a secției și în final la Ceaușescu, se decidea
forma unui edificiu. Multe nu ajungeau la
Ceaușescu, fiind decise de alții, mai mici în rang.
Adesea nici măcar proiectantul nu era primit la
vizionare pentru a-și susține proiectul. Primeai
doar deciziile luate și trebuia să refaci totul până
la următoarea vizionare. Și totul se făcea în
termenul cel mai scurt, cu eforturi colosale.

A cui e vina?
Sistemul totalitar este cel vinovat, dar trebuie
stabilită și vina individuală. Toți cei care decideau
poartă o anumită vină, iar asta nu ținea de
profesia lor. Din păcate nici de competență
sau morală. Vina nu are cum să aparțină unei
categorii profesionale. Am putea generaliza, am
putea spune că nu s-a protestat, că s-a făcut
prea puțin. Au fost însă și cei care și-au asumat
toate riscurile deciziei de a nu colabora în niciun
fel. Poate că au fost puțini, dar ar trebui să ne
uităm atunci la societatea românească din acei
ani. Sistemul totalitar implică tocmai această
transformare a tuturor, formarea acestui „om
nou”, dezvoltarea unui individ care poate fi
utilizat în orice situație dorită de conducători.

Aici cred că trebuie să reamintesc că a existat
trustul Carpați, cel al gospodăriei de partid
și cel care se ocupa cu proiectarea edificilor
unicat, și alte institute sau secții de proiectare.
De cele mai multe blocuri s-au ocupat cei de la
Proiect București, dar au fost implicate pentru

Dintre toți proiectanții cred că merită menționat
cel care a decis și după revoluție că unul dintre
obiective, cel mai falnic, îi aparține. Este vorba
de Anca Petrescu, ea fiind singura care și-a
dorit asta, dar ea nu o percepea ca pe o vină.
Dimpotrivă.

Căutăm în continuare. O să mai fie destule
ocazii de a discuta despre Noul Centru civic.
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Zona Cișmigiului,

preferata arhitecților secolului al XIX-lea
 Text Oana Marinache
 Fotografii: Arhivele Naționale ale României și Biblioteca Academiei
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D e Oana Marinache
www.arhivadearhitectura.ro
Adresez mulțumiri lui Emanuel
Bădescu de la Biblioteca
Academiei Române pentru sprijinul
acordat în realizarea acestui articol,
prin semnalarea fotografiilor lui
Angerer și identificarea cafenelei
„Bellevue”.
Articol apărut în cadrul proiectului
„Arhiva de arhitectură 1830-1860”
inițiat de Asociația Istoria Artei
și co-finanțat de Administrația
Fondului Cultural Național și de
Ordinul Arhitecților din România din
taxa de timbru de arhitectură.

Cercetarea de arhivă a scos la lumină mai multe
aspecte legate de locuințele arhitecților străini, stabiliți
în Valahia primei jumătăți a secolului al XIX-lea. În plus,
putem deduce și viziunea grădinarului Carl Friedrich
Wilhelm Meyer (1817 – 1852) care dorea dezvoltarea
unor zone rezidențiale în preajma grădinilor publice
realizate de el. (N. D. Popescu, „Istoricul înființării
Șoselei și Grădinii Kiseleff din București”, Revista
pentru istorie, arheologie și filologie, organ al Societății
Istorice Române, vol. XV, 1914, p. 214) Balta și grădina
publică Cișmigiu au fost amenajate în perioada 18441854, conceptul fiind în bună parte cel al grădinarului
german Meyer, dar care a colaborat cu sau a fost
urmat de Costache Pencovici, maiorul Rudolph von
Borroczyn, Alexandru Orăscu, inspectorul Seminet,
Xavier Villacrose.
Zona Cișmigiului, mai ales dinspre strada ce avea să
poarte numele lui Știrbey Vodă, a fost preferată de o
serie de apropiați ai domnitorilor Gheorghe D. Bibescu
(1842-1848) și Barbu D. Știrbey (1849-1856), pe de o
parte, colaboratorii lor arhitecți, pe de alta, membrii ai
familiei lor.
Domnița Alexandrina (Alina) Știrbey a primit în 1850,
de la tatăl ei, ca un supliment de zestre după prima
ei căsătorie cu Alexandru Pla(g)ino un teren în
vecinătatea grădinii publice: „Adaos un loc de casă
ce lam daruit în urma prin acest al nostru osîbit prea
iubitei nostru fice Domniti Alini Plagino acest loc iaste
alaturat lîngă grădina Ceșmegiul în București”.(B.A.R.,
mss., documente istorice, 37/MCMLX/26-53, f. 41, 3
mai 1850) Este posibil ca soțul ei să fi vândut (1853)
sau o parte a terenului să îi fi fost expropiată de către
Sfatul orașului, pe măsură ce au avansat lucrările la
grădina publică.

Apelând la planul orașului din 1852, realizat de
maiorul Rudolph von Borrozyn, vedem deja de
pe atunci terenul lui Ioan E. Florescu (primul soț
al prințesei Ecaterina Bibescu și al doilea soț al
prințesei Alina Știrbey), dintre actualele străzi
Știrbey Vodă și Poiana Narciselor, vecin fiind cu
cel al arhitectului Johann Schlatter.
Ioan Bibescu (1813-1879), fratele lor mai mic
și mâna dreaptă în îndeplinirea multor proiecte
în timpul domniei lui Știrbey, apelează în iunie
1854 (A.N.D.M.B., fond P.M.B. General, dosar
89/1854, f. 403) la serviciile arhitectului Johann
Schlatter (1808-1865) pentru împrejmuirea locului
său de la Cișmigiu. Din păcate, nu am putut
identifica niciun document legat de o posibilă
autorizație de construcție în zonă în perioada
următoare. În 24 septembrie 1855 arhitectul
Carol Beneș (1822-1896), colaboratorul lui
Schlatter la restaurarea mănăstirilor, apare și el
cu o proprietate în zona intrării Gorganului, astăzi
în zona bulevardului Elisabeta (A.N.D.M.B., fond
P.M.B. General, dosar 115/1855, plan de situație
copiat de Gottlieb)
În apropiere mai locuiau și alți trei arhitecți
de seamă, chiar pe aceeași stradă, în epocă
ulița nefiind numită, ci doar descrisă ca fiind
cea care duce de la proprietarul I. Budișteanu
(locuia în capul străzii Theodor Aman de astăzi,
colț cu strada Henri Berthelot) la arhitectul
Heinrich Fensser von Mentzner spre ulița
Cișmigiului. Apelând din nou la planul în 1852,
identificăm zona ca fiind strada Spiru Haret
de astăzi. Arhitectul orașului Xavier Villacrose
locuia pe partea dreaptă a străzii, chiar pe colț
cu strada Știrbey Vodă de astăzi, iar arhitecții

