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Merită să descoperim pentru noi toţi şi pentru copiii
noştri farmecul locului, oamenii şi tradiţiile care l-au
construit, care i-au definit spiritul şi care într-un fel sau
altul interferează zilnic cu prezentul nostru.
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Bucurați-vă de București
de Andrei Bîrsan

De luni până vineri am program de fix: de la 9 la 5 sunt la serviciu. Merg cu metroul pe
traseul Sălăjan - Piața Unirii 1, Piața Unirii 2 - Pipera, cam 40 de minute.
Câteodată rup rutina, plec mai devreme de acasă cu trei sferturi de oră și cobor la
Piața Unirii, trec Dâmbovița și o iau tacticos prin centrul vechi spre Universitate, nu mă
grabesc, ba chiar merg în pas lejer, mă uit la oameni, clădiri, animale (sunt destui câini),
adică casc gura.
Asta mă încarcă cu energie, mă bucur de câteva minute de liniște, numai eu și orașul. Îmi
deschid mintea numai la ce îmi place, ignor urâtul (în concepția mea), văd numai partea
frumoasă a orașului.

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Am ocazia să descopăr altă față a orașului, aparent murdar și colturos (în viziunea
multora), Bucureștiul nu este așa, când îți faci timp pentru el, când te apropii de el, când
îl vezi pe îndelete începi să-l înțelegi și să-l îndrăgești.
Trecerea timpului, generațiile care au locuit, trecut sau lucrat și-au spus cuvântul, și-au
lăsat amprenta asupra clădirilor, locurilor, l-au personalizat și i-au dat viață.
Ici un balcon cu flori, dincolo o colivie cu un canar, haine la uscat, o navetă de bere pe
post de scaun sau o bicicletă de copil, toate aceste detalii fac ca orașul să-mi fie drag.
Orașul înglobează o parte din viața noastră, viața lui depinde de a noastră, și invers.
Inchei această întâlnire cu orașul la o ceașcă de cafea și un croissant cu ciocolată.
Haideți să petrecem timp de calitate împreună cu orașul, din când în când să-i dăm din
timpul nostru, vom primi înzecit!
Bucureștiul este un povestitor bun, depinde numai de noi să-l ascultăm ...
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Bucureștiul meu drag
memoria vizuală a orașului
Cronica lunii februarie 2012 Asociația Bucureștiul meu drag
Trecut-au anii .... anii ’30 de Gheorghe Parusi
Cărțile Bucureștiului recomandate de Filica Drăghici, bibliotecar BCU
Iconostase din biserici ortodoxe bucureștene, