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Pipera, ce agitație!
Cunosc platforma Pipera din anii 90, pe când existau Feper, Conect,
Rocin, Electronica, IEMI, Fabrica de calculatoare și câte și mai câte
mândrii ale electronicii românești.
De câțiva ani buni lucrez aici. Acum aici miroase a mahorcă tratată cu
arome și a pizza, toată electronica a dispărut.
Îmi place Pipera, are ceva dintr-un campus universitar, forfotă de la 8
la 8. Dimineața bărbați și femei își târăsc laptopurile, cănile de cafea și
pungile de firmă cu mâncare bio spre open space-urile spațioase.
La prânz e cea mai mare agitație, cu toții la masă, nu neapărat că
ne este foame, ci să socializăm, să auzim ultimele bârfe, să vedem
ultimele gadgeturi apărute.
De Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Seara, după ora 18.00, începe drumul spre metrou, ca lemingșii unul
după altul, spre viața noastră, numai a noastră.
Aici este buricul industriei bucureștene, aș putea spune chiar al
României. Pipera a înlocuit strungul și letconul cu biții, se lucrează
numai cu 1 și 0 și chiar dacă nu se produce fizic nimic se jonglează
zilnic cu multe milioane.
Culturile organizaționale din Pipera chiar dacă aparent diferă sunt
cam aceleași. Pe lângă șabloanele corporatiste de dincolo de oceane
își fac loc obiceiurile românești și le dau un aer exotic.
Îmi place Pipera, a devenit unul dintre locurile mele dragi din
București. Al tău care este?

De 9 martie fetele „prepară Mucenici pentru băieți.
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CRONICA ASOCIAȚIEI - EXCURSII

Paștele cailor, 28.02.2015:
Tradiția face ca micul dejul să-l
luăm la cafeneaua din parcul
central din Târgoviște

Insula 21.03.2015 O plimbare cu trenul până în stația Bucureștii Noi și
terminată pe Lacul Morii.

 Foto Andrei Bîrsan
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Dragobetele sărută fetele
Vernisajul și premierea
“Dragobetele”, o sărbătoare a dragostei, denumită şi „Cap de primăvară”,
„Sânt Ion de primăvara” sau „logodnicul păsărilor”, aduce mereu bucurie şi
apropiere, zâmbete şi bună dispoziţie. Este momentul când natura se trezeşte
la viata, iar oamenii intră în rezonanţă cu ea.
Asociația Bucureștiul meu drag, împreună cu Muzeul Național al Satului
„Dimitrie Gusti“, Hotelul InterContinental și Canon, continuă tradiția expozițieiconcurs de fotografie “Dragobetele sărută fetele”, aflată la a 4-a ediție în
2015, printr-o nouă prezentare a unui număr de 53 lucrări.
În cadrul vernisajului din 22 februarie 2015, ora 12.00, găzduit de Muzeul
Național al Satului “Dimitrie Gusti”, în sala Gheorghe Focșa, au expus fotografi
români din București și din alte orașe, precum și doi fotografi din Franța și
Italia.
Perioada de expunere: 22 februarie – 30 martie 2015.
Juriul alcătuit din: Mirela Momanu - Coordonator expoziții Asociația
Bucureștiul meu drag, Eli Driu - fotograf Asociația Bucureștiul meu drag și
Andreea Chiru- Andreea Chiru, fotograf-psihoterapeut, a ales cele mai bune
50 de fotografii din cele peste 250 propuse pentru aceasta expoziție.

D e Mirela Momanu
w w w. o r a s u l . r o

Primele cele mai bune 3 fotografii au fost premiate de Hotelul InterContinental:
- Premiul 1: Simona Manolache - O noapte de cazare într-o cameră Club, cu
acces la Club Lounge și mic dejun inclus, pentru 2 persoane;
- Premiul 2: aniel Robert Dinu - Seară romantică în doi la Restaurantul
Modigliani;
- Premiul 3: Cristian Bulugea - Brunchissimo! - Sunday Brunch pentru două
persoane în Braseria Corso, bufet bogat în preparate internaţionale, un bar cu
fructe de mare, salate şi deserturi delicioase.
Au expus : Alexandra Barbu; Alexandra Ivan; Alexandru Baiceanu; Alexandru
Catalin; Anca Birleanu; Andreea Chiru; Andreea Istriteanu; Bogdan Fundali;
Bogdan Petrovan; Carmen Stefan Pelinel; Catalin Nae; Claudia Ionescu;
Claudiu Pascalina; Corneliu Tanasa; Costi Popa; Cristi Sandu; Cristian
Bulugea; Cristian Catana; Cristian Todea; Cristina Anghel; Dacian Dorca;
Dana Popescu; Dana Sacalov; Daniel Robert Dinu; Denis Malciu; Diana
Popescu; Eli Driu; Emi Cercel; Gelu Coltau; Gina Buliga; Ioan Daniel Rosu;
Iulia Antocica; Iulia Herescu; Iuliana Ojog; Iuliana Olteanu; Karla Bank; Laurian
Ghinitoiu; Livia Zaharia; Loredana Bitculescu; Mihai Andries; Mirela Momanu;
Mugur Barbosu; Nicu Buculei; Ovidiu Lucaci; Ozana Muresan; Patricia
Hilbert; Radu Talos; Roberto Iosupescu; Rodica Tanase; Sabin Prodan; Santa
Andreas; Simona Manolache; Vali Dima
Parteneri:
-Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” www.muzeul-satului.ro
-Hotelul InterContinental www.intercontinental.com
-Canon www.canon.ro 
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 Fotografii de:
Crisanta Măciuceanu
Nicu Buculei
Viorel Pîrjan
Șerban Vornicu
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Locul 1

Simona Manolache
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Locul 2

Daniel Robert Dinu
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Locul 3

Cristian Bulugea
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ARHIVA ASOCIAȚIEI

Bucureștiul
meu drag
Din excursii

martie 2008
Ionel Onofraș
Excursie Mitropolie - Parcul Carol

martie 2009
Laurențiu Țârcomnicu
Excursie Buzești - Griviței

martie 2010
Dan Pop
Excursie Maica Domnuluii - Floreasca

18 Bucureștiul meu drag
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martie 2011
Cristian Tomoială
Excursie Paștele cailor

martie 2012
Alina Iliuță
Excursie Podul Calicilor

20 Bucureștiul meu drag

martie 2013
Iulia Oprea
Excursie Bucureștiul interbelic

martie 2014
Nicu Toader
Excursie Mogoșoaia
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Ger în arșița verii - august 2012
Foto Dinu Lazăr
22 Bucureștiul meu drag
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ARHITECTII BUCURESTIULUI

Arh. Haralamb Georgescu
Dicţionar al arhitecturii româneşti moderne
 Text: Sidonia Teodorescu  Foto: Sabin Prodan

24 Bucureștiul meu drag
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GEORGESCU, Haralamb
(Harlan Georgesco)
[Bubi]

Haralamb Georgescu

„Creangă l-a descoperit pe proaspătul arhitect
într-un birou unde detalia uşi şi ferestre metalice.
L-a luat imediat sub aripa sa. Colaborarea lor – nu
întotdeauna lină, nu lipsită de neprevăzute – a durat
zece ani. Dar dacă situaţii ideale în relaţiile între creatori
sunt prea rare, să recunoaştem că ei se completau
bine: magisterul îşi elabora într-o manieră foarte
concisă ideile pe care secundul său le coordona
impecabil şi în scurt timp au ajuns să conceapă lucrări
umăr la umăr.”

(n. 1908, Pitești - m. 1977, Los Angeles)

Arhitect român modernist, stabilit în SUA (1947).
Studii: Şcoala Superioară de Arhitectură din Bucureşti,
dipl. 1932. Şi-a început ucenicia încă din studenţie,
la profesorul său, Constantin Iotzu, care l-a angajat în
biroul său de arhitectură.

(Dr. arh. Radu Patrulius, Arhitectul Haralamb
Georgescu, în Arhitectura nr. 5-6/ 1978, p. 81)

D e Sidonia Teodorescu
dr. arhitect

Bibliografie
*** (1992) Horia Creangă. Catalogul expoziţiei
organizate la împlinirea a 100 de ani de la naştere,
Bucureşti: Uniunea Arhitecţilor din România.
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Academiei.
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Magic Print.
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Bucureşti 1945-1989. Bucureşti: Ed.Simetria.
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Revista Arhitectura (1906-2013).

Proiect cultural dezvoltat de către Asociaţia
Bucureştiul meu drag, beneficiar al unei finanţări
din partea Uniunii Arhitecţilor din România, din
fondul Timbrul Arhitecţilor în anii 2012 şi 2014
http://issuu.com/dictionaruar
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Lucrări în România
Din 1933 colaborează cu arhitectul Horia
Creangă, până la moartea lui Creangă, în 1943
(timp de 10 ani), participând la realizarea unor
proiecte importante: hotelurile ARO Palace (un
hotel luxos de 9 etaje) şi ARO Sport (un mic
hotel pentru sportivi, cu trei etaje) din Brașov
(1938); Halele Obor în București (1937 –
prima variantă, 1942 – a doua variantă; după
moartea lui Horia Creangă, arhitectul Haralamb
Georgescu a întocmit în continuare proiectul
de execuţie şi a asigurat urmărirea pe şantier
a construcţiei până la plecarea sa din ţară);
Imobilul cu cinematograf ARO (azi, Patria)
din București (1936); Pavilioane la Expoziția
„Muncă și Voie Bună“ și „Luna Bucureștilor“
din 1939 şi Restaurantul „Pescăruș” din Parcul
Herăstrău; fostul cinematograf Luxor (iniţial,
sala de spectacole a Şcolii Centrale de Fete,
după 1940, transformată și modernizată de
echipa H. Creangă, astăzi, sala Toma Caragiu
a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”); imobilul
cu apartamente din Piaţa Lahovary (fostă
Cosmonauţilor) nr. 5A; Fabrici de industrializare
a laptelui la Alba-Iulia, Simeria și Burdujeni
(1942); Fabrica de locomotive și țevi „Malaxa“
– București (1939); vila Marelui Voievod
Mihai (Yacht Club) Eforie Nord, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 44 (1930); casă pe Aleea
Alexandru (1933) ş.a.
Alte lucrări: „Sky lots”, proiect teoretic, Locuinţe
Malaxa, Amenajare Bar Mon Jardin, Sediu
societate asigurări pe Calea Victoriei nr. 91-93
(Imobilul ARO); Pavilionul României la Expoziţia

din Leipzig, Fabrica de locomotive Concordia
din Ploieşti (1936), vile pe litoral, Hangar de
bărci la Snagov; vila Hurmuzescu din Mangalia
(devenită colecţie de artă), Hotel cu 60 de
camere la Pucioasa (1946), Sediul Companiei
de Telefoane din Sibiu (1947).
Proiectează singur pavilionul Floarea Soarelui
(demolat la extinderea Hotelului Athénée
Palace) şi propria casă pe str. Roma nr. 19
(1936; dispărută), imobil dr. Lister nr. 18 (1933),
bloc de locuit cu 9 niveluri în strada Apolodor
(1935-1936; azi dispărut), un imobil de locuit
în Parcul Jianu (1940-1944); blocuri pe Calea
Rahovei pentru societatea Telefoane (19451947), restaurantul „Răţoi” care fusese Clubul
Asociaţei funcţionarilor comunali, lucrare
terminată în 1948 prin grija arhitecţilor Valentin
Iorga şi Mircea Sfetescu.
America
Din 1947 părăsește România și se stabilește în
S.U.A. unde, în primii 3 ani și jumătate, devine
profesor asociat la Școala de Arhitectură a
Universității din Nebraska.
Din 1951 lucrează în Los Angeles în câteva
birouri de arhitectură, iar din 1957 înființează
împreună cu arhitectul James Larson, un birou
de arhitectură.
Din 1964 devine membru al Institutului
American de Arhitectură și își deschide propriul
birou de arhitectură.
Dintre lucrările realizate în America menționăm:
bisericile ortodoxe Sf. Maria din Cleveland
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Haralamb Georgescu și Horia Creangă
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Halele Obor în anii ‘50, ilustrată colecția Cezar Petre Buiumaci
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(Ohio) și Sf. Gheorghe din Detroit (Michigan; 19581959) amintind de monumentele din nordul Moldovei;
locuințele Guy Pauker din Pacific Palisades (California;
1966) și Grossman din Los Angeles (1969); centru
de sănătate pe Rinaldi Street, Los Angeles (1969);
bloc locuințe pe Pacific Avenue din Venice (California;
1972); restaurant românesc în Montrose (California;
1975); cămin pentru persoane în vârstă în Reseda
(California; 1977). Considerat printre arhitecţii de
deşert, proiectează Casa Pasinetti, Beverly Hills, Los
Angeles, California (1957-1959), Casa Laine (1966),
locuinţa proprie din Brentwood – Los Angeles (1969).

București – imobile păstrate în
zilele noastre

În 1975, când criza a pătruns şi în sectorul
construcţiilor, Haralamb Georgescu s-a decis să
lucreze temporar în Melbourne (Australia), unde a
actrivat vreo 8 luni.

Imobilul cu apartamente din Piaţa
Lahovary (fostă Cosmonauţilor) nr. 5A;

Activitate didactică:
Profesor titular de artă decorativă şi proiecte (suplinitor
în dec. 1941, profesor titular în 1943, a funcţionat
până în iunie 1947 la Şcoala Superioară de Arhitectură
din Bucureşti. Profesor la Şcoala de Arhitectură a
Universităţii Nebraska-Lincoln (1947-1951).
Publicaţii:
În 2008, sub coordonarea arh. Corneliu Ghenciulescu,
s-a editat monografia „Haralamb Georgescu – un
arhitect român în SUA“.
Haralamb Georgescu a fost atras, în același timp și
de domeniul teoretic, fiind cooptat în comitetul de
redacție al revistei „Simetria”, unde a publicat o serie
de articole care se vor distanța de linia moderatconservatoare încă prezentă în arhitectura vremii. În
revista „Simetria“, din 1943, Haralamb Georgescu,
în articolul „București, oraș nou?“, scria: „Arhitectura
nouă apare ca un petic nou pe o haină veche. Este
stridentă, supără, pentru că este un petic și sare în
ochi. Petic lângă petic se descoperă că haina nu
ține. A trebuit să construim mare parte din oraș ca
să descoperim că orașul nou are un plan vechi...
București, orașul modern de abia născut, este un oraș
vechi care paralizează și se sufocă. București este în
plină construcție, dar nu are nici plan, nici stil. Fiecare
construcție nouă grăbește sufocarea. București este
orașul în care se taie copacii, se suprimă grădinile și
totul se acoperă cu grămezi de beton și fier.”