Hartl și Fensser (în 22 noiembrie 1850 apare în
document ca răposatul „Faiser” în A.N.D.M.B.,
fond P.M.B. Tehnic, dosar 68/1850, f.4), vecini,
pe partea stângă; din documente deducem că
proprietățile lor trebuie că se aflau pe colțul cu
strada Henri Berthelot de astăzi.
Arhitectul, care a avut norocul să achiziționeze o
proprietate chiar în partea nord-estică a grădinii
publice, a fost Johann Schlatter. În 10 martie
1851 (A.N.D.M.B., fond P.M.B. General, dosar
107/1851, f. 169), după ce cumpărase locul
de un domn Mănescu, solicita autorizația de
construire a unei case. Proprietatea sa ar fi astăzi
demarcată de Aleea Șipotul Fântânilor și Poiana
Narciselor. Credem că pe proprietate se aflau
deja case, pe care le va numi „vechi” și le va
repara în 1855.
În 1853 solicita autorizație pentru construirea
unei case cu un cat. (A.N.D.M.B., fond P.M.B.
General, dosar 95/1853, f. 72) În 27 aprilie
1854 cere voie municipalității să treacă un car cu
trestie printr-o barieră a orașului pentru a aduce
materiale de construcție pentru proprietatea
sa, dovadă a faptului că extindea cafeneau de
la Cișmigiu. (A.N.D.M.B., fond P.M.B. General,
dosar 81/1839, f. 114) Lucrările continuă și în 6
martie 1855 (A.N.D.M.B., fond P.M.B. General,
dosar 100/1856, f. 61) cu o magazie de lemn,
un pavilion și dușuri și în 5 aprilie 1855 cerea
alinierea gardului cu grilaj și realizarea unui trotuar,
căci la colțul proprietății sale se făcuse o stație de
trăsuri ad-hoc.
În 2 mai 1856 adaugă în stânga o cameră
locuinței sale și taie un colț al proprietății ce ieșea

Bing Maps

Grădina Cișmigiu în 1856
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din alinierea pieței publice, punând o ușă la „cârciumă”
(A.N.D.M.B., fond P.M.B. General dosar 105/1856, f.
43). În acel an i se năștea și fiica Wilhelmina Hermina
Selma, din căsătoria cu Maria de Thierry. (M.O., nr. 157,
20 octombrie/1 noiembrie 1883, anunț de căsătorie, p.
3567)
Toate aceste lucrări stau dovadă pentru simțul de
antreprenor al arhitectului, care se lansase și în afaceri
de alt gen, speculând foarte bine popularitatea grădinii
publice și cel mai probabil, oferind cu chirie, mai
multe construcții de pe vasta sa proprietate pentru
deschiderea cafenelei/restaurantului. O parte din
istoricii orașului vor delimita proprietatea sa și o vor
prezenta chiar sub numele de „Grădina Șlater”. Apelăm
la fotografiile panoramice realizate de Ludwig Angerer
în 1856 în care ne apare o clădire impunătoare, cu
un parter extins, cu ferestre ample spre parc, peste
care a fost adăugat un etaj ce dă impresia de turn.
Este posibil ca și acest etaj să fie avut o terasă sau
să se fi continuat cu o amenajare a unei mansarde,
ușor retrasă față de nivelul etajului. La nivelul parterului
ferestrele sunt dreptunghiulare, cu decorație în zona
ancadramentelor, la etaj ele au arc în plin cintru sau se
încadrează în stilul neoromanic, practicat de arhitect.
Fațadele par a fi marcate de stâlpi între ferestre, dar
claritatea fotografiei nu permite foarte multe certitudini
în materie de decorație. Datorită priveliștii asupra
grădinii și orașului ea a fost cunoscută și sub numele
de „Bellevue”. În 23 august 1861 arhitectul realiza și
un șopron pe stâlpi, învelit cu tablă. (A.N.D.M.B., fond
P.M.B. Tehnic, dosar 29/1861)
După moartea arhitectului, survenită în 1865, o găsim
adesea pe văduva sa cerând autorizații pentru reparații
la proprietatea ce avea adresa pe strada Știrbey
Vodă nr. 33 (1870-1874); nu cunoaștem documente
de vânzare sau alte intervenții făcute de ea. Ultimele
informații datează din 18 mai 1890, când Ministerul
Cultelor și Instrucțiunii Publice decide achiziția
proprietății ei cu două case și în 21 aprilie se semnează
contractele, intenționându-se ca aici să se clădească
Institutele de Anatomie și Fiziologie: casa cu grădina
Schlatter de la intrarea în Grădina Cișmigiu până la casa
Lang, cu o fațadă de 43, 60 m., adâncime de 109, 80
m. și cu o suprafață de 5204 m.p.; casa cu locul ei tot a
Mariei Schlatter, cu o fațadă în str. Câmpineanu de 40,
82 m. și adâncime de 35 m., închiriată unui domn Apel.
(Oana Marinache, Cristian Gache, Louis Pierre Blanc...o
planșetă elvețiană în serviciul României, Editura Istoria
Artei, București, 2014, p. 173).

Digitizarea inventarelor fondurilor
Primăriei Municipiului București
(General, Tehnic, Alinieri, Secretariat)

http://asociatiaistoriaartei.blogspot.ro/2013/11/digitizarea-inventarelor-fondului-pmb.html
Mai multe detalii la asociatiaistoriaartei@gmail.com

Un proiect initiat de:

Parteneri:

Sursă planuri: A.N.D.M.B., fond P.M.B. General, dosare
105/1855 și 100/1856
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1980 - a început la Gdańsk,
1989 - s-a încheiat la București
 Foto: Dan Moruzan
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Sâmbătă, 13 septembrie 2014, la ora 11:00, în
cartierul Drumul Taberei din București a fost dezvelită
o nouă pictură murală, semnată de artiști polonezi.
Lucrarea, pictată pe peretele blocului de pe str. Valea
Ialomiței nr. 1A, are ca temă aniversarea a 25 de
ani de la căderea comunismului în Europa Centrală.
În aceeași zi, la ora 17:00, la în Grădina Verona a
Librăriei Cărturești a avut loc o întâlnire cu pictori
care au realizat muralul, având ca subiect arta în
spațiul public.
Institutul Polonez
www.culturapoloneza.ro

Este deja a doua lucrare de acest gen realizată în
cadrul unui proiect comun al Institutului Polonez din
București cu Primăria Sectorului 6.
Pictura a fost realizată de artiști ai Școlii de Pictură
Murală din Gdańsk: Rafał Roskowiński, prof. Jacek
Zdybel, Magdalena Pela, Katarzyna Marcinkowska
și Wojciech Woźniak.
Intitulată „Macarale”, pictura a fost dezvelită în
prezența Ambasadorului Republicii Polone, dl.
Marek Szczygieł, reprezentanți ai Institutului Polonez,
Primăriei Sectorului 6 și ai Centrului Cultural
European Sector 6.
Artiștii și-au propus să reprezinte siluetele unor
macarale pe un fundal în culorile steagurilor naționale
ale Poloniei și României. Macaralele din șantierul
naval sunt un element caracteristic peisajului
din Gdańsk, orașul în care s-a născut mișcarea
Solidaritatea, dar, înainte de toate, simbolizează
munca și muncitorii care, chiar acolo, în Șantierul
Naval din Gdańsk, s-au opus regimului comunist
în anul 1980. Ei au deschis drumul spre libertate

Bing Maps, Drumul Taberei, str. Valea Ialomiței nr. 1A
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în Polonia, iar protestul și solidaritatea lor
au dus la colapsul sistemului autoritar și
începutul schimbărilor democratice din
Polonia, pe care au urmat-o și celelalte țări
din zonă. Tocmai la aceste evenimente și
la căderea regimului ceaușist din România
se referă și inscripția „1980 – A ÎNCEPUT
LA GDAŃSK, 1989 – S-A ÎNCHEIAT LA
BUCUREȘTI”.
Proiectul decorării blocurilor din București
cu opere de artă monumentală are drept
scop revitalizarea vieții sociale și culturale a
zonei, precum și promovarea artei urbane.
Primăriei Sector 6 și Institutului Polonez
din București, care a inițiat proiectul anul
trecut, i s-au alăturat anul acesta Institutul
Culturii Urbane și Școala de Pictură Murală
din Gdańsk, precum și Institutul „Adam

Mickiewicz” de la Varșovia. Organizatorii
mulțumesc firmei Daw Bența România –
distribuitorul produselor Caparol, precum și
firmei Erbașu pentru sprijinul oferit.
Arta murală începe să câştige un potenţial
aparte în oraşele din Europa Centrală şi de
Est graţie arhitecturii specifice din cartierele
de locuinţe. Un bun exemplu îl reprezintă
Cartierul Zaspa din Gdańsk (Polonia), un
cartier muncitoresc obişnuit, cunoscut
doar pentru faptul că în anii ’80, într-unul
dintre blocuri a locuit Lech Wałęsa. În urma
înfiinţării Galeriei de Artă Monumentală,
cartierul a devenit o atracţie culturală şi
turistică a oraşului, precum şi un loc de
întâlnire şi creaţie pentru artişti din diferite
domenii.

Magdalena Pela, Katarzyna Marcinkowska, Wojciech Woźniak, Rafał Roskowiński, prof. Jacek Zdybel
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Bucureştiul
celor cinci simţuri
 De: Ileana Partenie
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Tim Kibler
Bucureştiul celor cinci simţuri
O mini-serie cu poveşti. Despre Bucureşti.

Despre asaltul continuu şi constant asupra
simţurilor. Despre străzi, case, muzică şi zgomote,
stări, bucurii şi tristeţi, trecut şi prezent, despre
contraste. Despre mult, puţin, frumos, urât, bun,
rău, tare, încet şi despre aiuritoarele combinaţii
cotidiene. Despre oameni foarte diferiţi care au
totuşi, toţi, ceva în comun şi anume o atracţie
dincolo de cuvinte pentru un “ceva” ce face
Bucureştiul unic... într-un fel aparte.
Prima poveste este scrisă de Tim Kibler, cel ce se
prezintă astfel:
D e Ileana Partenie
http://ileanapartenie.wordpress.com/

„Sunt doar o „corcitură“ americană, în mare parte
calm, uşor vicios, am ars mulţi ani plutind prin viaţă
fără scopuri prea mari, dar am ajuns în Bucureşti,
un oraş de care m-am îndrăgostit.
Altfel, cochetez cu poezia şi ficţiunea, cânt la
chitară şi, da, am şi un blog,
http://cometotimmy.wordpress.com/
Traducerea: Mădălina Kibler