Halele Obor (1937 – prima variantă, 1942
– a doua variantă)
Imobilul cu cinematograf ARO (azi, Patria)
(1936);
Restaurantul „Pescăruș” din Parcul
Herăstrău;
Fostul cinematograf Luxor (iniţial, sala
de spectacole a Şcolii Centrale de Fete,
astăzi, sala Toma Caragiu a Teatrului
„Lucia Sturdza Bulandra”);

Fabrica de locomotive și țevi „Malaxa“ –
București (1939);
Casă pe Aleea Alexandru (1933);
Imobil dr. Lister nr. 18 (1933);
Imobil de locuit în Parcul Jianu (19401944);
Blocuri pe Calea Rahovei pentru
societatea Telefoane (1945-1947);
Restaurantul „Răţoi” care fusese Clubul
Asociaţei funcţionarilor comunali, lucrare
terminată în 1948 prin grija arhitecţilor
Valentin Iorga şi Mircea Sfetescu;

Galbenul reprezintă construcții la care a colaborat cu arhitectul Horia Creangă
Roșul lucrări de autor

Sediu societate asigurări pe Calea Victoriei
nr. 91-93 (Imobilul ARO).

Halele Obor - fotografie de Alexandru C Ene.jpg - Operă proprie. Sub licență CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Premii:
În 1936, echipa H. Creangă – H. Georgescu a
participat la concursul pentru Palatul Municipal
București, unde obține Premiul I, calificându-se în faza
a II-a, care însă nu mai are loc, deoarece lucrarea va fi
atribuită lui Petre Antonescu fără a fi finalizată.
Premiul I (1942) – Club pentru muncitori. 
30 Bucureștiul meu drag
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Hala Obor
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Imobilul cu cinematograf ARO (azi, Patria)
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Sediu societate asigurări Calea Victoriei nr. 91-93
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Restaurantul Pescăruș

38 Bucureștiul meu drag

Nr. 36 / Martie 2015 39

Fostul cinematograf Luxor (iniţial, sala de spectacole a Şcolii Centrale de Fete, astăzi, sala Toma Caragiu a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”)
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

iulie 2009, strada Lipscani, foto Mircea Răducan
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TRECUT-AU ANII

Cheiul Dâmboviței

Anii ‘10, arhiva Cezar Petre Buiumaci
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Anul 2014, fotograf Andreia Bîrsan
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TRECUT-AU ANII

Strada Academiei

Anii ‘10, arhiva Cezar Petre Buiumaci
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Anul 2014, fotograf Ciprian Muntele
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Anii `80
expoziție de fotografie
Primiţi cu nostalgia?
Obişnuim să contorizăm adesea viaţa în ore,
zile, ani, însă pe lângă aspectul cantitativ, viaţa
se mai compune şi din suflet şi memorie, iar
când acestea sunt puse toate la un loc creează
un sentiment unic: nostalgia.
Am plăcerea să vă invit să parcurgem împreună
o călătorie unică, la prima mea expoziţie
personală de fotografie, în care anii rămaşi în
trecut şi puterea imaginilor de a aduce aminte
compun o poveste vizuală a anilor ’80, povestea
mea din anii tinereţii. Instantanee din anii de
liceu şi facultate alături de fotografii făcute
într-un Bucureşti în plină schimbare ne vor purta
prin emoţia anilor de năzbâtii, schimbări şi vise.
Fotografiile expuse le-am făcut în perioada
1981-1989 şi sunt imagini din arhiva personală,
de “familie”, cu colegii, prietenii şi Bucureştiul
meu drag. Tehnica folosită Smena și Orizont
(aparat de fotografiat românesc produs la IOR)
Multe s-au întâmplat de atunci, şi, din păcate,
unii colegi şi profesori au devenit ei înșişi o
amintire. Ce să mai zic de Bucureşti care a fost
parţial distrus...
Aşadar, vă aştept cu drag miercuri, 11 martie,
de la ora 18.30, la Café Verona, Carturesti. (str.
Arthur Verona nr. 13-15) la vernisajul expoziţiei
“Anii `80” să retrăim, prin intermediul a 50 de
fotografii alb negru, secvenţe nostalgice dintr-o
viaţă color.

Vernisaj „Anii ‘80“
11 martie, ora 18.30, vernisaj de fotografie
la Cafe Verona Cărturești: „Anii ‘80“ de
Andrei Bîrsan.
50 de fotografii alb/negru, frumos
înrămate, făcute în perioada 1981-89,
expuse în spațiul primitor al cafenelei.
Este o expoziție unică, prezentarea
practic a unor imagini-document cu
caracter foarte personal. După 30 de ani,
acest caracter personal se transformă și
amintirile, pentru cei de peste 40 de ani
care au trăit aproape aceleași experiențe,
sunt împărtășite, devin comune.
Cine nu-și aduce aminte cu nostalgie de
jocurile din pauzele din liceu, de mersul
în practică, de profesori și colegi, de
atmosfera de atunci?
Tehnica și aparatura folosită nu contează
absolut deloc. Andrei a fotografiat cu
Smena și Orizont, cu filme și substanțe
din comerțul de atunci. Nu tu Nikon, nu tu
Canon sau Leica!... Se poate așa ceva?
Da, pentru 50 de amintiri înrămate!
Una peste alta, Andrei Bîrsan este un
norocos!
Norocos că a fotografiat nu numai
scene de clasă cu colegi și profesori,
de la petreceri sau din timpul practicii
obligatorii la cartofi sau roșii, ci și scene
cu Bucureștiul acelor ani, cu forfota de pe
Lipscani sau farmecul zonei Uranus.
Norocos că încă nu se inventase aparatul
digital. Probabil că nu ar fi făcut, vreme
de peste 30 de ani, copii succesive a
imaginilor digitale astfel încât fișierele
respective să ajungă până în zilele noastre.

Cu prietenie,
Andrei Bîrsan
Preşedinte Asociaţia Bucureştiul meu drag

Norocos că a fost unul dintre foarte
puținele vernisaje în care numărul
fotografilor a fost depășit de cel al tinerilor,
al celor care nu fotografiază decât cu
mobilul și sporadic.

P.S. Îi mulţumesc Anei pentru găzduire, lui
Marcel pentru tipar şi Mirelei pentru organizarea
expoziţiei. 

Până la sfârșitul lunii martie, amintirile
lui Andrei vă așteaptă să le descoperiți
farmecul la Cafe Verona Cărturești,
București!
Dan Moruzan 
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Craii de la Curtea Veche
 Text: Emanuel Bădescu  Foto: Arhive
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Carol Szathmari. Ulita Coltei spre Rahtivan
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De Emanel Bădescu
Biblioteca Academiei Române,
Cabinetul de Stampe

Bucureştii ocupaţi de oşti ruseşti
Îndată după domnia lui Constantin Mavrocordat,
încheiată la 9 martie 1763, o delegaţie de valahi alcătuită
din mitropolitul Grigore, Mihail Cantacuzino şi Nicolae
Brâncoveanu a plecat la St. Petersburg să ceară, la
sfatul maiorului Nazarie Karazin, protecţia Rusiei pentru
Ţara Românească. Acesteia i-a urmat, la sfatul aceluiaşi
agitator rus, o delegaţie din Moldova, cu Inochenţie,
episcopul Huşilor şi biv vel logofătul Ioan Paladi în frunte,
să-i ceară ţarinei Ecaterina „să izbăvească aceste ţări
de jugul robiei turceşti”. Ei au cerut, însă, mai mult decât
promiseseră când au pornit la drum, cum rezultă din
această formulă, folosită şi de unii şi de ceilalţi: „Ca şi
noi, şi toată obştea ţării noastre să ne numărăm în rândul
altor robi şi supuşi ai împărăţiei tale”. Era o închinare a
Ţării Româneşti şi a Moldovei! Delegaţiile de nemernici
au obţinut de la ţarina Ecaterina a II-a ce şi-au dorit dar
neamul românesc s-a procopsit cu o supărare – pericolul
rusesc - care dăinuieşte până astăzi şi care va dăinui
şi de azi înainte. Trădaţi de domni şi de boieri, otomanii
nu au fost capabili să apere, conform capitulaţiilor,
principatele nord-dunărene şi, la începutul lunii noiembrie
1769, Karazin culegea roadele muncii sale subversive.
Pentru prima dată în istorie Bucureştii erau ocupaţi de
blestematele oşti ruseşti!
Cum le stătea în caracter, ruşii şi-au atacat şi aliaţii, pe
Vodă Grigore Ghica al III-lea, - care, deşi participase la
complotul antiotoman, se ascunsese cu tot calabalâcul în
Hanul Şerban Vodă, - şi pe câţiva mari boieri, care ieşiseră
să-i întâmpine ca prieteni, toţi fiind arestaţi, Domnul fiind
trimis „ca prins” la Sankt Petersburg. Au atacat apoi
Curtea Domnească şi au jefuit-o cumplit. Mai mult decât
atât, în semn de dispreţ absolut faţă de sistemul ierarhic şi
politic autohton, au lăsat-o pradă arnăuţilor fără stăpâni,
calicilor şi altor lepădături care mişunaseră până atunci
doar prin mahalalele îndepărtate.
Hoţomanii s-au instalat în Palatul Domnesc
Văzând nepăsarea ruşilor, hoţomanii s-au instalat în
Palatul Domnesc cu muieri şi puradei şi au început să
prade prăvăliile bogate dimprejur, până atunci cele mai
lipsite de griji. Cui să te plângi? Generalul rus, care altfel
avea şi atribuţii administrative, reacţiona doar în caz de
atac asupra vreunui ofiţer sau soldat de-al său. Nu-i
păsa de valahi. Îi trata după cum ceruseră chiar ei, ca
pe nişte „robi ai împărăţiei”. Şi când te gândeşti că, în
3-4 noiembrie 1769, „Norodul Bucureştilor s-a ridicat, cu
mic cu mare, până şi femeile, cu prăjini şi cu cărămizi,
strigând: Muscalii! Muscalii au venit” şi a năpădit peste
cei 5 000 de otomani care, îngroziţi, s-au risipit în cele
patru zări…Negustorimea, dar şi o parte dintre boieri,
cei care îşi aveau casele în apropierea Curţii Domneşti,
deveniseră o pradă comodă şi periodică a tâlharilor. Nu
se întâmpla să treacă o zi fără să fie jefuit cineva, lovit
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cu sălbăticie ori batjocorit. Împrejurul bisericii Sf. Anton,
în casele mândre de pe Podul Beilicului, acum părăsite
cu spaimă de stăpâni, apăruseră şi ţiitoarele de meserie:
degeaba ameninţau popii şi nevestele cuminţi, erau
apărate cu străşnicie de soldaţii ruşi, altfel foarte blânzi
„cu norodul”. În oraş, aproape fără să se bage de seamă,
îşi făcuse intrarea un nou mod de viaţă, de tip occidental,
lipsit cu totul de „frica lui Dumnezeu”. De la o vreme, pe
noii locuitori ai Curţii, devenită o Curte a Miracolelor, mai în
batjocură, mai în serios, oamenii începură să-i numească
Crai. Sub stăpânirea rusească de atunci, dispreţuitoare
şi făţarnică, scursura societăţii bucureştene devenise
o autoritate de care oricât te-ai fi ferit, oricât ai fi căutat
să o îmbunezi cu daruri, tot te urgisea, exact ca în anii
colectivizării de mai târziu. Vrând-nevrând, bucureştenii au
început să fie mai atenţi şi la originea celor care îi împileau.
Au găsit că atât oamenii domniei, cât şi Craii cei noi erau
greci (toţi balcanicii creştini: greci, albanezi, sârbi, aromâni
şi bulgari erau numiţi astfel de moldo-valahi). Cum am
arătat, stăpânirea rusească căuta să fie invizibilă şi, drept
urmare, hidoşenia şi ipocrizia ei nu erau percepute. Încă!
Fiindcă generalul rus nu voia să ia măsuri contra acestora,
boierii şi negustorii din oraş trimiseră o delegaţie la Sultan
ca să-i ceară izgonirea tuturor grecilor din Valahia şi
totodată să se revină la tributul din vremea lui Mahomet
al IV-lea. În fruntea delegaţiei s-a aflat bătrânul mitropolit
Grigore al II-lea, acelaşi care fusese şi la St. Petersburg.
Infinit mai slab diplomat decât Ecaterina a II-a, Mustafa al
III-lea a refuzat cererile valahilor.
Ocupaţia rusească a Capitalei a durat – cu unele
întreruperi datorate războiului cu turcii şi a intervenţiei
austriecilor, până la 10 iulie 1774, când s-a încheiat pacea
de la Kuciuc-Kainargi. Dar ce s-a întâmplat cu „hiclenii”
Crai de la Curtea Domnească? Până la data încheierii
acestei păci, la Bucureşti, în martie 1773, avuseseră loc
discuţii prealabile, la care au participat şi boieri români,
aceştia cerând „scuturarea pentru totdeauna a vrednicului
de plângere jug” otoman, domn valah şi izgonirea grecilor
(veneticilor). Cum spune Ienăchiţă Văcărescu: „În Curtea
Domnească cea Veche s-a trătăluit muchelemena”. Deci,
Craii fuseseră îndepărtaţi, mulţi cu siguranţă eliminaţi fizic,
înainte de martie 1773. Când anume şi de cine nu se ştie,
sunt multe confuzii, iar Dumitrache Medelniceru şi banul
Mihai Cantacuzino, cronicarii evenimentelor, îi ignoră.
Totuşi, este cert că Manole Giani Ruset, care a domnit
efectiv doar în perioada absenţei ruşilor din Bucureşti,
iunie - noiembrie 1770, şi-a avut reşedinţa la Curtea
Veche. Craii domniseră mai puţin de un an… Nu sunt
date, dar este posibil să fi revenit de câteva ori şi pentru
scurt timp la Curtea Veche până la urcarea pe tron a lui
Vodă Ipsilanti, cel care va da o grea lovitură reşedinţei
tradiţionale. Folclorul bucureştean îi aminteşte, însă,
fireşte, fără precizie.
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Palatul lui Constantin Brâncoveanu
Abia urcat în scaunul Valahiei, Alexandru Ipsilanti
şi-a ales pentru început ca reşedinţă palatul lui
Constantin Brâncoveanu de la poalele Dealului
Mitropoliei. Curtea Domnească nu putuse
să-l găzduiască. Năvălirile străine, incendiile,
cutremurele şi vestiţii Crai o loviseră crunt.
Mândrul Palat Domnesc, refăcut cu gust rafinat
de Brâncoveanu, avea odăile crăpate de-o
palmă, foişorul se dărăpănase, iar grădina
ajunsese groapa de gunoi a vecinilor. Doar
sfânta biserică de la poarta de jos a Curţii,
înălţată de Mircea Ciobanul, mai rămăsese în
picioare, aptă să slujească rugăciunilor către Cel
de Sus. Acolo fusese primit Ipsilanti de mitropolit
la sosirea în Bucureşti, în dimineaţa zilei de 3
februarie 1775. Când s-a încheiat ungerea,
câţiva boieri de încredere i-au prezentat pe scurt
starea jalnică a Curţii şi l-au sfătuit să se aşeze
în palatul de peste Dâmboviţa, din apropiere.
Domnul s-a mirat, dar, ieşind din biserică şi
uitându-se cu luare aminte la palatul în care
ar fi trebuit să locuiască, a găsit sfatul lor bine
intenţionat.
Totuşi, nu se simţea în largul său în casele lui
Brâncoveanu, neapărate decât de fir de apă şi
deasupra cărora se înălţa ameninţător Dealul
Mitropoliei, cu pâlcuri de copaci şi tufişuri
dese, unde vreun seimen nemulţumit ar fi aflat
locul ideal ca să-l răpună cu un singur foc de
archebuză. A cercetat el însuşi Curtea Veche şi
a găsit că reparaţiile trebuincioase l-ar fi costat
dublu – 300 pungi de galbeni - decât ridicarea
alteia noi. Din împrejurimile pe care se putea
construi o Curte Domnească nouă, apărată
cât de cât şi natural, a ales – poate la sugestia
marelui vornic Nicolae Dudescu, care locuia în
fostul palat al lui Constantin Cantacuzino de
lângă biserica Sf. Aposoli, platoul de deasupra
mânăstirii Mihai Vodă. Platoul prezenta spre
răsărit şi spre vest două pante abrupte ce
sfârşeau în mlaştini, iar către nord, unde
străjuia pe un gorgan biserica Sf. Ilie, curgea
Dâmboviţa. Doar către sud Domnul nu se putea
bizui pe bunăvoinţa reliefului. Însă, în caz de
„răutate”, se putea refugia cu tot „tacâmul curţii”
în mânăstirea lui Mihai Vodă. Nu avea cum să
prevadă că şi această Curte Domnească va fi
reşedinţă de Crai ticăloşiţi!
Curtea cea nouă
Grăbit de nesiguranţa domniei, încă de pe la
jumătatea lunii martie Alexandru Ipsilanti dădu
poruncă marelui ban Dimitrie Ghica, lui Nicolae
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Dudescu şi medelnicerului Ioan Vilara să
angajeze meşteri care să ridice repede şi trainic
Curtea cea nouă. Cum în oraş rămăseseră
meşterii ardeleni care însoţiseră, ca genişti,
oastea habsburgică în războiul turco – ruso
- austriac tocmai încheiat, pe ei s-au gândit
nobilii ispravnici ai Curţii noi să-i angajeze. Le
apreciau seriozitatea şi priceperea. Aceştia
sunt autorii proiectului. Însă nu au lucrat mult
timp la el. Salariul pretins era prea mare pentru
punga domniei şi când li s-a spus că va fi redus
substanţial, au părăsit lucrul şi s-au întors
acasă. În locul lor au găsit meşteri turci aduşi şi
ei de război în Bucureşti. Constituiau o mână de
lucru ieftină, dar şi departe de priceperea celor
de dinainte.
Când a venit rândul înălţării bisericii, care va
avea hramul Sf. Mare Muceniţă Ecaterina, turcii
au părăsit lucrul. S-a apelat la un arhitect elen,
Spiridon Macri, care a construit sfântul locaş şi
a dat Palatului Domnesc - comparat de Franz
Joseph Sulzer, profesorul beizadelelor, cu un
orfelinat, - un nobil aer bizantin. Palatul era
de mari dimensiuni, în formă de „L”, cu două
caturi, trei foişoare „à la turque” pe faţa dinspre
Nord şi patru scări de acces, trei dintre ele
fiind interioare. Tronul domnesc se afla în sala
mare de sus, construită în mijlocul palatului. Tot
la etaj mai erau apartamentele domnului, ale
doamnei Ecaterina, ale soacrei, Sultana Moruzi,
şi ale coconilor, un paraclis şi o baie. La parter
au fost instalate visteria, hătmănia, logofeţia şi
celelalte instituţii trebuincioase domniei. De jurîmprejur palatului s-a amenajat o curte imensă
cu grădină înconjurată cu zid crenelat, grajdul
şi caleaşca vieneză fiind adăpostite într-o a
doua curte situată în partea sudică. Tot acest
complex, la care s-a adăugat şi noul pod peste
Dâmboviţa din dreptul morilor mihailoţilor, a fost
terminat în 1776.
După ce termină Curtea, numită acum Curtea
Nouă, Ipsilanti a cercetat starea norodului şi nu
i-a plăcut ce a constatat, ocupaţia rusească
şi tâlhăriile Crailor de la Curtea Veche îl
sălbăticiseră. „Oamenii din Valahia, – observa şi
Carra în Istoria lui, - din cauza multor suferinţe
din partea domnilor fanarioţi, se făcuseră foarte
răi, părăsind traiul lor simplu şi cuviincios,
deveniseră mândri şi îngâmfaţi şi, ca urmare,
au început să se pizmuiască fiecare, încercând
să se ridice deasupra aproapelui lui”. Ca să taie
răul de la rădăcină, Domnul acesta luminat a
hotărât întărirea învăţământului, atât grecesc cât
şi în limba română, a înfiinţat Agia, a luat măsuri