Am învăţat pe propria piele, aşa cum se
întâmplă întotdeauna în momente cruciale, că
adevărul poate fi suprimat doar pentru scurt
timp. Putem să ne înconjurăm de ziduri care
să îl ţină deoparte, însă timpul care trece le
erodează iar până la urmă suntem nevoiţi să
acceptăm realitatea exact aşa cum este.
Acelaşi lucru se întâmplă şi cu întrebările care
încep cu „de ce?“ Putem petrece ani întregi
întrebându-ne şi asudând, de ce suntem atraşi
de un lucru anume, către o pasiune, o idee,
un loc sau o persoană. Timpul trece, iar noi
continuăm să fim atraşi de acel lucru, pasiune,
idee, loc său persoana, răspunsul lăsându-se
mereu aşteptat.
Iată-ne, aşadar, înapoi în State, eu şi soţia
mea, după trei ani în Bucureşti, de unde nu
aş fi vrut să plec vreodată şi unde am trăit cei
mai extraordinari trei ani din viaţa mea. Cu o zi
înainte de plecare mi-am căutat alinarea
într-un soi de introspecţie. Am încercat să
găsesc motive de critică la adresa locului
unde încă mă aflam şi, pe de altă parte, să-mi
amintesc lucruri care încă mi-ar plăcea despre
locul către care urma să plec şi unde nu mai
trăisem de peste 30 de ani. Acum, că sunt
deja aici, cel mai bun lucru pe care îl pot spune
este că aici e OK. Adică, nu e groaznic, dar
nici nemaipomenit. Dacă destinul va hotărî că
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aici voi sfârşi cu viaţa pământească, atunci
e... OK. Mă gândesc că acest „OK“ este ca
şi cum ţi-ar fi sete de-o bere, iar singura pe
care o poţi bea este una americană. Nu ar fi
în topul preferinţelor mele pentru o bere, dar,
mă rog, e OK. Am încercat să beau una de
când ne-am întors în America, însă gustul e
fad şi cred că are legătură şi cu ambientul. Mai
ales că mi-e foarte greu să alung gândul care
mă duce mereu înapoi la micul magazin de la
parterul blocului în care am locuit în Bucureşti.
Îmi urmăresc propria imagine, cu două sticle
goală în mână, coborând scările, intrând în
magazin unde toate vânzătoarele mă cunosc
şi fac mereu glume pe seama felului în care
pronunţ „Ursus“, pentru mine mult mai dificil
de pronunţat decât Ciuc sau Timişoreana.
Cu ochii minţii îmi trasez drumul înapoi spre
apartamentul nostru. Poate că îl văd şi pe
vecinul de palier care supraveghează, de la
fereastra scării parcarea din spatele blocului,
rufele atârnate la uscat prin balcoane şi cei
câţiva copii care îşi pasează unul altuia o
minge cam dezumflată. Deşi nu ştie o boabă
de engleză, vecinul mă abordează de fiecare
dată, iar eu îmi caut cuvintele în română, limbă
pe care, după spusele rudelor mele de la
Târgovişte, nu am reuşit să o învăţ aşa cum ar
fi trebuit.
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Imaginea mea se prelinge în interiorul bucătăriei
de la etajul întâi, unde desfac o bere. Retrăiesc
cu intensitate momentele când priveam şi eu
peste marginea uneia dintre ferestrele bucătăriei
- gândind că aş putea foarte bine să fiu un
personaj dintr-un film de artă străin - sau când mă
aşezam la masă cu un caiet de notiţe în faţă, în
care mâzgăleam câteva versuri. Peste imaginea
aceasta se suprapun gustul tare al berii Ursus,
sirenele ascuţite ale ambulanțelor, claxoanele
şoferilor nervoşi şi conversaţiile trecătorilor, într-o
limbă aşa cum numai limba română este. Vie şi pe
steroizi.
Mai nimic din toate aceste imagini şi sunete, aici,
în locul acesta din America!
Aici toată lumea e cu volanul în mână, aşa că eu,
ca pieton, încă sub influenţa plimbărilor pe jos,
sunt ca un extraterestru pentru cei care trec cu
maşina pe lângă mine. Sigur, nu sunt singurul,
însă fac parte dintr-o specie pe cale de dispariţie.
Pentru că lumea s-a întins, spaţiul a devenit mai
larg. Nu mai e nevoie să avem de-a face prea mult
unii cu alţii. E loc mai mult pentru intimitate, iar
dacă totuşi simt nevoia, oamenii îşi fac de lucru
şi se adună laolaltă; la biserică sau, dacă nu sunt
prea credincioşi, fac parte dintr-un club.
Ce vreau să spun e că pentru tot ce este aici
există opusul - cel bucureştean - care, îndrăznesc
să spun, este unul mult mai fericit.
Aşa că, revin la acel „OK“. Cât timp pot
îngropa bine de tot fericirea pe care mi-a dat-o
Bucureştiul, iar mintea mi-e sedată sau deturnată
către alte gânduri, atunci pot spune că mi-e bine
şi aici. Cu stejarii care păzesc străzile şi cu oameni
cumsecade.
Însă adevărul revine şi mă izbeşte cu forţă.
Urechile mele încearcă acum să se acomodeze cu
un alt fel de linişte. Cea străpunsă nu de sirenele
ambulantelor, ci de zgomotul milioanelor de greieri
care-şi cântă serenada nocturnă sau de sunetele
clopotului electronic din turla bisericii de la colţul
străzii. Urechile mele încearcă să se acomodeze
cu ceea ce ar trebui să fie acolo şi nu este. Ca
atunci când închei o piesă muzicală cu o notă
falsă.
Ceea ce ar trebui să fie şi acum nu este, sunt
nouă etaje deasupra mea, cu vecinii de la doi care
în fiecare zi dau găuri în pereţi sau repară câte
ceva prin casă. Nasul meu ar trebui să „agaţe“
o aromă de usturoi, de pui fript sau de carne de
porc la cuptor. Sau o mireasmă discretă, ca o
petală, a parfumului unei femei frumoase, care
merge alături de o altă femeie frumoasă. Nu ar
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trebui să fiu acum în balconul acestei case şi să fiu
surprins că se întâmplă să văd o femeie frumoasă
trecând prin faţa mea. Ar trebui să fiu pe balconul
din Bucureşti de unde ştiu că pot vedea trecând
numai femei frumoase! Sau să traversez la brutăria
de peste drum, de unde să aduc pâine coaptă pe
vatră, să rup o bucată aburindă, să pun untul care
s-ar topi într-o clipită şi să picur miere deasupra.
Să trec pe lângă munţi de pepeni, dacă e vară,
sau munţi de varză, dacă e toamna, şi să-i văd pe
vânzători stând alături şi sorbind, tacticoşi, dintr-o
bere rece sau dintr-o sticlă cu must.
Iar în tot acest tablou, femeile frumoase sunt un
adevăr, omniprezent.
Tot încerc să suprim aceste adevăruri, însă zidurile
sunt tot mai subţiri, se clătină tot mai mult. Mai
ales că urechile mele ar dori să audă iar reclama
pentru un circ ambulant, lansată, cu volumul la
maxim, de difuzoarele montate pe o maşină care
trece prin intersecţie la fiecare jumătate de oră.
Iar Crăciunul şi Anul Nou sunt tot mai aproape.
În curând, acolo dimineţile vor fi un spectacol cu
tobe, trompete şi oameni purtând o blană de urs,
cu uriaşul cap al animalului, încă intact.
Ce ar trebui să simt eu acum este unda aceea
de tristeţe când umbrelele teraselor se închid şi
aş începe deja să aştept să le văd dând semnalul
pentru o nouă primăvară, aşa cum aştepţi să vezi
prima pasăre călătoare întoarsă de peste mări şi
țări. Tristeţea mea ar fi însă îndulcită de bucuria
unui vin fiert, de o duşcă de ţuică sau palincă. De
sarmale. De plăcintă caldă cu dovleac sau brânză
dulce de la patiserie. Pot să beau vin fiert şi aici,
dar lipseşte acea atmosferă efervescentă. Nu
există culori, sunete şi imagini care să explodeze
pe străzi, nici artificii lansate de la balcoane de
Anul Nou.
Zidurile care ţin adevărul afară sunt tot mai subţiri,
mici molecule se strecoară prin ele şi le perforează
până când acestea devin ca nişte ecrane sau
pânze, singura apărare în faţa unui val care tot
creşte de două luni de când am plecat, iar apa
amintirilor pătrunde prin tot mai multe locuri, în
şuvoaie tot mai puternice, până când îl aud pe
Gică Petrescu fredonând „Fetiţe dulci“. Un cântec
care mă îndeamnă să mă ferchezuiesc şi să plec
spre metrou. Să-mi iau porţia de energie, care
depăşeşte efectul oricărui drog. Energia aceea
pe care ţi-o dă un scurt drum prin măruntaiele
pământului şi care ies la suprafaţă în mijlocul
amalgamului de contraste şi stiluri din Piaţa Unirii.
Pot chiar să mă duc la McDonald’s.
Mi-am spus de multe ori că aş sta o mie de
92 Bucureștiul meu drag

ani în iad, numai să pot reveni pe pământ, în
Bucureşti, mai tânăr cu 20 de ani! Să invit o fată
la McDonald’s şi să nu-mi fie ruşine cu asta.
Ba, chiar să sper la o recompensă din partea
fetei... Sau pur şi simplu să intru la McDonald’s-ul
bucureştean şi să mă întreb cum ar fi fost să fiu
tânăr.
Aş putea să mă plimb spre fântâna artezianămamut, care parcă-ţi induce o stare de transă. Să
ştiu că de fiecare dată când trec pe lângă ea, stau
lângă ea sau merg către ea o să-mi aduc aminte
de primele zile în Bucureşti, când m-am gândit,
privind-o, că nu voi mai pleca niciodată din acest
oraş. Să fac o lungă plimbare, pierdut pe câte o
străduţă, ca, mai apoi, să mi se deschidă în față
jocul de ape al fântânii, bulevardul cu ciudatele
linii drepte, a cărui grandoare îl face pe un străin
să stea cu gura căscată a mirare. Sau să mă dau
bătut şi să mă înclin fără să vreau în fața colosalei
clădiri căreia i se spune Casa Poporului.
Sau, poate, dacă anotimpul e cel potrivit, să
văd Lipscaniul înţesat cu umbrele şi o mulţime
compactă de oameni. Poate m-aş aşeza la o
masă şi aş ruga chelnerul să mă ajute să-mi
exersez limba română, deşi ştiu că el ar dori să-şi
exerseze engleza.
Oh, nu! Şi acum simt pe limbă ultima înghiţitură
de palincă din ajunul plecării din Bucureşti. Ne-am
întâlnit cu o prietenă în Centrul Vechi, nerăbdători
să ajungem în State. Dacă aş fi ştiut... De fapt,
ştiam, însă am trimis acel gând pe Insula-TuturorLucrurilor-In-Stare-De-Negare.
Nu pot să fac nimic acum. Nici vorbă de mers
până la micul magazin de la parterul blocului, plin
de mărfuri şi împărţit în trei şi în care trei doamne
aveau fiecare grijă de câte-o parte. Ţigări, cipsuri,
bomboane, cafea sau detergent la tejgheaua de
sticlă, brânzeturi, salam, smântână, lapte, bere
şi coniac la următoarea, sucuri, prăjituri, alune
prăjite, biscuiţi, la cea de-a treia.
Nimeni nu mă mai ia peste picior, prieteneşte, din
cauza felului în care încerc să vorbesc în limba
romană. Nimic din toate acestea.
Doar un spin în inimă şi reflexele care-mi spun
că dincolo de uşa acestei case ar trebui să fie
Bucureştiul. Că tot ce trebuie să fac pentru a fi în
Bucureşti este să deschid uşa.
Nu pot să fac asta. Pentru că dincolo de această
uşă nu se află Bucureştiul.
Oraşul nebun, dezordonat, furtunos, cu niciun
moment de plictiseală, este foarte, foarte departe.
Şi mi-e dor de el nespus...
Nr. 32 / Octombrie 2014 93

Pe vremuri bucureştenii de rând îşi îngrijeau sănătatea
după cu totul alte criterii decât după ştiinţa medicală.
Asta şi pentru că cei sortiţi meseriei de doctor erau
extrem de puţini şi veniţi la noi din alte părţi, iar de
meşteşugul lor aveau parte doar familia domnească,
boierii, clerul precum şi negustorii bogaţi.
Restul populaţiei revenea în grija vracilor, bărbierilor,
sfinţilor protectori şi icoanelor făcătoare de minuni. Şi
asta în vremuri de acalmie, căci în timpul molimelor, cum
a fost de exemplu ciuma, cioclii erau atotstăpânitori în
capitală.
Leacuri din bătrâni
Cum s-a mai spus, bucureştenii, mult timp n-au avut
alţi doctori decât sfinţii făcători de minuni, precum şi
vindecătorii la care apelau nu puţini din cei ce erau în
nevoie. În cazuri mai puţin grave, se îngrijeau singuri, cu
leacurile pe care le ştiau de la cei mai bătrâni din familie.
Astfel „bolele dinăuntru şi cele din afară” se vindecau cu
„unt de terebentin” pe care toată lumea îl avea în casă şi
pe care-l „scoteau din clei de brad”. Leacul acesta era
un panaceu universal fiind folosit în toate bolile, căci rău
nu făcea. De guturai ori durere de cap, bolnavul se lecuia
dacă se punea sub o pătură şi se afuma cu muguri de
brad. De friguri se vindeca cu ochii de rac pisat şi cu
zeamă de foi de pelin sau de leandru. La durerile de dinţi,
de mare ajutor se credea a fi o plantă numită măselariţă.
Aceasta se punea într-un vas de apă la fiert şi cel cu
durere la măsea se băga sub o haină veche, stând aşa la
aburul ce venea din vas, pentru a scoate astfel toţi viermii
de acolo, deoarece credinţa era că dinţii stricaţi sunt aşa
datorită unor viermi care-i rod. Şi câte şi mai câte leacuri,
astăzi uitate, pe care le foloseau bucureştenii, din moşi
strămoşi, ori la indicaţiile date de babele din mahalale.

D e Lelia Zamani
Șef Secția Patrimoniu - Istorie,
Muzeul Municipiului București

Aceste babe erau figuri foarte interesante, temute, dar şi
căutate pentru meşteşugul lor care rareori dădea greş în
a îndepărta bolile şi făcăturile.
Chemată în ajutor câte o astfel de bătrână înspăimânta
prin urâţenie, dar şi fascina datorită ochilor negri, tăioşi şi
aproape hipnotici cu care săgeta adunarea, iar când se
apropia de cel bolnav, baba făcea minuni.

Tămăduitorii de
odinioară
 Text Lelia Zamani,  Foto: Arhiva Muzeului Municipiului București
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Cu degetele stafidite şi încovoiate, adevărate gheare
de păsăre de pradă, ea îşi începea terapia plimbândule de-a lungul corpului pacientului. Puterea pe care o
avea era destul de mare, căci trupul omului dintr-odată
începea să se mişte şi să vibreze odată cu mişcarea
mâinilor ei. Există şi o descriere plastică a acţiunilor ei :
„Cu buzele înfundate şi subţiri ca muchia cuţitului, baba
descânta şi, din când în când, sufla asupra bolnavului.
Ochi, degete, suflu, totul în baba ardea, fierbea,