Curtea Veche
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pentru îngrijirea cerşetorilor, ca aceştia să nu
mai fie tentaţi să tâlhărească, înjghebând pentru
îngrijirea lor şi „cutia milelor”, a reparat podurile
şi uliţele, a împărţit oraşul în 67 de mahalale,
ca administraţia să se descurce mai uşor cu
strângerea dărilor şi cu stăpânirea mulţimii. Nu
a avut timp să se bucure de roadele iniţiativelor
sale, căci a domnit până în 1782 (şi încă o dată
în 1796-1797), iar după el ticăloşia a cuprins din
nou Capitala.

mai rămăsese din lemnărie. Semn rău, care
şi-a demonstrat mânia curând, în 1798, când
Constantin Hangerli va stoarce de venit şi de
viaţă pe bietul mahalagiu: „Arde-l, Doamne
milostive, în pârâu de foc nestins!”, îl va
blestema Zilot Românul pe ticălos. Tot acest
domn de tristă amintire va scoate la mezat
Curtea Veche, semnându-i (şi semnânduși) sentinţa de moarte, căci capugiul îl va
descăpăţâna după un an şi trei luni de domnie.

După o vagă renaştere a vechii Curţi sub
sceptrul lui Mavrogheni, a venit ocupaţia
austriacă, apoi - fiindcă precedentul se crease,
- ruşii lui Suvurov au pătruns iarăşi în Bucureşti.
Aceste trupe au fost încartiruite în vechiul Palat
Domnesc, de care şi-au bătut joc mai rău decât
Craii, căci l-au ruinat, încălzindu-se cu lemnăria
lui. „Sărmana Ţară!” striga exasperat Dionisie
Eclesiarhul din întunericul chiliei sale. A apărut şi
un cântec:

Dar nici Curtea Nouă nu a avut noroc. A căzut
pradă focului în 1789, în decembrie, când a
servit de spital militar pentru trupele austriece,
a căror intrare în Bucureşti fusese dorită şi
facilitată de Ioan Cantacuzino. Reparat în grabă
de Hangerli, Palatul Domnesc a căzut – şi el
- în mâinile Crailor, ajunşi acum un simbol, un
generic al celor răzvrătiţi.

„Vai de mine,
Nu-i la mine!
Că-i la Vodă-n Bucureşti,
Sus, în casele domneşti,
Unde ouă raţele,
unde fată vacile”,
auzit mai cu seamă prin cafenelele din preajma
Curţii Vechi. De prin 1793, bucureştenii au
cutezat nu numai să deplângă, ci să şi continue
distrugerea Curţii, furând piatră, cărămizi şi ce
Fanarioți la plimbare
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Pasvan-Oglu
Iată ce s-a întâmplat. În mai 1802, incursiunile
în Oltenia ale rebelilor turci de sub comanda lui
Pasvan-Oglu au îngrozit şi Stambulul, care îşi
vedea autoritatea nimicită, şi Bucureştii. De frica
„cârjalilor” lui Pasvante, domnul Mihai Suţu şi toţi
boierii, cu familiile lor, au fugit la Braşov. Părăsită
de autorităţi, o parte din populaţie, în frunte cu
temuţii Crai de la Curtea Veche, s-a răsculat,
mai corect spus, s-a manifestat ca un grup
de răsculaţi, pentru că nu avea nici motiv, nici

contra cui să se răscoale. Oamenii au năvălit în
Curtea Nouă, urlând acest cântec ciudat:
„Pe la Curtea Veche
Te trag câinii de-o ureche.
Pe la Curtea Nouă
Te trag câinii de-amândouă”.
Cele câteva slugi rămase au dat bir cu fugiţii,
iar răzvrătiţii au pătruns în Palat şi l-au jefuit. În
fruntea lor era un arnăut, Malamos Bozagiul sau
Bragagiul. Având pe cap cuca din catifea aurie,
cabaniţa cu samur pe umeri, încins cu sabia
domnească şi cu topuzul împodobit cu diamante
în mână, toate dăruite de Sultan lui Vodă ca
însemne ale domniei, arnăutul umbla agale,
călare pe un măgar, din cârciumă în cârciumă.
Suita lui de beţivi, condusă de câţiva Crai în
postură de sfetnici şi de căpitani, ajunsese - în
a doua zi de „răscoală” - mai numeroasă decât
alaiul care îl însoţea pe Vodă la înscăunare…
Mulţimea îl plimba pe acest Pirgu prin Târg şi-i
ura: Să trăieşti, Măria Ta, ani mulţi şi fericiţi!
Bucureştenii ieşeau din case să privească Craii
şi îşi făceau semnul crucii. Asemenea batjocură
a domniei nu mai văzuseră de când se ştiau.
Şi de-ar fi fost numai atât! Craii îl înjurau pe
„Vodă Malamos” mai rău decât vizitii, năvăleau
„în crailâc” peste neveste, jefuiau prăvăliile şi-i
băteau pe negustori de-i zvântau. Două zile şi
două nopţi a ţinut petrecerea Crailor. În a treia zi,

au pus să sune clopotele bisericilor, zicând că
Dumnezeu nu mai suferă oraşul acesta stricat
şi că voieşte să-l ardă. Îngroziţi, negustorii au
alergat într-un suflet spre mânăstirea Cotroceni,
unde se găsea un corp de oaste otoman condus
de Besli-Aga Ibrahim Bosniacul şi i s-au plâns
de isprăvile Crailor şi de ameninţarea acestora
că vor să incendieze Bucureştii. Ibrahim porni
cu regimentul său imediat spre Capitală,
la vânătoare de Crai. Cum prindea unul, îl
spânzura pe loc, fără judecată. Pe Malamos l-a
dezbrăcat de straiele domneşti şi l-a spânzurat
cu oarecare pompă, cum se cuvenea rangului,
în mijlocul Bucureştilor, la o răspântie, poate la
Sf. Gheorghe, unde se intersectau uliţele Colţii,
Bărăţiei şi Marchitanilor, cele mai de seamă din
oraş.
Pentru instaurarea ordinei, Ibrahim l-a numit
spătar pe un negustor, probabil italian, care se
numea Giuliano şi agă pe Ioniţă polcovnicul,
poruncindu-le să aibă grijă de liniştea orăşenilor,
căci vor răspunde cu capul. Apoi, mulţumit de
lucrare, s-a întors la Cotroceni cu însemnele
furate şi pângărite de Malamos, pe care le-a dat
spre păstrare lui Nicolae Brâncoveanu, numit
ad hoc caimacan de către Hasan Paşa, care
tocmai sosise în Bucureşti. Astfel s-a încheiat
istoria adevăraţilor Crai de la Curtea Veche. 

Luigi Mayer. Podul Mihai Vodă spre Curtea Nouă
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Istorii păstrate în arhive

6 martie 1945

 Text: Narcis Ispas  Foto: Arhivele Naționale ale României, fototeca online a comunismului românesc
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15 martie 1945, Manifestație FND pentru alipirea Ardealului
Gh. Gheorghiu Dej, Ana Pauker și Petru Groza
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Ceea ce ştim cu siguranţă despre evenimentul de atunci este că
a fost începutul tranziţiei către dictatura comunistă. Dar ce s-a
petrecut exact în intervalul de două săptămâni dinaintea instalării
guvernului Petru Groza şi mai ales care a fost semnificaţia
precisă a evenimentului în ochii iniţiatorilor lui, dincolo de
discursul oficial, mai rămâne încă să fie analizat. Ana Pauker,
într-o şedinţă cu miniştrii comunişti ai noului cabinet, face o
serie de observaţii care nu s-au păstrat, stenograma şedinţei
înregistrând două rânduri de puncte de suspensie. S-a păstrat
însă reacţia unuia dintre participanţi, ministrul de interne Teohari
Georgescu: „Într-adevăr la 6 martie lucrurile au ieşit cum a spus
tov. Ana, cum poate nu ne-am gândit mulţi”.

D e Narcis Ispas
arhivist, Arhivele Naționale
ale României
Informaţiile au fost preluate
din fondul CC al PCR.
Secţia Cancelarie, dosarele
9/1945, 10/1945, 11/1945,
13/1945, 14/1945,
15/1945 cu ajutorul
colegilor din Biroul Arhive
Contemporane cărora le
sunt recunoscător;
fotografiile HA082, HA088,
HA089, HA091, HA092,
HA096 sunt disponibile
în fototeca online a
comunismului românesc
iar restul în fondul CC al
PCR. Albume foto. Gh.
Gheorghiu-Dej, album
A4/1945“

Beneficiarii instalării unui guvern controlat în proporţie de 80%
de comunişti au comparat răsturnarea guvernului Rădescu
cu evenimentul de la 23 August 1944. Surprinzător este însă
faptul că aceeaşi Ana Pauker, venită în ţară de la Moscova abia
după 23 august 1944, cu autoritatea poziţiei sale în partid,
comentează:
Noi comparăm 23 august cu ceea ce s-a petrecut acum şi fără
îndoială că un rol tot atât de important cum l-a jucat 23 august
l-a jucat şi 6 martie. Adică, la 23 august a fost şi o nemulţumire
mare a masselor, a fost şi o acţiune a partidului nostru, dar
marele ajutor a venit dinafară, prin înfrângerea armatei hitleriste
a lui Hitler. Acest ajutor l-am primit şi acum, dar am fi greşiţi
dacă nu am ţine seamă că acest ajutor primit acum a fost într-o
măsură mult mai mare decât la 23 august secondat de puterea
noastră dinăuntru. Fără mişcarea puternică a FND-ului, fără
organizaţiile puternice ale muncitorilor în ţară, fără mobilizarea
ţăranilor şi sprijinirea ţăranilor, fără activizarea intelectualilor
şi lărgirea cercului de intelectuali democraţi, ajungând până
la preoţi, până la tot soiul de intelectuali, fără munca făcută
în armată noi nu am fi putut, cu tot ajutorul pe care erau cei
dinafară gata să ni-l dea şi ni l-au dat, nu am fi putut realiza 6
martie.

HA082
HA096

Ceea ce trebuie să înţelegem din acest rezumat al situaţiei
politice din România, după 6 luni de ocupaţie sovietică, este
succesul acţiunii în forţă a PCR pentru preluarea puterii. De la
un partid puţin numeros aflat în ilegalitate, cu lideri în închisoare
sau la Moscova el a devenit prima forţă politică. La 23 august
1944, PCR, neînsemnatul aliat al liberalilor, ţărăniştilor şi socialdemocraţilor obţine un post în guvernul generalului Sănătescu,
ministerul justiţiei ocupat de Lucreţiu Pătrăşcanu. Se trece
imediat la organizarea sindicatelor, la epurări în administraţie, la
atragerea altor forţe politice (Frontul Plugarilor, Uniunea Patrioţilor
ş.a.) în Frontul Naţional Democrat (FND), se obţine colaborarea
unor intelectuali (Mihai Ralea), preoţi (Ion Marina, viitorul patriarh
Justinian). Diviziile formate din prizonieri români în URSS sunt
integrate în armată cu rolul de a o influenţa politic.
La 4 noiembrie 1944, FND obţine în plus, în noul guvern
Sănătescu, postul de viceprim-ministru, ocupat de Petru
Groza şi postul de ministru al Comunicaţiilor, încredinţat lui
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Gh. Gheorghiu-Dej. Se încep presiunile
pentru înlocuirea primarilor, prefecţilor şi a
conducătorilor marilor fabrici. Sunt încurajate
disidenţele din partidele istorice, dezorganizate
în timpul războiului, în vederea atragerii lor în
FND. La 6 decembrie 1944, FND îşi păstrează
poziţiile şi în guvernul generalului Rădescu. În
ianuarie 1945, Ana Pauker şi Gh. GheorghiuDej se întorc din vizita la Moscova cu
promisiunea susţinerii în acţiunea de răsturnare
a guvernului în vederea preluării puterii. La
10 februarie 1945 sunt instigaţi ţăranii ca să
înceapă împărţirea moşiilor înainte de a se
emite legea de împroprietărire. Prin declaraţia
de la Ialta, din 12 februarie 1945, aliaţii stabilesc
desfăşurarea de alegeri libere în urma cărora
să rezulte un guvern reprezentativ; intenţia
generalului Rădescu de a organiza asemenea
alegeri a alarmat conducerea PCR făcând
urgentă înlocuirea guvernului. Descoperirea
unor depozite clandestine de armament,
presupuse ale comuniştilor, l-a determinat pe
Rădescu să desfiinţeze subsecretariatul de stat
din ministerul de interne, unde unul din posturi
era ocupat de Teohari Georgescu, printr-un
jurnal al Consiliului de Miniştri care trebuia
semnat şi de Groza. În şedinţa FND din 21
februarie, Petru Groza povesteşte:

PNŢ, Alexandrescu declară:

Mi s-au dat mai multe jurnale la semnat. Am
semnat unul printre acestea, crezînd că l-am
citit, de fapt nu-l citisem. Era tocmai cel cu
desfiinţarea subsecretariatului. Am cerut înapoi
jurnalul şi am tăiat semnătura.

Acum trebuie să ne concentrăm în jurul
campaniei noastre, pentru a întări campania
de răsturnare a lui Rădescu, căci el nu va
pleca aşa de uşor şi nu uşor vom dobândi un
guvern cum vrem noi. Totuşi există posibilitatea
constituţională de rezolvare a crizei, fără lupte
prea violente. Nici lor nu le-ar conveni să ţinem
ţara în permanentă încordare, căci aceasta
poate duce la lupte din ce în ce mai violente,
având chiar un caracter sângeros. Sunt convins
că aliaţii vor pune la punct pe Rădescu, aşa
cum l-au mai pus în trecut. Aţi putut citi cu
toţii articolul din „Pravda” şi veţi mai citi şi
altele, dar ce e mai important veţi cunoaşte în
curând şi anume măsuri mai practice, mai cu
efect decât articolul din „Pravda”, cari vor face
să le tremure pielea amatorilor de dictatură şi
pescuitorilor în ape tulburi. Sunt convins că
în scurt timp se vor produce lucruri deosebit
de importante şi să nu-şi facă nici o iluzie
reacţionarii din ţara noastră, că le va fi aşa uşor
să întoarcă lucrurile înapoi.

Apoi după ce îi consultă pe ceilalţi participanţi
la şedinţă în problema reacţiei FND faţă de
acţiunile primului ministru Rădescu, trage
concluzia:
Se vede că părerea e unanimă de a deschide
focul pentru răsturnarea guvernului şi pentru
a provoca demisia lui Rădescu cât mai
grabnic şi pe orice cale. În Consiliul de Miniştri
îl voi interpela şi pe chestiunea desfiinţării
subsecretariatului de la Interne. Suntem deci
înţeleşi în această chestiune şi-l vom ataca pe
rând.
În căutare de aliaţi, FND apelează la gruparea
ţărănistă disidentă condusă de Anton
Alexandrescu. În şedinţa din 22 februarie se
stabilesc detaliile aderării mai multor organizaţii
ţărăniste din ţară la programul de guvernare al
FND. La invitaţia de a adresa un apel membrilor
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Noi suntem cunoscuţi ca oameni serioşi,
cinstiţi. Desigur că vor veni printre primii,
lichelele şi oportuniştii. Noi să facem un
manifest, să arătăm motivele ce ne-au
determinat şi drumul pe care-l indicăm noi cei
din Bucureşti, ca membri de partid verificaţi, şi
apoi a doua zi să apară că cutare şi cutare a
răspuns apelului lansat de... Aceasta ar crea o
efervescenţă mai mare. Cred că această linie
din punct de vedere practic şi tactic e justă,
nu să aşteptăm până vin toţi, căci se poate
întâmpla ca unii din laşitate să nu vină.
În ziua de 24 februarie FND a organizat
manifestaţia antiguvernamentală din Piaţa
Naţiunii (Piaţa Unirii de azi) în urma căreia
manifestanţii s-au deplasat în Piaţa Palatului.
Aici, deşi armata a primit ordin să nu răspundă
provocărilor, s-au înregistrat morţi şi răniţi
pentru care a fost învinuit guvernul. În aceeaşi
seară, la radio, generalul Rădescu a rostit
numele celor vinovaţi: „cei Fără Neam şi
Dumnezeu” adică FND.

HA092
HA089

În şedinţa FND din 26 februarie Gh. GheorghiuDej face o analiză a situaţiei politice şi încheie
optimist:

HA089

Măsura „cu efect” anunţată de Dej era vizita
la rege a trimisului Moscovei, Vâşinski, sosit în
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aceeaşi zi la Bucureşti. Acesta ameninţând pe
rege cu dispariţia României ca stat independent
va obţine, pe 28 februarie, demisia guvernului
Rădescu. Deşi Petru Groza a fost desemnat
prim ministru, în data de 2 martie, instalarea
guvernului nu s-a făcut pe loc fiind necesare
mai multe zile de tratative în vederea stabilirii
componenţei cabinetului. S-au purtat discuţii
şi cu partidele istorice. În şedinţa FND din 5
martie, Mihai Ralea relatează conversaţia avută
cu liderul ţărănist Ion Mihalache:
I-am spus lui Mihalache că sunt zvonuri că
suntem în pericol de a pierde şi beligeranţa şi să
apărem la conferinţa de pace ca o ţară fascistă
şi că datoria noastră ar fi să facem toate
eforturile pentru a ne situa aşa cum trebuie.
Pe toate chestiunile el arată o împotrivire
generală. Mi-a spus că URSS se poartă foarte
rău în România şi că termometrul acestui fapt
e marea popularitate de care se bucură PNŢ
în ţară, lucru care se datoreşte pe de o parte
programului lor, pe de altă parte greşelilor
făcute de URSS. Mi-a spus că pentru el e
clar că Uniunea Sovietică doreşte în orice caz
ocuparea şi că pentru aceasta are trei mijloace:
unul de violenţă, pe care din ipocrizie nu vrea
să-l întrebuinţeze, unul de persuasiune, care
îi e frică că n-ar reuşi şi de aceia nu vrea să-l
întrebuinţeze, unul de diversiune prin mijloace
interne ca FND să facă scandal, el fiind unealta
politică pentru acesta. I-am arătat greşelile
făcute de guvernul Rădescu mai ales când s-a
tras asupra manifestanţilor, dar el mi-a răspuns
că elemente dintre manifestanţi au fost acelea
care au tras. Atunci i-am afirmat pe cuvânt
de onoare, că întrucât am fost şi eu de faţă,
pot să-i spun că nu manifestanţii au fost acei
cari au tras. Mihalache spune că şi la autopsie
s-a găsit că gloanţele proveneau din revolvere
civile, la care i-am răspuns că şi armata putea
întrebuinţa revolvere civile pentru a împuşca în
manifestanţi.
În aceeaşi şedinţă, liderul social-democrat,
Lothar Rădăceanu, relatează discuţia pe care a
avut-o cu regele:
Am fost chemat la palat, de unde tocmai viu.
L-am găsit pe rege foarte amărît. Mi-a spus
că sunt foarte mulţi miniştri. I-am răspuns că
sunt foarte multe probleme, de aceia sunt mulţi
miniştri, dar chestiunea se poate discuta. Apoi
mi-a spus că dacă nu se poate la ministerul
de interne, atunci cel puţin subsecretarul la
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poliţie să fie o persoană neutră. I-am răspuns
că persoana aleasă de noi la ministerul de
interne prezintă multe garanţii şi că în nici un
caz nu poate fi un neutru, căci aşa cum nu a
rezolvat nimic până acum, nu va rezolva nimic
nici de aici înainte. I-am spus că până acum nu
s-a rezolvat problema prefecţilor şi primarilor,
problemă pe care noi o putem rezolva imediat,
pe când un neutru n-ar putea decât să continue
situaţia de instabilitate. Regele vrea deci să
revizuim şi proporţia şi numărul miniştrilor.
Lista guvernului se definitivează a doua zi, 6
martie, când se depune şi jurământul:
vicepreşedinte şi ministru de externe-Gh.
Tătărăscu, ministru de interne-Teohari
Georgescu, ministrul justiţiei-Lucreţiu
Pătrăşcanu, ministru de război-general
Constantin Vasiliu Răşcanu, ministrul
finanţelor-Dumitru Alimănişteanu, ministrul
agriculturii-Romulus Zăroni, ministrul industriei
şi comerţului-Petre Bejan, ministrul minelor şi
petrolului-Tudor Ionescu, ministrul comunicaţiilor
şi lucrărilor publice-Gh. Gheorghiu Dej, ministrul
cooperaţiei-Anton Alexandrescu, ministrul
muncii-Lotar Rădăceanu, ministrul asistenţei
şi asigurărilor sociale-Gh. Nicolau, ministrul
sănătăţii-Dumitru Bagdasar, ministrul educaţieiŞtefan Voitec, ministrul propagandei-Petre
Constantinescu Iaşi, ministrul cultelor-preot
Constantin Burducea, ministrul artelor-Mihail
Ralea.
Locul unde se discută şi se iau deciziile este
Biroul Politic al PCR, guvernul fiind apoi
convocat în şedinţă pentru a le vota. În ziua
de 7 martie se reuneşte activul central al PCR
pentru a se decide măsurile urgente. Prima
şi cea mai importantă este formulată de Ana
Pauker:
Sarcinile imediate sunt sarcini de curăţirea
terenului, pentru ca munca să întâlnească mai
puţine greutăţi, adică: epurare, dar fără a lăsa
oamenii pe stradă, ca să devină duşmani activi,
ci ducerea eventual în lagăre, unde vor fi triaţi şi
puşi la munci de lagăr; cu arestarea criminalilor
de război. Şi aceasta este o muncă care trebuie
făcută nu numai de sus, ci de sus până jos. 
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Strada general
Gheorghe Magheru
 Text: Aurel Ionescu  Foto: Mihai Petre
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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