Moș Ion Rățoi, vindecator de
mâini și picioare
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colcăia; efluviile magnetice ale acestei fiinţe, adeseori
extraordinare, se descărcau toate asupra suferindului
şi suferindul se făcea sănătos…Şi tot astfel când da cu
bobii, când descânta în oglindă sau în apă neîncepută‘‘.
Iar dacă nimic nu ajuta, bolnavul era scos pe prispă,
dacă era vara, sperând a se găsi cineva care, trecând pe
acolo, să dea vreun sfat ori ajutor.
Dar nu numai femeile erau cele care aveau puterea de a
vindeca, ci şi bărbaţii.
Un episcop catolic italian a fost martor al unui tratament
făcut de către unul dintre tămăduitorii noştri, diferit
întrucâtva cu cel descris mai sus. El a remarcat că vraciul
nu s-a apropiat de bolnav, rolul acestuia fiind acela de
a dibui spiritul rău care pusese stăpânire pe cel suferind
şi obligat să-şi părăsească sălaşul. Astfel, se instituia un
adevărat ritual magic în care cel care avea cel mai mult
de suferit părea a fi vindecătorul. Faţa i se schimonosea,
începea să tremure, apoi cădea pradă unor puternice
convulsii care, în final, îl prăbuşeau la pământ aproape
fără suflare. Stătea astfel nemişcat ore în şir, iar când se
trezea, la fel de epuizat, îşi istorisea cu greutate visul din
care extrăgea şi mijlocul de a-l tămădui pe cel suferind.
Surprins, călătorul a mai menţionat în notele sale că
vrăjitorii şi babele doftoroaie erau tot atât de respectaţi
aici ca şi în Italia.
În Bucureşti a existat pe vremuri un personaj interesant:
moş Ion Răţoi, vindecător de mâni şi picioare, care era
găsit mai totdeauna stând în faţa bisericii Slobozia, pe la
1873. Există şi o fotografie de-a lui, semn că i se dusese
duhul în întreg Bucureştiul.
Descântece și rugăciuni
Pe lângă descântece care aveau şi ele rolul lor bine
definit în lumea vindecătorilor, bolnavii mai erau mântuiţi
de spiritele duşmănoase prin citire de rugăciuni şi
atingerea de icoane şi moaşte sfinte. Astfel, icoanele
sfinţilor vindecători erau la mare preţ printre locuitorii
Bucureştilor.
Locul unde veneau locuitorii capitalei ca şi cei din
împrejurimi să se închine sfântului era mănăstirea Sfântul
Ioan Botezătorul, aflată peste drum de hanul Zlătari
(azi pe locul ei se află Palatul C.E.C.-ului). Sfântul Ioan
Botezătorul era văzut de către toți bucureștenii drept
„doctor tămăduitor al tuturor boalelor”.
Oamenii îl rugau în genunchi pe sfânt să le aline
suferinţele, lor ori celor dragi lor, făcând „paraclise,
sfeştanii şi masle”. Preoţii acestei biserici tămăduiau cu
mir, anufură şi aghiazmă, iar în cazuri de brâncă, peste
umflătură, scriau cu cerneală, sfânta cruce. Adesea
oamenilor li se dădeau şi câte un şiret de bumbac
înnodat. Fiecare nod reprezenta câte o rugăciune ce
se citea la slujbele din biserică, iar bolnavul trebuia
să-l poarte la gât până când se făcea bine. Mult mai
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Cortegiul Sfântului Nicolae Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor
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puternice se spune că erau aceste tămăduiri în chiar ziua
sfântului, la 7 ianuarie.
O mare evlavie o aveau bucureştenii pentru Sfinţii Cosma
şi Damian, cei doi fraţi cărora li s-a spus din timpul vieţii
şi „doctorii fără arginţi”, deoarece singura plată pe care
o cereau celor pe care-i vindecau era să creadă în Isus.
Credincioşii veneau la biserică şi cădeau în genunchi la
icoanele făcătoare de minuni ale celor doi sfinţi, la care
se rugau cu încredere neţărmurită. Se pare că uneori
în cazuri mai grave, icoana putea fi luată din biserică şi
adusă acasă la cel bolnav. Era pusă chiar în odaia în care
zăcea suferindul, pe un scaun, între lumânări aprinse şi,
dacă bolnavul avea zile, trăia şi începea să se întremeze.
Mai în putere, mergea la biserică unde cădea la Sfintele
Daruri, preoţii păşind peste el – fapt care şi acum se
obişnuieşte – după care se făceau pomeni de mulţumire.
Un alt sfânt tămăduitor la care se închinau bucureştenii
era Sfântul Pantelimon care, în viaţă, a învăţat cu sârg
tainele medicinei, dedicându-se vindecării celor bolnavi.
Ziua de 27 iulie, ziua hărăzită lui în calendarul creştin, era
serbată cu mare fast, făcându-se alaiuri atât în ajunul
cât şi în ziua sfântului şi la care participa întreaga suflare
a Bucureştilor, având în frunte pe domnitor, pe boieri şi
înaltul cler.
Al doilea spital care s-a ridicat în Bucureşti, după
spitalul Colţea, a fost spitalul Pantelimon, numit astfel
după numele sfântului. A fost ridicat în 1750, în timpul
domnitorului Grigore vodă Ghica, pe lîngă biserica cu
acelaşi hram, fiind destinat la început celor „bolnavi cu
răni şi buboşi”, adică bolnavilor de ciumă.
Băile publice
Multă vreme, o importanţă deosebită au avut-o băile,
construite în oraş de-a lungul timpului, fiind recunoscut
rolul lor în păstrarea igienei şi tratarea anumitor afecţiuni.
La început au fost băile turceşti, apoi cele considerate
a fi „evropeneşti”. Pentru secolul al XIX-lea singura baie
medicală sau care trecea ca atare a fost cea a francezului
Lagarde, unde îmbăierea se făcea la cadă individuală,
prescripţia medicilor fiind obligatorie.
La băile publice lucrau băieşii care luau sânge, puneau
ventuze, scoteau dinţi, vindeau ierburi tămăduitoare şi alte
leacuri. Meşteşugul era aducător de însemnate câştiguri,
căci toţi băieşii semnalaţi erau oameni cu dare de mână.
Despre ei se ştiu însă destul de puţin.
Un rol însemnat în lumea tămăduitorilor l-a avut şi
bărbierul, care în multe cazuri se identifica cu băieşul,
având aceleaşi atribuţii de a lua sânge, de a scoate dinţi,
de a pune ventuze şi lipitori precum şi de a vinde ierburi
şi alifii vindecătoare. Erau oameni cu stare, căci meseria
lor era una destul de căutată. Asta până când numărul
medicilor a început să crească, sporind însă şi exigenţa
autorităţilor în legătura cu sănătatea populaţiei.
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Țigancă ghicind cu ghiocul
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În evul mediu puţinii doctori întâlniţi la Bucureşti erau
călători care veneau fie din Transilvania, fie din Imperiul
Otoman, ori din alte părţi. Ei puneau mare preţ pe
indicaţiile conţinute în textele medicale antice, iar pentru
lecuirea bolnavului se folosea sângerarea, dieta şi
purgaţia. Treptat numărul doctorilor a început să crească,
românii devenind şi ei interesaţi de această meserie, iar
cunoştinţele referitoare la medicină au înregistrat reale
progrese.
Pe măsura organizării structurii administrative a oraşului
au început să fie angajaţi medici şi chirurgi de către
Primăria capitalei. Aceștia erau obligaţi să consulte fără
plată şi să dea reţete gratuite locuitorilor sărmani ai
oraşului.
Spitalele orașului
Dacă la sfârşitul secolului al XVIII-lea capitala avea doar
trei spitale, în secolul al XIX-lea au luat fiinţă altele noi,
unele conturându-şi şi profilul bolilor tratate acolo, cum şi
o serie de medici au început să se specializeze în anumite
ramuri ale medicinei. Apar, astfel, spitale noi: Spitalul
„Iubirea de oameni” (Filantropia), Spitalul Brâncovenesc,
Spitalul Mărcuţa – pentru boli nervoase, Spitalul Colentina
– pentru îngrijirea celor cu „bubături şi patime lumeşti”...
Existau însă şi vremuri deosebite la care se cereau măsuri
deosebite.
Dacă în vremuri de război un rol important în însoţirea
oştirii o aveau chirurgii şi bărbierii, pe timpul epidemiilor
de ciumă acţiona instituţia cioclilor. Cu timpul acesta din
urmă şi-a pierdut treptat caracterul de caritate devenind
la fel de odioasă ca şi molima, datorită hoţiilor şi violenţei
la care se dedau cei care ar fi trebuit să fie un ajutor real
şi eficient pentru cei bolnavi, ca şi pentru cei pe care
boala nu ajunsese să-i lovească încă. Medicii şi chirurgii
se dovedeau neputincioşi, astfel încât, cu sau fără voinţa
domnitorului, părăseau Bucureştii, adesea fără să se mai
uite înapoi.
Pe lângă ciumă, care a lovit capitala în mai multe rânduri,
Bucureştii au au mai avut parte şi de epidemiile de holeră,
variolă şi tifos exantematic. În astfel de vremuri, de ajutor
era Sfântul Dimitrie Basarabov, originar din Bulgaria şi
care a devenit protectorul oraşului Bucureşti.
Moaştele sfîntului erau păstrate într-un sicriu de argint
aurit la Mitropolie, de unde nu se scoteau decât în cazuri
de molimă ori calamităţi naturale. Atunci întreaga suflare
a oraşului lua parte la alaiurile şi procesiunile care se
desfăşurau, căci lumea era convinsă de minunile săvârşite
de sfânt, care au fost povestite atât în documentele
vremii, cât şi în scrierile despre Bucureşti şi bucureşteni.
Dezvoltarea ştiinţelor medicale şi a medicilor s-a făcut
treptat de-a lungul timpului şi a făcut ca tămăduitorii
şi icoanele sfinţilor făcători de minuni să înceapă să
pălească încet, încet, chiar dacă nu de tot.
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Biserica Colțea, aflată în fața Spitalului Colțea
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Cu bicicleta
prin București