D e Aurel Ionescu

Biserica Colțea a fost ridicată la 1701-1702 de
spătarul Mihai Cantacuzino pe locul unui mai vechi
lăcaș de lemn ctitorit la mijlocul secolului al XVII-lea
de frații slugerul Udrea și clucerul Colțea Doicescu,
prima atestare documentară a uliței Colțea fiind
din 1740. În 1856 o găsim pe Planul Jung între str.
Lipscani și str. Clemenței (acum str. C. A. Rosetti).
Acest traseu s-a menținut până la începutul
secolului al XX-lea, când str. Colței a rămas numai
segmentul între str. Lipscani și Piața I. C. Brătianu
(acum Piața Universității), partea nordică a arterei
a devenit bd. Colței și s-a prelungit până la Piața
Lascăr Catargiu (acum Piața Romană) și, mai
departe, până la Piața Victoriei.
La 24 octombrie 1913 porțiunea dintre Piața I. C.
Brătianu și Piața Lascăr Catargiu a primit numele
bd. Ion C. Brătianu.
La 7 aprilie 1931 acest bulevard s-a împărțit în
două, segmentul sudic păstrându-și numele, iar
segmentul dintre str. C. A. Rosetti și Piața Romană
a devenit bd. Tache Ionescu.
Ultima schimbare a avut loc în 1948, fiind publicată
în Monitorul Comunal la 11 iunie 1948 (!), când a
primit numele generalului Gheorghe Magheru.
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Informaţii biografice

Gheorghe Magheru, militar şi om politic român
(1802, Bârzeiul de Gilort, jud. Gorj – 23 martie
1880, Bucureşti). Familie venită din Transilvania
cel mai probabil în secolul al XVII-lea şi stabilită
în Oltenia.
S-a făcut remarcat de foarte tânăr, alături
de tatăl şi fratele său mai mare. Cu un
detaşament de panduri a luptat alături de Tudor
Vladimirescu, apoi în armata rusă, în războiul
din 1828-1829. Căpitan de panduri (1829).
După pacea de la Adrianopole a renunţat la
cariera militară şi a intrat în magistratură. A fost
preşedintele tribunalului judeţului Romanaţi
(1842-1846) şi prefect al aceluiaşi judeţ (18461848).
A fost implicat în toate evenimentele Revoluţiei
de la 1848. A făcut parte din guvernul provizoriu
ca ministru de finanţe, iar la 18 iunie a primit
funcţia cu caracter militar, confirmată la 21 iunie,
de „general căpitan al tutulor corpurilor de arme
neregulate, dorobanţi şi voluntiri şi inspector
al tutulor gvardiilor naţionale din România”. A
jucat un rol esenţial la 19 iunie, când a dejucat
complotul de arestare a guvernului provizoriu.
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A fost considerat „braţul de oţel al revoluţiei” şi
generalul armatei române.
La 12 iulie 1848 a fost numit comisar general
plenipotenţiar peste Oltenia, pentru a lichida
activităţile contrarevoluţionare de acolo. Timp
de două luni a condus celebra tabără militară
de la Râureni, jud. Vâlcea, ajungând, spre
final, la 30 000 de oameni, cu care a încercat
să organizeze rezistenţa împotriva armatelor
turceşti şi ruseşti venite în ţară pentru a înăbuşi
revoluţia.
După intrarea turcilor în Bucureşti a fost nevoit
să dizolve tabăra şi să plece în exil la Viena.
Unionist fervent, a făcut parte din Adunarea adhoc din 1857. Deputat în repetate rânduri până
la 1877. A susţinut reforma agrară de la 1864 şi
a participat la proclamarea independenţei la 9
Mai 1877.
La moartea lui s-a ţinut doliu naţional trei zile.
După ceremonia religioasă de la biserica Sf.
Gheorghe-Nou din Bucureşti cortegiul funerar a
trecut cu onoruri prin mai multe localităţi până la
Târgu Jiu; înmormântarea a avut loc în cimitirul
oraşului. 
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Muzeul Nicolae Minovici
 Text: dr. Adrian Majuru  Foto: Cristian Oprea
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MUZEELE BUCUREȘTIULUI

Dr. Nicolae Minovici (1868-1941)
Medicina este prin excelenţă un domeniu al
ştiinţei strâns legat de condiţiile şi de realităţile
cele mai concrete ale mediului social.
De aceea, marile personalităţi medicale, au avut
întotdeauna o viziune în adâncime a problemelor
societăţii contemporane, străduindu-se să
depăşească domeniul restrâns al specialităţii lor,
şi lărgindu-l până la îmbrăţişarea determinantelor
sociale ale problemelor de patologie.
Un asemenea om de ştiinţă, pe care specialitatea
sa l-a apropiat de cele mai concrete, mai
stringente şi mai dureroase probleme ale vieţii
sociale, şi care a încercat să le dea, cu mijloacele
ştiinţei sale, o rezolvare practică, a fost profesorul
Nicolae Minovici.

De Adrian Majuru
Directorul Muzeului
Municipiului București

Născut la 23 octombrie 1868, la Râmnicul Sărat,
unde după ce a urmat cursurile liceului Sf.Sava,
s-a dedicat ştiinţelor naturii, în a căror cercetare
vocaţia sa a urmat idealurilor celor doi fraţi mai
mari: profesor Mina Minovici, ilustru întemeitor
al Institutului de Medicină Legală din Bucureşti
şi profesorul Ştefan Minovici, savant de renume
mondial în domeniul chimiei şi farmacologiei.
Susţinându-şi teza de doctorat în anul 1898,
Nicolae Minovici a îmbrăţişat aceiaşi specialitate,
medicina legală, căreia se dedicase şi fratele
său Mina, şi a urmat între anii 1897 şi 1901,
temeinice studii de specializare, atât în acest
domeniu, cât şi în domeniile înrudite ale psihiatriei
şi anatomiei patologice.
El studiază la Berlin cu celebrul profesor
Wirchov, anatomia patologică, cu profesorul
Strassman medicina legală, şi cu profesorul
Lipmann psihiatria. Trece apoi la Paris, unde este
colaboratorul profesorilor Paul Ganier şi Magnan,
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ce ilustrau pe atunci psihiatria franceză şi urmează
în acelaşi timp cursuri de antropologie cu profesorul
Manouvrier.
Reîntors în ţară cu această solidă pregătire ştiinţifică
Nicolae Minovici este numit medic legist la Tribunalul Ilfov.
Specialitatea sa medicală, îl făcea mai mult ca pe oricare
medic să considere mai de aproape dramaticele realităţi,
născute din organizarea societăţii acelei vremi, cu care
funcţia sa îl punea în contact. Iar concepţia sa umanistă
despre misiunea medicului, îl îndemna să ia o atitudine
activă în faţa acestor realităţi, să încerce cu mijloacele
sale, o cât de mică îndreptare. Fiindcă Nicolae Minovici
înţelegea să dea medicinii nu numai o semnificaţie
ştiinţifică, ci şi una socială şi morală.
„Îngrijind bolnavii, spunea el, medicul face o operă socială
şi morală, el activează în domeniul eticei, care înseamnă
adevăr şi virtute, nu minciună şi viciu...”
Această concepţie de largă umanitate, se baza, în
acţiunile ei, pe un spirit profund realist, aplecat atât prin
temperament cât şi prin realizările practice. Această
aplecare spre realism şi concret s-a vădit chiar de la primele
sale cercetări ştiinţifice, a căror tematică atacă probleme
concrete şi practice, în cele mai delicate domenii. Dintr-o
asemenea tendinţă s-a născut desigur şi celebrul său studiu
asupra simptomatologiei asfixiei prin spânzurare. Pentru
a stabili cu o precizie ştiinţifică, riguroasă, fenomenele
concrete ce întovărăşesc moartea prin spânzurare, Nicolae
Minovici nu a ezitat să realizeze o auto observaţiune rămasă
celebră în analele medicinii, asupra sa însuşi la o operaţie
de spânzurare şi descriind în cele mai precise amănunte
succesiunea fenomenelor dureroase şi asfixiante care
preced momentul morţii prin constricţia laringelui. Publicate
sub titlul „Studiu asupra spânzurării“ într-un volum de peste
200 de pagini, apărut în româneşte în 1904 şi în limba
franceză în 1905, rezultatele acestei experienţe au intrat
în patrimoniul ştiinţei medicale, fiind citate în toate marile
tratate de medicină legală.
Cea mai importantă operă socială este fără îndoială
crearea Societăţii de Salvare, în anul 1906. El a condus-o
până la decesul său, adică timp de 35 de ani, fără să
aibă din partea autorităţilor de atunci, decât sprijin moral
şi încurajări, toată latura financiară fiind rezolvată prin
contribuţia unor oameni generoşi. Una dintre primele sale
realizări a fost lichidarea în mod ştiinţific a unei groaznice
plăgi sociale de la începutul veacului XX, cerşetoria şi
vagabondajul. Numai în capitală existau în acel moment 15
000 de cerşetori. Profesorul Nicolae Minovici, timp de cinci
ani de muncă asiduă a examinat şi făcut fişă la 13 000
indivizi, depistaţi că se ocupau cu cerşetoria, tratând pe
bolnavi, internând în azile pe cei invalizi, punând la muncă
pe cei valizi şi demascând un mare număr de simulanţi
invalizi. A organizat şi un birou de asistenţă socială prin
muncă a cerşetorilor din Bucureşti la sediul Societăţii
Nicolae Minovici către 1920
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Salvarea. Tot el a înfiinţat primele cămine pentru
adăpostirea femeilor-mame necăsătorite, în
preajma naşterii şi după naştere, până la găsirea
unei ocupaţii. El a iniţiat construţia de vespasiene
subterane, a fundat Azile de noapte, a instalat
primele fântâni publice pe străzi.

În acest sens a funcţionat începând cu 1906,
fiind prima colecţie de artă populară care
reprezintă toate regiunile ţării, prezentată uniform
şi armonios într-un spaţiu special de expunere.
Acest fapt face din muzeul doctorului Minovici,
primul muzeu bucureştean de artă populară.

În anul 1915 a susţinut şi obţinut Docenţa
în Medicina Legală şi a devenit conferenţiar.
În 1916, în timpul primului război mondial
a fost numit director general al Serviciului
Transporturilor Răniţilor; apoi de a fost Medicul
şef al spitalului nr. 423 de tifos exantematic din
Iaşi.

În 1937, doctorul Nicolae Minovici a donat vila
cu proprietatea aferentă comunei Bucureştilor, în
suprafaţă totală de 13.878 m.p. Potrivit actului
de donaţie, vila urma să fie “pentru totdeauna un
muzeu de artă naţională cu denumirea “Muzeul
de Artă Naţională Prof. Dr. Nicolae Minovici”.
Vila era înconjurată de o splendidă grădină în
stil 1900 la care şi-a adus aportul şi sculptorul
decorativ Wilhelm August von Becker. Doctorul
Nicolae Minovici a murit în anul 1941 iar nepotul
său de soră, inginerul Dumitru Minovici, va prelua
de la unchiul său, conducerea muzeului (19411983).

În anul 1919 a fost numit profesor la
Universitatea din Cluj, de unde în 1932 a
fost chemat la catedra de Medicină Legală
din Bucureşti, fiind numit totodată director al
Institutului Medico Legal. În anul 1934, după
numeroase intervenţii, a reuşit să determine
autorităţile să înfiinţeze un spital de urgenţă,
corolar necesar al Salvării. În 1936 apare prima
„Revistă de Medicină Legală“ din ţara noastră
sub îndrumarea dr. Nicolae Minovici. Ca secretar
general a organizat în condiţii memorabile, al
XVII-lea „Congres Internaţional de Antropologie“,
ţinut la Bucureşti, în 1937, sub preşedinţia prof.
Pitard.

Colecţia a fost realizată treptat, prin achiziţii
successive între 1900-1941. Cele mai
numeroase obiecte sînt costumele de port din
regiunile Suceava, Ilfov-Vlaşca, Argeş; ţesături
din Oltenia, ceramică şi icoane pe sticlă din
Ardeal. Textilele mai sunt reprezentate şi de
alte obiecte şi accesorii precum peştemanuri,
catrinţe, cămăşi şi ştergare de cap, poturinădragi, ilice, cămăşi cu mâneci de borangic
înfrumuseţate cu dantelă, brîie, scoarţe, cergi,
fote etc.

Ca primar al comunei Băneasa a activat energic
pentru dezvoltarea modernă a acestei comune; a
donat suma de 500 000 lei, pentru ca venitul să
fie alocat comunei Băneasa în vederea ajutorării
elevilor săraci şi merituoşi. Între anii 1931-1936
a donat întreaga sa avere: Ateneului Român
(tablouri) elevilor săraci (bani numerar), Comunei
Bucureşti (frumoasa vilă de la Şosea, cel dintâi
muzeu de etnografie din Bucureşti). Moare în
anul 1941, ca urmare a unei afecţiuni la coardele
vocale.

Muzeul deţine şi o capelă construită în bolţi
cu chenare, aşa cum se întâlneau şi în vechile
aşezări feudale. Colecţia de icoane de aici este
deosebit de interesantă, prin faptul că arată
începuturile picturii nostre, întrucât meşterii
care le-au pictat sunt români şi premegători ai
picturii noastre laice. Parte din aceste icoane sînt
executate printr-o tehnică cunoscută sub numele
de tempora, parte sînt pictate direct pe sticlă.
Multe din ele poartă semnătura meşterului, de
exemplu: Ion ot Ocna precum şi data cînd au
fost lucrate: secolul al XVII –lea şi al XVIII-lea.

Muzeul de Artă Populară “Dr. Nicoale Minovici”.
În 1905, a fost ridicată “prima casă în stil popular
românesc”, la bariera de nord a oraşului, fiind
proiectată de arhitectul Cristofi Cerchez. Clădirea
a fost construită pentru a adăposti colecţia
deja adunată a doctorului Nicolae Minovici, iar
compartimentările clădirii, au fost determinate de
categoriile variate de obiecte colecţionate.

Uşile acestei încăperi, sculptate din lemn, cu
vrejuri şi corzi de viţă, în parte aurite şi pictate,
sunt din secolul al XVIII-lea şi au aparţinut unei
biserici din Banat, din preajma Orşovei.
Cele peste 200 de ouă încondeiate, adunate din
întreaga ţară, poartă specificul regiunii de origine,
atât în privinţa culorilor cât şi a simbolurilor
precum: talpa gâştii, cuişoare, traista ciobanului,
crenguţe de brad, steluţa etc. 

În clădire nu s-a locuit permanent dar, cel puţin
până în 1936, aici s-au desfăşurat diferite
reuniuni familiale sau colegiale, conferinţe şi
sesiuni ştiinţifice, diferite consfătuiri profesionale.
Se poate vorbi de un muzeu privat.
Nicolae Minovici către 1938 la IML
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GURA NET-ULUI

Podul Izvor, anii `70
 Foto Dinu Lazăr
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Bucuresti, podul Izvor, anii `70.
Nu aș fi crezut atunci căa toate vor fi dărâmate
de niște imbecili pentru ca să se construiască o
monstruozitate inutilă și scumpă ca dracu` în care
câteva sute de mafioți să "conducă" o țară care va
muri încet.
Ce case super erau pe Uranus!...