Centru - Cartierele Evreiesc şi
Armenesc - Ateneul Român
 Text & foto: Andrei Vocurek
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O plimbare prin Bucureşti. Cartiere vechi. Case vechi. Oraş vechi cochet.
Piaţete. Parcuri. Ziduri, cărămidă. Arhitectura veche. Case demolate. Fostul
Cartier Evreiesc. Planuri. Urbanism. Din centrul oraşului Bucureşti. Trecut şi
prezent. Local. Cartierul Cauzaşi. Timp. Cartierul Traian. Cartierul Armenesc.
Cu bicicletele, la sfârşit de săptămână, o plimbare de relaxare, uşoară, în doi
sau alături de mai mulţi prieteni.
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Plimbarea cu bicicleta începe din Piaţa Universităţii, spre
fostul Cartier Evreiesc, Cartierul Cauzaşi - Cartierul Traian,
apoi spre Piaţa Sfântă Vineri şi Hala Traian, spre Bulevardul
Pache Protopopescu şi Cartierul Armenesc, continuând
prin Piaţa George Enescu, şi se încheie în Piaţa Universităţii,
după aproximativ 12 kilometri de pedalare prin oraş, pedalare
uşoară, şi câteva locuri interesante de văzut.
Dacă ai propria bicicletă e foarte bine, iar dacă nu ai bicicletă
poţi închiria una de la centrele de închirieri de biciclete din
oraş. Bicicleta trebuie să fie în stare bună de funcţionare,
cu frâne reglate şi cauciucurile umflate corespunzător. Că
biciclist trebuie să ai mare atenţie în trafic şi să respecţi
regulile de circulaţie pe drumurile publice.

D e Andrei Vocurek
trasee-cu-bicicleta.
kerucov.ro

Pornind din Piaţa Universităţii, din Parcul Colței, se merge pe
Bulevardul Carol I până în Piaţa Rosetti, de unde se continuă
pe Bulevardul Hristo Botev. După intersecţia Bulevardul
Hristo Botev - Calea Moşilor, se merge pe Strada Negustori,
continuând pe Strada Mantuleasa, apoi pe Strada Romulus.
În clădirea de pe Strada Romulus 15 - 17, clădire care astăzi
ar găzdui Arhiva Ministerului de Interne, a fost Fabrica de
trăsuri H.I. Rieber în anii ‘30.
De pe Strada Romulus, pe Strada Popa Soare, se ajunge
la Biserică Popa Soare, urmând ca pe Strada Dr. Burghelea
şi pe Strada Zefirului să se ajungă pe Strada Traian. Hala
Traian se afla la intersecţia Calea Călăraşilor cu Strada Traian.
Hala Traian este o clădire realizată de arhitectul italian Giulio
Magni în anii 1900. Iniţial hală pentru carne şi peste, ulterior
a devenit piaţă agroalimentară, astăzi fiind folosită de un
supermarket.

Mai departe, se merge pe Strada Traian până
la intersecţia cu Strada Maximilian Popper,
fosta stradă Trinităţii, interesantă pentru casele
„calcan“ aflate pe partea dreaptă venind dinspre
Spitalul Caritas.
De pe Strada Maximilian Popper se merge pe
Strada Parfumului, apoi pe Strada Vulturilor,
pe o scurtă porţiune din Stradă Romulus, apoi
pe Strada Ion Filibiliu pe lângă fosta clădire a
Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi
Recuperare a Capacităţii de Muncă, ieşind, prin
Strada Cauzaşi, pe Bulevardul Mircea Vodă.
După traversarea bulevardului, se ajunge pe
Strada Strehaia, iar imediat după este Strada Dr.
Barasch Iuliu, locul unde se afla Teatrul Evreiesc
de Stat. Ieşind pe Strada Cluceru Udricani, apoi
pe Strada Sfântă Vineri, se ajunge în Piaţa Sfântă
Vineri.
Din fostul Cartier Evreiesc spre zona Cartierului
Armenesc se ajunge pe Bulevardul Corneliu
Coposu, apoi pe Calea Călăraşilor şi Strada
Traian, trecând iar pe la Hala Traian, apoi
pe Strada Mecet, Strada Austrului şi Strada
Matei Voievod, până pe Bulevardul Pache
Protopopescu, apoi pe Strada Horei şi
Bulevardul Ferdinand I până în Piaţa Pache
Protopopescu, şi pe Bulevardul Carol I. Stejarul.
Quercus robur. Fagaceae. Arbore ocrotit. La
intersecţia Strada Horei cu Bulevardul Ferdinand
I este un stejar monument al naturii (lângă o

benzinărie?!?). Singurul stejar roşu din Bucureşti,
bătrân de peste 300 de ani. Foişorul de Foc.
Trecând intersecţia Calea Moşilor - Carol I, se
intră în zona Cartierului Armenesc pe Strada
Latină, trecând pe lângă Muzeul Theodor
Pallady - Casa Melik, mergând apoi pe Strada
Semilunei, Strada Licurg şi Strada Popa Rusu,
până pe Strada Inocenței. Traversând Strada
Armand Călinescu, se continuă pe Strada
Speranţei, până în Piaţa C.A. Rosetti, ca apoi
pe Strada Dianei şi Strada Jean-Louis Calderon
să se ajungă pe Strada Batistei. Mergând pe
Strada Nicolae Filipescu se ajunge pe Strada
Vasile Conta, trecând pe lângă Facultatea de
Geologie şi Geofizică şi un ansamblu de blocuri
din perioada interbelică, până pe Strada C.A.
Rosetti. Pe Strada Jean-Louis Calderon se
ajunge în Piaţa Cantacuzino, urmând apoi Strada
Xenopol D. Alexandru şi Strada Pictor Arthur
Verona pentru a ajunge pe Bulevardul General
Gheorghe Magheru.
Virând stânga pe Strada George Enescu şi apoi
pe Strada Episcopiei se ajunge în Piaţa George
Enescu, la Ateneul Român - Filarmonica George
Enescu. După o scurtă porţiune pe Calea
Victoriei, se intră pe Strada C.A. Rosetti şi se
ajunge pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, trecând
pe lângă Universitatea Bucureşti şi se revine în
Piaţa Universităţii.
Un traseu cu bicicleta de aproximativ 12 kilometri

bing maps
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Expunere multiplă
 Text & foto: Lucian Muntean

Călătoriile și fotografia sunt pentru mine două
pasiuni, care se îmbină perfect. Sunt fascinat
să văd locuri noi sau să redescopăr locuri pe
vare le-am mai vizitat. După fiecare călătorie
împărtășesc impresiile, arăt fotografiile făcute și
trăiesc o lungă perioadă cu amintirea acelui loc.
Astfel,în timp, aceste amintiri devin tot mai
estompate, transformându-se în imagini idilice,
aproape ireale, ca dintr-un vis. M-a preocupat să
redau în fotografie acest sentiment.