De Dinu Lazăr
www.fotografu.ro

Era cel mai frumos cartier al Bucureştiului.
Farmecul cartierelor din Dealul Spirii, pe lângă
arhitectura mirifică a imobilelor şi vechimea lor,
era sporit de relieful care făcuse să existe străduţe
în pantă, unele chiar în trepte, şiruri de case
aşezate etajat, ici colo ziduri bătrâne şi intrări de
catacombe. În fine, o mare pierdere. Pentru ca
să apară un colos inutil, care consumă o parte
semnificativă din PIB-ul anual.
Ce reverii îmi stârneşte imaginea asta... în casa
din dreapta şi care n-a mai încăput în cadru, unde
azi este chiar intrarea în staţia de metrou, mi-am
petrecut vacanţele adolescentei, dulci aduceri
aminte.
Eram copil, 6-7 ani (67, 68) mama m-a dus la
o rudă la București. Eram atras ca un magnet
de zona Podului Izvor, de Uranus, de Hala mare
din Piața Unirii. Țin minte că luăm tramvaiul 2 și
mergeam cu el vreo 5 ore de la un capăt la altul cu
ochii beliți pe geam!
Am locuit în copilărie chiar pe strada Uranus şi
amintirile cele mai frumoase ale copilăriei se leagă
de această zonă. Într-adevăr avea un farmec
aparte. Străduţele în pantă erau derdeluşul nostru
în periodele cu zăpadă (şi parcă era mai multă
zăpadă pe atunci în Bucureşti) şi catacombele
erau prilej de fuga din curtea casei şi explorări ale
zonelor învecinate.
Părinţii mei au stat în aici. Mă întreabă dacă mai
aveţi fotografii cu zona aceasta. Mulţumesc!
În partea dreaptă, unde începe strada IZVOR era
o „BOMBĂ “care se chema „terasa PODULUI “!
În 22 februarie 1974 mă întorceam cu un prieten
din PIATRA CRAIULUI. Înainte să coborâm din
tren el a hotărât că trebuie să MÂNCĂM NIŞTE
MICI, deoarece îi mai rămăseseră 100 lei (el era
salariat, eu în anul V). În gara nu am găsit! Afară
burniţă şi erau în jur de 5 gr C. Am plecat din gară
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să căutăm MICI! Din BOMBĂ, în BOMBĂ am
ajuns la PODULUI, o terasă cu pietriş pe jos,
mese VERZI din metal şi sacaune VERZI din
metal cu şipci din lemn! Comanda a fost: @
halbe (2x3lei) şi 25 de mici (25x1,5lei)! Chelneriţa
s-a UITAT LUNG la noi dar a luat comanda
pe care a adus-o în 5 minute şi a trebuit să
achităm pe loc. Când a venit să ia TAVA şi
CARTOANELE pe care mâncasem, PRIETENUL
meu a zis VĂ ROG încă 25 de mici!!!! Tipă
a RĂMAS PERPLEX! După ce şi-a revenit
a întrebat: ACUM PLECAŢI PE MUNTE sau
VENIŢI (nu eram echipaţi de IARNĂ)? Răspunsul
PRIETENULUI a fost CE ÎNTREBARE PUTEŢI
PUNE!... AMINTIRI, AMINTIRI!
Mihail Seidner În diagonală sunt Arhivele
Statului, Mihai Voda?
Sigur.
Ce frumuseţe!
Nu era rău...
Am scris în Post-hipnotice o amintire poetică
despre aceste locuri... Eu cunosc şi amintirea
sutelor de căni care, după demolări, au rămas
pe drumuri intregind tragedia stăpânilor lor
alungaţi din case... Poemul e apocaliptic... ca şi
amintirea fotografică...
„vis ce se îndepărtează
Ciob
Atotvăzător
Cum sângele tânăr
Scurs din trupul-soldat purtat pe umeri de
trupul-cuvânt,
Când se răsuceşte cu miezul înafară – celălalt
scut –
Şi îşi deschide singur cerul,
Orb
Doar scrie
Cu ochii închişi,
Pentru că totul a rămas înăuntru
Pentru totdeauna,
Iluminând ceea ce nu mai există decât prin
ungherele şoptitoare ale minţilor salvate de
la dezastrul colectiv – atunci când nu au fost

făcute terci la înfruntarea cu un curent de
depersonalizare –
Aceşti oameni nu mai pot trăi decât prin
cuvinte-medium, poposind speriaţi pe orice
crâmpei de străfulgerare a memoriei şi notând
tot ce li se mai dă înapoi cu zgârcenie,
accidental, prin capricioase raccourçi-uri, de
către un cortex şi de către o inimă bombardate
de sindromul post-traumatic totalitar, într-o
cursă pentru supravieţuirea prin amintiri.
Povestind cu detalii recuperate prin hipermnezie
şi prin nevoie de trezire.
Despre lumile care au fost înaintea lor şi care au
fost eliminate brutal de dictatori, cu buldozerele
şi cu teroarea, zeci de mii de case şterse
din geografia locurilor după sute de ani de
existenţă, sute de mii de oameni alungaţi din
oraş şi din istoria ţării lor, condamnaţi la orbire,
ei văd numai în vis ceea ce altădată fusese
drumul frumos de la centru către acasă, după
o zi de plimbare la Șosea şi de cumpărături în
galeriile de fineţuri, azi nu mai există drumul
către acasă, nu mai există acasă pentru ei,
nimeni nu mai poate să calce pe pavajul fin de
altădată, nimeni nu mai vede
Drumul drept de la Uranus către fostele Arhive
ale statului, demolate,
Mânăstirea Mihai Vodă mutată şi ea împreună
cu clopotniţa
Pe strada Sapienţei, la 300 de metri mai încolo,
într-o altă istorie,
Cârligul arhitectural dintre fosta şcoală
românească şi Liga culturală, prin Splai,
unde urcau mirosurile fetide de Dâmboviţa,
policlinica azi abandonată, casele rămase cu
ochii scoşi şi cu pereţii tremurând ca după un
bombardament, vilele cu un etaj, la care urcam
să luăm dulceaţa şi să dăm un bridge de o
noapte-două, jucând şlem după şlem pentru că
la vremea aceea cărţile cădeau bine, levatele se
legau la câştiguri, mai încolo se zărea Arsenalul,
apoi şcoala de artificieri, lângă ea depozitele de
arme, atelierele de sculărie, mirosul de praf de
puşcă de la clasa de pirotehnişti, nămolul de la
baza Podurilor Uranus şi Mihai Vodă, Cazarma
Alexandria, la capătul şirului de străzi, înspre
Rahova, ultimele case scăpate de la dezastru
par nişte cucoane scăpătate ce poartă peruci
chele şi şaluri de boa mâncate de molii, iată
strada Ecoului şi strada Ion Creangă fugind din
calea invaziei, uliţele prăfoase pe care au rămas
orfani mii de câini de rasă, într-un Bucureşti
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atacat din toate părţile de un fluid roşu cleios,
o apocalipsă de ciumă din care a scăpat numai
ici-colo câte unul, care a prins dintr-o dată să
vorbească bâlbâit, într-o limbă simplificată şi
brutală, să repete cuvinte nemaiauzite, cuvinte
de lemn, a ieşit gol să se boteze şi să se scalde
în apele noi, ce veneau cu presiune, luând la
vale tot ce prindeau, cadavre şi fiinţe, lucruri
şi animale sau păsări, tablouri şi ceasuri de
colecţie, pendule de aur, mobile stil, fotolii şi
scrinuri, râuri de covoare persane, naţionale,
armeneşti, ruseşti şi covoare de rugăciune, de
zestre sau de trecere, meşteşugite din culori
naturale scoase din plante, şafran şi grâu verde
de primăvară pentru galben, bozul pentru roşu,
boabele de şoc pentru indigo, coajă de nuc
pentru maro sau negru, coji de ceapă pentru
auriu, purtând la vale şi amestecând identităţile
şi măştile din comedia umană de după potopul
secolului XX, vorbitorul de limbi moarte ajuns
precupeţ, analfabetul devenit academician,
avocatul ajuns brutar, contesa devenită
prostituată şi hamal în timpul liber, mareşalul
gunoier, regina croitoreasă, prinţesa servitoare,
împăratul frizer şi principele cărăuş, dragomanul
portar, prezicătorul ebenist, profesorul telal,
nebunii treceau purtând pistoale belgiene
cumpărate la Stambul de la un contrabandist
turc, majoritatea erau arestaţi dar cei lăsaţi
acasă se ascundeau înspăimântaţi în pivniţe, iar
străzile erau pline de plânsetul câinilor rămaşi
pe drumuri, lorzi şi principese din familiile regale
Braque, Bullmastiff, Boxer, Labrador, Saint
Bernard, Pointer, Papillon, Ogar Afgan, Barbet,
Retriever, Terra Nova, Mastiff Napolitan, Terrieri
de toate naţiile, Shepherd, Pechinez, Spitz,
Bichon, Basset,
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Nimic nu seamănă cu plânsul molozului după
casă demolată,
Nimic nu seamănă cu plânsul casei după
stăpânii deportaţi,
Nimic nu seamănă cu plânsul curţii cu grădină
după câinii ei cu blazon şi după motanii
dolofani, cu toţii îşi făceau veacul alături de
stăpânii aţipiţi la umbră,
Nimic nu seamănă cu plânsul aerului ce tânjeşte
după conturul de oraş civilizat de altădată
Pus la pământ de furia buldozerelor ce muşcau
din urbe mai ceva decât tancurile unei invazii
străine,
Nimic nu seamănă cu plânsul miilor de câini
rămaşi pe străzi după deportarea stăpânilor,
Nimic nu seamănă cu plânsul câinilor rămaşi
singuri pe lume, noaptea, sub cerul liber,
Nimic nu seamănă cu implorarea din privirea
câinilor nimănui
De dorul casei
De dorul stăpânului
Minunat, absolut minunat, emoţionant!
Mulţumesc!
Angela Furtuna Şi eu mulţumesc mult...
Mulţumim oricum. După surpriza făcută cu o
fotografie de la revoluţie în care l-am găsit pe
cumnatul meu iar atunci când i-am arătat poza
a rămas blocat, aceasta din urmă i-a blocat pe
şi pe ai mei. Trebuie să-i deblochez. 
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Te rugăm să ne spui cine este Mustafa
Dedeoğlu ca fotograf.
M-am născut în 1978, în Istanbul. Tatăl
meu a fost funcționar public, asfel că am
călătorit în mai multe zone din Turcia, iar
abilitățile mele de a observa ce e în jurul
meu s-au dezvoltat în acest proces, fără
a-mi dea seama.
După ce am absolvit Universitatea din
Cipru, în 2000, m-am întors în Istanbul,
oraşul de care sunt îndrăgostit, și în 2006
am început să fotografiez, la început ca
hobby, cu un aparat de fotografiat destul
de simplu, de amator.
După o perioadă scurtă de timp,
am devenit membrul unui site de
fotografie din Turcia, în care fotografii
amatori şi profesionişti îşi împărtășeau
propriile lucrări de fotografie. Datorită
răspunsurilor pozitive pe care le-am
primit pentru fotografiile mele, am fost
surprins şi am fost entuziasmat să
continui.
Şi astfel am început să arăt fotografiile
mele celor care îmi urmăreau cadrele,
dar din ce în ce mai atent la calitatea
fotografiilor. Din prima zi în care am
început să fotografiez, am dat prioritate
poveştii din spatele cadrului. Şi m-am
concentrat pe viața din stradă.
Având motto-ul „nu este nimic atât
de uimitor ca adevărul“, m-am dus în
căutarea momentelor care arată poveşti
de pe stradă.
Consideri că Bucureștiul este
interesant ca destinație pentru
fotografie? Știm că ai avut o expoziție
la București și că ai avut șansa de a
merge pe străzile sale.
Am vizitat Bucureștiul pentru prima dată,
datorită expoziției pe care am susţinut-o
aici și mi-a plăcut foarte mult oraşul,
străbătându-l la pas.

Mustafa Dedeoğlu
 Interviu de Mirela Momanu
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Desigur, în viitor, voi lua în considerare să
stau mai mult timp, doar pentru a face
fotografie, în Bucureşti. În ciuda faptului
că am stat destul de puţin în acest oraş,
am avut norocul să întâlnesc o mulțime
de fotografi de stradă de aici. Datorită
lor, am vizitat străzile din București într-un
mod eficient şi convenabil, altfel nu aş

fi avut posibilitatea de a le vedea într-un
timp atât de scurt.
Despre Bucureşti: bazat pe observațiile
mele scurte, aş putea spune că este un
oraş care găzduiește multe povești. Este
un paradis fotografic cu textură istorică,
cu atmosfera nealterată şi o aură unică.
Ce te așteptai să vezi sau să găseşti
în București? Și ce ai găsit atractiv din
punct de vedere fotografic?
De fapt, eu nu fotografiez imediat ce
ajung într-un loc nou. În primele zile iau
doar pulsul străzilor, să simt şi să observ
oraşul. Înainte de a veni la București, am
auzit despre el de la prietenii mei, care
l-au vizitat, că este un oraş frumos, dar
de fapt a fost mult peste aşteptările mele.
Un oraş cu poveşti la fiecare colț, şi după
cum am menționat mai înainte, acestea
pot fi simţite peste tot. Din păcate am
fotografiat destul de puţin în scurta mea
vizită. Desigur fotografii de stradă și
câteva imagini din spațiul istoric.
Ne poţi da un sfat pentru fotografii
de stradă din București, după ce ai
străbătut străzile acestui oraş?
Bucureștiul este plin de viață, e un
oraș dinamic. Atât timp cât am stat,
am descoperit un oraș vibrant, care
parcă e un fluviu ce curge. Prietenii
fotografi ce doresc să surprindă oamenii
oraşului, cu siguranţă se vor orienta către
surprinderea acestei dinamici cotidiene,
vibrante! Şi de asemenea, ar trebui să
se concentreze pe poveștile acestor
oameni. Mi-a plăcut mult şi structura
istorică a oraşului, şi astfel aceste detalii
de structură pot fi folosite ca fundal
interesant în relația element uman spațiu.
Ai de gând să te întoarci în București?
Da, absolut! Aş dori să revin chiar în
cursul acestui an!
Am dori să prezentăm câteva din
fotografiile făcute cu ocazia şederii
tale la București!
Vă mulţumesc! 