Am început experimentul cu expunere multiplă
pentru prima oară în 1999. Ulterior am testat cu
diferite aparate precum Voigtlander Bessa 6x9
cm, Canon EOS 50, Lomo și mai recent chiar
si pe digital cu NIKON D300 și NIKON D600.
Câteva fotografii din acesată serie au fost expuse
recent la Bienala Internaționala de la Casablanca,
Maroc, în octombrie 2014.
Aceste fotografii panoramice sunt făcute prin
suprapunere de imagini direct pe filme negative

color sau alb-negru, direct în timpul fotografierii,
fără alte manipulari ulterioare, scanate și apoi
printate prin proces digital Lambda, pe hârtie
foto Fujicolor Crystal Archive, cu dimensiunea
de aproximativ 20x40 cm, în ediție limitată, de
75 de exemplare. Fiecare lucrare este semnată
în original de artist pe spate; este numerotată
și însoțită de un certificat de autenticitate, care
menționează titlul, locația, data la care a fost
fotografiată, tipul hârtiei, tirajul și semnătura.

D e Lucian Muntean
www.lucianmuntean.ro
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Fotografi ABMD
Cum ai început să fotografiezi
Cred că din invidie. Soțul și copiii mei
aveau aparate de fotografiat. Eu trebuia să
mă rog de ei: pozează și floarea asta, sau
gâza asta... După o excursie în Germania,
unde erau prea multe de văzut și a trebuit
să mă rog de ei de prea multe ori, am
hotărât: vreau să am și eu un aparat de
fotografiat! Așa că la începutul anului
2009 mi-am cumpărat un Nikon Coolpix
P60, și am început să pozez tot ce îmi
atrăgea privirea. Cu aparatele digitale este
foarte ușor: “filmul” este foaaarte lung... Și
chiar dacă pozele nu erau prea grozave,
am învațat să le prelucrez cu ajutorul
calculatorului. Recunosc sincer că nu aș fi
putut face fotografie acum 20-30 de ani.
Ce tip de fotografie îți place
Îmi place să surprind “clipa”, să fac
instantanee. Fac fotografii ca să mă
destind, să mă distrez. Știu că fotografia
este o artă, dar eu nu urmăresc încă să fac
fotografii artistice...
Cum ai aflat de Asociația Bucureștiul
meu drag?
Despre Asociația Bucureștiul meu drag
am aflat de la Marana Pascovici, care
fusese colegă cu soțul meu. Ne-am intâlnit
întâmplător cu ea la Street Delivery 2010.
Ne-a povestit despre Asociație, pentru că
soțul meu și cu mine eram cu aparatele
de fotografiat în mână și “vânam” de zor
imagini.

Sorina Tache
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Ce te atrage să participi la acțiunile
asociației
Îmi place că există oameni care vor să
păstreze imagini ale Bucureștiului de azi.
Îmi place să văd cât de mulți tineri vin la
acțiunile asociației. Vreau să contribui și
eu la crearea acestei arhive de fotografii.
Dacă, din diverse motive, nu pot participa
la excursiile în București, mă străduiesc
să parcurg traseul altădată, și să postez
fotografiile.

Ce activități ale asociației îți plac cel mai
mult?
Cel mai mult îmi plac excursiile prin țară.
Atunci când pot să iau parte la ele. Dacă
nu, urmăresc galeriile celor care au fost în
excursie. Mă întristează să văd că în ultima
vreme tot mai puțini participanți la excursiile
asociației postează galerii pe “Bucureștiul
meu drag”
Ce loc din București îți place cel mai
mult?
La această întrebare nu știu să răspund.
Nu am un loc preferat. Dacă nu mi-ar
fi teamă (de oameni, nu de câini), m-aș
plimba și pe străzile din Ferentari, și la
marginea cartierului Colentina. Oriunde în
București.
Ce îți place în București?
Îmi plac străzile cu clădiri vechi. Îmi place
să descopăr și să admir ornamentele
caselor. Îmi place că orașul are o
arhitectură atât de diversă și de bogat
ornamentată, încât în locuri prin care am
trecut de zeci de ori privind doar înainte,
atunci când ridic privirea descopăr o
coloană, sau o cariatidă, sau măcar o friză.
Ce nu îți place în București?
Nu îmi place că au fost lăsate în pargină
și nu mai au scăpare multe case cu o
arhitectură deosebită, care meritau a
fi conservate. Nu îmi place că a luat
amploare acea “ramură” a artei urbane
care mâzgălește pereții și statuile cu
inscripții imposibil de descifrat.
Definește Bucureștiul în câteva cuvinte.
Bucureștiul este și va rămâne “Bucureștiul
meu drag”. Chiar dacă uneori aș vrea să
mă mut în Sibiu, Brașov sau Timișoara!

Nr. 32 / Octombrie 2014 121

122 Bucureștiul meu drag

F o t o : Livia Zaharia
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F o t o : Cornel Petrescu
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F o t o : Livia Zaharia
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Memoria vizuală

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Prin Metrou
Dihorul animal de companie
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Alex Iacob
http://reptilianul.
blogspot.ro/

Pe blocul „Muzica“,
departe de mulțimea
adunată pe 13
septembrie în Piața
George Enescu la
concertul susținut cu
ocazia lansării Telekom.
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Dan Moruzan
http://danmoruzan.ro/

Pescăria din Obor
S-au sesizat de cum
au văzut aparatul și au
apărut imediat după
prima declanșare. “Nu
aveți voie să fotografiați
aici!” Mătăhăloși,
îmbrăcați în cele mai
închise nuanțe, cu priviri
urâte dar un pic speriate,
aceste personaje apar
în prea multe locuri
din România. De cele
mai multe ori motivul
interdicției este faptul că
te afli într-un spațiu privat.
Piața Obor este privată...
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Daniela Zătreanu
www.orasul.ro

Rond-ul de la Piața
Alba Iulia, într-o
duminică dimineață ...
5 octombrie, de
maraton.
Dimineața pe la ora
9:00 ... m-am trezit din
cauza unui elicopter care
survola zona, curiozitatea
m-a facut să sar din pat
și să fac fotografia! :)
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Vlad Eftenie
http://veftenie.blogspot.ro/

Bd. Unirii
Surprins în plină vară,
mizând pe perspectiva
descedentă care se
deschide pe b-dul Unirii,
privind de pe magazinul
Unirea, spre Piața Alba
Iulia. Lumina caldă și
vegetația proaspătă
aduc un aer de vitalitate
și prospețime, poate
contradictorie cu
imaginea mentală a
acestui loc. Biblioteca și
sediul recent al Operetei
închid unghiul format cu
cursul Dâmboviței.
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Sabin Prodan
www.orasul.ro

Prima zăpadă
25.10.2014
Îmi amintesc primele
ninsori de când eram
copil. De cele mai
multe ori mă trezeam
dimineața, afară era deja
așezată zapada și eram
bucuros. Crescând am
uitat această bucurie dar
de când cu fotografia am
început să îndrăgesc din
nou zăpada și iarna, chiar
dacă vine și cu două luni
mai devreme.
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