Nr. 36 / Martie 2015 97

“Timeless city Istanbul & faces” Mustafa Dedeoğlu
Expoziția a putut fi vizitată în perioada 2 - 15
martie 2015, la Muzeul Național al Satului
„Dimitrie Gusti“, sala H. Stahl, Şos. Kiseleff nr. 30.
Născut în Istanbul, în 1978, Mustafa Dedeoğlu a
început a fi interesat de fotografie din 2006, iar cu
timpul simplul interes s-a transformat în pasiune.
În fotografiile sale, prioritare sunt compoziţia şi
povestea, dar şi valoarea emoţională a imaginii.
Stilul său fotografic este în primul rând o reflectare
a personalităţii şi a filosofiei artistului.
Expoziţia „Timeless city Istanbul & faces“ este
rezultatul a opt ani de muncă (2007-2015) şi
intenţionează să reflecte atmosfera de poveste,
unică a Istanbulului – oraş peste care au trecut în
timp diferite culturi, dar care şi-a păstrat mereu
silueta maiestuoasă. Fotografiile lui Mustafa
Dedeoğlu nu ne arată Istanbulul modern, ci ne
duc spre străzile de la periferie, spre colţurile
ascunse, neştiute ale oraşului, spre latura sa
nostalgică şi melancolică.

2 martie 2015, Muzeul Național al Satului, vernisajul expoziției „Timeless city Istanbul & faces“

Trecător
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Clădirea Parlamentului.
Este important şi esenţial ca atunci când vii la Bucureşti să
fotografiezi acest loc deosebit. Această fotografie este o
imagine panoramică, compusă din 13 fotografii. (138x38 cm)
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O zi obositoare în București
102 Bucureștiul meu drag

Nr. 36 / Martie 2015 103

Apartamente
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Viața
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CĂRȚILE BUCUREȘTIULUI

Andrei Popescu de la IdeiUrbane
ne recomandă

Robi pe Uranus
De ce avem o rubrică de cărţi
despre Bucureşti, dacă eu nu pun
ceva nou? Mi-am adus aminte că
a trecut destul timp de la ultima
recomandare şi revin astăzi cu
una nouă. Dacă sunteţi interesaţi
în special de istoria recentă a
Bucureştiului, cartea „Robi pe
Uranus – Cum am construit Casa
Poporului“ a domnului Ioan Popa
este una dintre lucrările obligatorii.
Pe scurt, autorul este cadru militar
pe şantierul Casei Poporului la
sfârşitul anilor ‘80 din secolul
trecut. Cartea este o descriere
destul de amănunţită a vieţii în
această colonie de muncă forţată,
aşa cum o defineşte chiar domnul
Popa. Evident, accentul este pus
pe viaţa militarilor care lucrează
pe şantier, condiţii de lucru, de
trai şi funcţionarea sistemului în
acest spaţiu închis. Probabil că nu
există nimeni care să nu ştie de
demolările Bucureştiului, dar sunt
puţine informaţii publice despre
cum funcţiona acest şantier din
mijlocul oraşului.
Cu o educaţie socialistă asumată,
autorul descrie condiţiile groaznice
de viaţă, dar, ce mi s-a părut mult
mai interesant, este prezentarea
sistemului şi a modului absolut
haotic în care funcţiona. De la
sistemul ierarhic militar, şantierul
propriu-zis, corupţie, furturi şi
până la relaţiile inter-umane,
totul este distrus în acest lagăr
de concentrare. Fiind militar de
carieră, domnul Popa cred că
exagerează prin plasarea vinei
majore pentru situaţia respectivă
pe umerii civililor sau a cadrelor
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superioare. Despre casă se
vorbeşte foarte puţin, obiectivul
lor este vag pus în discuţie şi mi
s-a părut că autorul găseşte mai
degrabă vine individuale. Sistemul
comunist nu pare a fi considerat ca
generator al stării respective.
„Robi pe Uranus – Cum am
construit Casa Poporului“ a
domnului Ioan Popa cred că merită
citită pentru a înţelege oroarea
sistemului comunist şi cea a
distrugerii Bucureştiului.
“În Uranus nu ai voie să rosteşti
decât două cuvinte: “Am înţeles!”
Tot ce spui în afara acestor două
cuvinte o spui pe riscul tău şi poate
fi folosit împotriva ta, aşa cum
avertizează celebra formulă pe
care-o recită poliţiştii americani în
faţa arestaţilor.
Ca să supravieţuieşti într-o astfel
de lume, trebuie să uiţi cine eşti.
Este condiţia de bază pentru a te
adapta la viaţa de iad. Damnaţii
din Infernul lui Dante nu suferă atât
din pricina flăcărilor în care ard sau
din pricina pedepselor cumplite,
ci pentru că nu-şi pot uita propriile
destine. Îşi aduc aminte mereu
cine sunt şi ce-au făcut în viaţă.
Dacă eşti ofiţer sau subofiţer şi nu
poţi uita că ai demnitate şi studii
militare, sau dacă eşti inginer şi nu
poţi uita că ai făcut o facultate de
ingineri, atunci nu ai ce căuta în
lumea asta.”

D e Andrei Popescu
www.ideiurbane.ro

Robi pe Uranus – Cum am
construit Casa Poporului, autor
Ioan Popa, editată de Humanitas,
Bucureşti, 2012, ISBN 978-97350-3632-4 
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Jurnal bucureștean
din “Epoca de aur”
Text și meu
acuarele:
110 
Bucureștiul
drag

arh. Gheorghe Leahu

Palatul Șuțu, (1831- 1832) ridicat de postelnicul Costache Șuțu după planurile arhitecților germani Konrad
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„niciodată, în nicio țară din lume, nu s-a
dărâmat în timp de pace, din dispoziția unui
singur om, o asemenea întindere de oraș.”
mesajul arhitecților adresat românilor, 24.12.89.

15.03.86

își închipuia cineva din românii acestei țări denumite
România, grânarul Europei, își închipuia cineva din cei ce
ne-au vizitat chiar acum 15, 10 sau 5 ani că o să ajungem
la astfel de sărăcie? Azi am trecut, în decursul unei ore,
prin șase magazine alimentare: aici la noi, la Gostat, la
Leonida, în Mendeleev, în Piața Amzei – la Premial și la
Gostat - și la Biserica Amzei: toate rafturile de la raioanele
de mezeluri și brânzeturi erau absolut goale.
D e arh. Gheorghe Leahu

Își imaginează cineva din alte țări socialiste, nu din țările
avansate, că în România anului 1986 nu găsești nicăieri
nici un gram de brânză, de cașcaval, de unt, nici un
gram de salam, de costiță, de nici un fel de mezeluri, că
de aproape două luni măcelăriile au rafturile goale, fără
nici măcar copitele de porc sau capetele de porc ce ne
„răsfățau” acum două-trei luni?
Umblă oamenii ca bezmeticii din magazin în magazin,
negăsind nimic, iar când întâmplător se află că s-au adus
de cu seara pui la vreo alimentară, oamenii se așează la
coadă, se fac liste și stau la rând de la miezul nopții.
Am venit cu o pungă cu morcovi, cu trei ridichi negre și
șase salate verzi, de seră. Acum câteva zile am luat câțiva
pești oceanici: macrouri: îi vom mânca garnisiți cu cartofi.
Baza alimentației: cartofi, ceapă, fasole, pește oceanic și
rar, ouă.
Și înghițim ce găsim, umiliți și mâhniți că minunata și
binecuvântata noastră Românie a devenit atât de săracă
pentru noi, românii, și că se exportă, cu un total dispreț
pentru viața noastră și viața copiilor noștri, totul, absolut
totul: nouă nu ne rămân decât rafturile goale, într-o sărăcie
neînchipuită, nemaivăzută nicăieri, niciunde.

22.03.86

Extrase din jurnalul arhitectului
Gheorghe Leahu „Arhitect în „Epoca
de aur“ cu ilustrații din albumul
„Bucureștiul dispărut“ de arhitect
Gheorghe Leahu.
112 Bucureștiul meu drag

Are și absurdul un sfârșit. S-a dat drumul la circulația
mașinilor particulare. Au ieșit toți pe străzi să spele
caroseriile acoperite cu praf și murdărie neagră adunată
timp de două luni, într-un București cu enorm de multe
șantiere, un București răscolit din cauza noului centru, a
amenajării Dâmboviței, a metroului, căci fiecare din aceste
obiective aduce mii de transporturi de pământ, de moloz,
de săpături, de șanțuri și fundații, de demolări în toate
direcțiile de circulație, pe toate străzile.

24.03.87

ieri am fost la cimitir să îngrijm mormântul lui
Tatan. În drum am trecut pe la o cofetărie nouă,
„modernă” de pe Calea Șerban Vodă. Localul
spațios, finisat modest, în sărăcie, ca sutele de
mii de alte spații comerciale imense, dar fără
mărfuri, cu care ne lăudăm azi. Produsele de
cofetărie – ultimul grad de mizerie: „cartofi”,
un fel de gogoși făcute din biscuiți pisați și
tăvăliți în praf de pesmet, „cremschnit” un fel
de pastă galbenă, cleioasă, colorată cu mult
șofran, prinsă între două foi de aluat mizerabil
ca aspect. „Amandine” – cuburi lucioase de
surogat de cremă, cu surogat de aluat și surogat
de umplutură. Toată cofetăria servea aceste
trei feluri de prăjituri. Mai erau câteva soiuri de
bomboane cum se vindeau la țară pe vremuri
și „noi” ambalaje din plastic: buzdugane, iepuri
oribili și alte găselnițe pline cu bile colorate;
bomboanele bune pentru colivă. Peste tot
am umplut orașele cu kilometri de magazine
cu vitrine mari și goale, cu mărfuri mizerabil
prezentate și ambalate, suprafețe irosite pentru
că în raioanele imense și ele de mezeluri,
brânzeturi, în măcelării, în magazinele de pește,
rafturile, vitrinele, dulapurile frigorifice sunt 99%
din timp goale. Când se aduce marfă se nasc
cozi uriașe și totul se vinde uimitor de rapid:
cârnați sau telemea, tacâmuri sau capete de
porc și orice alte produse rar găsibile.
Azi în CTE s-a avizat o primă fază a hotelului
delegaților oficiali din noul centru. Forma în plan
și amplasamentul sub toată critica, încălcare a
oricărei legi de compoziție urbanistică, practic
amplasat aiurea.
Când am ridicat mai mulți dintre noi problema
amplasamentului ni s-a răspuns: așa s-a cerut,
așa a fost aprobat de la conducere.
În felul acesta mai adăugam o aberație la lanțul
de prostii urbanistice cu care e blagoslovit în anii
aceștia Bucureștiul și toată țara.
În București enumăr la întâmplare din șirul de
tâmpenii fixate personal de el:
- Casa de Cultură IMGB, amplasată în marginea
orașului, excentric față de marele cartier Berceni,
absolut fără noimă.
- Piața Socului amplasată peste drumul principal
de legătură Socului-Colentina, obturându-se
posibilitatea realizării unei circulații de mare trafic
a orașului în mod fluent și corect.
- Institutul Medico-Legal și Crematoriul
amplasate dincolo de marginea orașului total

excentric față de oraș și în plus, Crematoriul
situat la 100m de Spitalul sectorului 4 VitanBârzești. Va fi o „plăcere” și un factor psihic de
însănătoșire a bolnavilor care de la fereastra
salonului de spital vor vedea cortegiile funebre și
fumul celor incinerați.
- Tribunalul amplasat deliberat peste complexul
Mănăstiresc Văcărești, unul din cele mai
strălucitoare monumente de arhitectură
românească, distrus premeditat, cinic și
iresponsabil în iarna lui 1986.
- Teatrul Național mutilat iremediabil prin
transformările hidoase la care a fost supus,
alterându-se total aspectul inițial creat de arh.
Horia Maicu.
- Traseul Metroului bucureștean trasat de
el împotriva propunerii specialiștilor, nu cu
traversarea marilor cartiere Drumul Taberei și
Berceni, ci alături și la distanță de cartiere astfel
că cei 5-600.000 de locuitori trebuie să mai ia
un autobuz sau troleibuz sau să meargă pe jos
mulți kilometri ca să ajungă la metrou.
- Ambiția lui personală de a nu accepta stația
Romană a liniei 2 de metrou văduvind una din
cele mai mari intersecții urbane ale capitalei de
o stație total justificată. Specialiștii au cerut-o, el
n-a acceptat-o.
- Locuințele de confort 3 și 4 cerute personal de
el și care s-au dovedit un mare faliment, o rușine
pentru arhitectura secolului 20.
- Legea 37 a sistematizării în care el a fixat că
trotuarele maxime ca lățime ale României să fie
de 5m. S-au amplasat după această indicație
blocuri pe Bd. Lacul Tei, pe Șos. Colentina între
podul Colentina și Șoseaua Fundeni, în Drumul
Taberii lângă Ministerul Apărării Naționale, pe
Bd. Titulescu și abia după ce s-au executat și-a
dat seama de prostie. El a revenit stabilind 8-1012m între bordură și blocuri, dar ororile de mai
sus au rămas.
- Tot noul centru lipsit de orice reper al științei
urbanistice, haotic, lipsit de compoziție,
necontrolat, cu clădiri așezate strâmb, alături de
axe etc., aici ar fi de scris un roman întreg.
- Magazinul „Unirea”, unitate comercială
modernă în pas cu realizările europene
contemporane de vârf, mutilat, pocit, desfigurat
prin indicațiile personale date.
- Circulația pe Cheiul Dâmboviței absolut
aberantă, în loc să se folosească ambele maluri
pentru circulația modernă a orașului, între Operă
și Piața Unirii toată circulația pe ambele sensuri
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se va desfășura numai pe un mal: decizie ilogică,
ce mutilează pentru totdeauna una din cele mai
fluente căi de circulație ale orașului.
- Desființarea podurilor de la Cotroceni, Hașdeu
interzicerea circulației la Izvor, ceea ce blochează
mari trasee tradiționale ale orașului, înrăutățind în
mod pronunțat circulația rutieră și așa deficitără
pentru totdeauna.
- Amenajarea taluzului Dâmboviței cu un simplu
taluz de beton, oribil ca aspect, cu neglijarea
oricărei propuneri făcute de specialiști de a
se amenaja cheiuri, trepte, retrageri, locuri de
plimbare, promenade, platforme, așa cum sunt
amenajate toate cheiurile celebre de pe Sena,
Moskova, Spee, Arno, Dunăre etc.

23.03.88

La conferința națională cu impresia proaspătă
(nedeclarată oficial) a Brașovului, el a promis
poporului că ne va da câte 70 kg de carne
pe an. Au trecut de atunci trei luni. Măcelăriile
continuă să fie goale, rafturi lungi de zeci de
metri, fără marfă. Oameni care au timp de
pierdut stau la pândă, doar se va aduce ceva.
Rar, la două zile odată se găsește untură, sau
după alte două zile oase, în altele, carne tocată
foarte grasă. N-am reușit niciodată în ultimul
an să iau nici un fel de carne de la măcelărie.
Azi la Piața Amzei, în rafturile goale, erau numai
plămâni – „pulmon” cum scria pe etichetă.
La Alimentara erau copite și salam de porc.
La Mendeleev și lângă Fortuna în secțiile de
mezeluri – numai slănină. Acum o săptămână
am luat oase afumate de la Polar. De atunci
n-am mai adus familiei mele „carne”. Umilință
și rușine că suntem oameni. Demagogie și
cinism, minciună fără acoperire. Din cele 70
kg/persoană promise, eu, capul familiei mele,
care asigur aprovizionarea casei nu am adus în
cele trei luni trecute de la promisiunea făcută
de la cea mai înaltă tribună, decât cap de porc,
oase, de două ori cârnați de porc și din când
în când salamuri, 2-3 sortimente. Nu se vindea
mai mult de ½ salam de vară sau cca. 1 kg din
toate „sortimentele”, slănină se dă mai multă.
E normal ca la mii de porci, la sute de mii de
kilograme de carne care se exportă să rămână
în țară foarte multă slănină și copite și capete
și oase și „pulmoni”, gamă de produse la care
până la venirea epocii „de aur” nu se uitau nici
măcar țiganii.

nepriceput la cismarul Popovici din capul spre
Piața Unirii a Căii Șerban Vodă, iar ea era
slujnică la doctorul Heracle Sterian din apropiere.
De acolo s-au cățărat pe umerii noștri, păziți
strașnic de un aparat de represiune colosal
și iată-i genii, doctori honoris causa, „făclii ale
inteligenței contemporane mondiale.”

16.03.89

N-am auzit personal, dar s-a comentat la
posturile de radio străine că șase militanți de
marcă ai partidului comunist român: Gheorghe
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu (foști între primii
oameni ai României pe vremea lui GheorghiuDej), Corneliu Mănescu – fost ministru de
externe și președinte al unei sesiune a O.N.U.,
Silviu Brucan, ideolog al P.C.R., Constantin
Pârvulescu, bătrânul comunist curajos de la
Congresul al XII-lea și Răceanu, de care n-am
auzit, dar se spune că e un vechi militant al
P.C.R., toți șase au scris o scrisoare în care își
arată dezaprobarea pentru abuzurile și dictatura
instaurată de el, încălcând Constituția țării
pe multiple planuri și folosind securitatea ca
instrument personal de apărare a abuzurilor
sale. Mi s-a spus că și-au arătat de asemeni
dezaprobarea pentru investițiile faraonice pentru
noul centru, precum și pentru distrugerea satului
românesc. Oare nu se apropie sfârșitul? (Am
aparatul de radio stricat, de peste două luni nu
găsesc, cu toate investigațiile, un buton volant
care costă 34 lei, dar asta e altă poveste.)
Având radioul defect, n-am putut auzi cu
urechile mele ce se comentează cu privire la
scrisoarea celor șase. Totuși, iată că în ziarele
din 14 martie apare un comunicat al Procuraturii
Generale a R.S.R. prin care este demascat
„spionul” și trădătorul de țară Mircea Răceanu,
se pare fiul celui de-al șaselea semnatar al
scrisorii. Iată că lucrurile se leagă între ele,
mafioții își lichidează reciproc rivalii, bandele își
plătesc polițele pe stradă, criminalii se răzbună
aprig pe cei ce-I calcă pe bătături.
Iată că și la noi nu se spune nimic din 1974
până azi, timp de 15 ani, despre acest spion
pus în slujba altor puteri și acum, deodată, tatăl
probabil e șantajat prin arestarea și amenințarea
cu moartea fiului. Metoda nu e nouă, au
aplicat-o și Hitler și Stalin și Duvalier și atâția alți
dictatori de tristă amintire. 

Un erudit cronicar al Bucureștiului, care l-a
cunoscut personal pe marele „geniu” înainte
de ascensiunea sa, mi-a spus că el era ucenic
114 Bucureștiul meu drag

Scuarul Luigi Cazzavillan, fondatorul ziarului Universul, 1884
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Eseu bucureștean

Fețele orașului
 Text și foto: Cristina Șopîrleanu

Omul schimbă oraşul. Omul proiectează şi omul construieşte
oraşul, astfel, el este cel care îi influenţează şi îi determină
imaginea. Omul apare în ipostaza sa demiurgică, este cel care
deţine puterea de a controla, de a modela şi de a impune
schimbarea.
Planuri suprapuse, detalii subtile şi spaţii ascunse, zgomot
şi linişte, umbre şi lumină, mişcare şi repaus, contraste şi
metamorfoze-toate conturează fețele oraşului care se se
transformă şi care parcurge diferite stări. Un zoom-in dezvăluie
alte tipuri de fețe, cele umane care tranzitează spaţiul având
ca fundal oraşul. Trişti, în grabă, agale, împreună, solitari,
nostalgici, zâmbind, oamenii sunt prinşi în geometriile
urbanului.
O privire simultană la portretul urbanului şi la imaginea
locuitorilor săi releva de multe ori aceeaşi tristeţe gri a fațadelor
pe chipurile oamenilor, aceeaşi reflexie albastră a cerului
din ferestrele de sticlă şi în ochii lor, acelaşi ger de pe străzi,
aceleaşi tristeţi nocturne şi aceleaşi speranţe ale primelor raze
de soare după o lună de umbră. Oraşul se detaşează din rolul
său de fundal, de suport material al activităţilor zilnice, oraşul
trăieşte alături de cei care trăiesc în el, e nostalgic, zgomotos,
gri, trist, luminat, colorat, amuţit, păstrează amintirea fiecărui
loc, zâmbeşte şi suspină.
În lunile fără soare griul se extinde din asfalt, de pe faţade,
din bălți şi din fețele urbanului contaminând unul câte unul
chipurile oamenilor, imaginea oraşului devine dominantă, axa
care dictează direcţia sentimentelor locuitorilor care nu sunt
altceva decât nişte actori micronici în scenografia tristeţii.
Oraşul devine demiurgul şi chipul oamenilor se modelează
după chipul, aceeaşi tristeţe care îi străbate străzile străbate şi
sufletele lor.
Oraşul are multe fețe, atâtea câţi oameni îl locuiesc şi are
atâtea amintiri câte întâmplări s-au consumat în spaţiile sale,
noi trăim în oraş şi oraşul în noi. Relaţia dintre oraş şi oameni
devine în acest fel mult mai incertă în stabilirea unor graniţe
riguroase între determinat şi determinant, între cel care
controlează şi cel controlat, între demiurg şi pioni.
În fond, cine schimbă pe cine?
Eseu realizat în cadrul cursului „Fotografia ca instrument de
studiu“ susținut de lect. dr. arh. Vlad Eftenie. 
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Fotografi ABMD

Cum ai început să fotografiezi?

Nu mi-a plăcut niciodată prea mult să apar în poze așa că, în facultate când megeam pe
undeva cu prietenii și scotea cineva unul din aparatele alea pe film cu un singur buton,
mă sacrificam și făceam eu pozele de grup. De obicei aparatul rămânea la mine și mai
făceam. În timp, văzând că ceilalți se bucură de rezultate am început să o iau mai în
serios. Țin minte că am făcut prima oară poze cu cap într-o excursie în Făgăraș în vara
lui 2001 – adică am împrumutat un SLR cu două obiective de la fratele meu și mi-am
cumpărat singur filmele. Aparatul încă nu l-am dat înapoi.

Ce tip de fotografie îți place?

Îmi place să fac fotografie pe stradă. Dar nu e chiar fotografie de stradă. Adică nu sunt fan
al fotografiei care surprinde momente candide sau faze tari și sunt prea stângaci ca să fac
portrete străinilor. Port mereu în buzunar un compact cu obiectiv fix și senzor mare iar tipul
de fotografie pe care-l fac e în mare măsură dictat de el. O prietenă mi-a caracterizat stilul
ca fiind “rece și nu foarte uman”. Nu m-a încălzit prea tare dar cred că a zis bine.

Cum ai aflat de Asociația Bucureștiul meu drag?

Cam la un an după ce mi-am luat primul DSLR, un prieten bun care-și luase și el mi-a
propus să ieșim într-o sâmbătă la pozat cu unii de pe net. Era vorba de un photowalk
organizat de Bucureștiul meu drag pe Str. Viitorului care în Decembrie 2008 era în șantier.
Mi-a plăcut mult și de atunci tot merg cu ei când am timp.

Ce te atrage să participi la acțiunile asociației?

În primul rând e ocazia de a merge în locuri prin care altfel probabil că nu aș ajunge. Apoi
e interesant să vezi cum 50 de fotografi care trec prin același loc văd 30 de imagini diferite
la fiecare colț. În ceea ce mă privește m-am lămurit repede că la un photowalk e greu
să tragi un cadru în care să nu fie alți 17 fotografi așa că de multe ori cel mai interesant
subiect sunt chiar ei. Și apoi sunt prietenii pe care mi i-am făcut în excursiile astea.

Ce activități ale asociației îți plac cel mai mult?

Știu că asociația are “București” în nume dar mie cel mai mult îmi plac excursiile prin țară.
Unul din cele mai frumoase weekend-uri de anul trecut l-am petrecut cu alți 10 fotografi
din asociație într-o excursie prin Dobrogea. Am facut și poze, dar asta a fost oarecum
pe planul doi după bucuria de a descoperi o bucată de țară prin care eram obișnuit să
gonesc cu 130 de kilometri la oră în graba de a ajunge mai repede la mare.

Ce loc din București îți place cel mai mult?

E o cafenea în galeria unui hypermarket undeva la ieșirea din oraș. Pe pereți are fotografii
vechi cu cicliști din secolul trecut, e mereu pustie iar singura chelneriță stă pe net ascunsă
în spatele tejghelei.

Ce îți place în București?

Îmi place că se schimbă foarte repede. Eu sunt de doar 17 ani aici dar deja nu mai e
deloc același oraș în care am venit ca student. Și tocmai pentru că se schimbă așa de
repede cred că proiectul Bucureștiul meu drag de a alcătui o memorie vizuală a orașului e
interesant și important. Și mă bucur că am contribuit și eu puțin.

Dan Șendroiu

Ce nu îți place în București?

Cel mai mult nu-mi plac mașinile parcate pe trotuare, cablurile care atârnă peste tot
și lipsa totală de gust a fațadelor, mobilierului urban, firmelor luminoase. Și zic asta ca
fotograf. Ca locuitor mă deranjează mult mai multe.

Defineşte Bucureştiul în câteva cuvinte

A fost micul Paris și ar putea deveni micul Berlin. Dar trebuie să devenim și noi un pic mai
nemți ca să înțelegem cum un oraș sărac și comunist poate deveni sărac și sexy. 
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Memoria vizuală

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Bravo Marcel!
Marcel Eremia a continuat
tradiția și a organizat ediția a
doua a Salonului Fotografului
Român.
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Nancy Vâjâianu
www.orasul.ro

Bereshit 10 București ediție aniversară
Bereshit 10 București
este un program
organizat de Federația
Comunităților Evreiești din
România, JDC Europa,
JDC Romania, JCC
România și Comunitatea
Evreilor București.
Bereshit înseamnă „la
început“ și este numele
unei serii de programe ce
se desfășoară de două
ori pe an, de fiecare dată
într-un alt oraș, ce îmbină
studiul iudaic cu activități
sociale și comunitare.
Se desfășoară sub forma
unui weekend prelungit de joi până duminică.
Participanți din 31
de orașe din țară se
întâlnesc pentru a studia
împreună cu cei mai buni
profesori, sosiți din Israel.
Tema abordată a fost
Nașterea unei națiuni.
150 Bucureștiul meu drag

Nr. 36 / Martie 2015 151

MEMORIA VIZUALĂ

Ștefan Tuchilă
www.facebook.com/
UltimulEtaj
www.ultimul-etaj.ro
„Ultimul Etaj” este
un proiect realizat de
Ștefan Tuchilă.
Un proiect marca
Zeppelin (http://
www.e-zeppelin.ro/)

București „cu de toate“.
Bucureștiul privit de la înălțime
oferă un peisaj cu mult mai
complex și complicat decât cel
văzut de la nivelul străzii. Nimic nu
este aliniat sau dispus cu o ordine
anume, materialele sunt aruncate
într-o dezordine fermecătoare
și fiecare clădire dă impresia că
ar dori să o încalece pe cea de
alături. Fiecare epocă a încercat
să o anuleze pe cea dinainte
și mozaicul urban ce a rezultat
reflectă perfect această situație.
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Octav Drăgan
www.facebook.com/
octav.dragan

Teatrul Național
Foarte colorat!
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Radu Neagu
www.facebook.com/
radu.neagu.7

Pasager nostalgic prin
anii ‘80
La expoziția lui Andrei
Bîrsan, am retrăit
senzatiile adormite ale
propriei studenții.
Mulțumesc, Andrei!
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Mirela Momanu
www.orasul.ro

Centrul vechi
Fotografia a fost realizată
în unul din locurile dragi
mie, în Centrul vechi,
unde există un magazin
vechi, cu oglinzi. De
fiecare dată oglinzile
din vitrină sunt diferite
și reflectă orașul ca
un caleidoscop urban.
Bucățele de clădiri, un pic
de cer, siluetele oamenilor
care trec și luminile care
se aprind pe rând, se
amestecă într- un puzzle
cu zeci de piese, de
fiecare dată asamblate
diferit :)
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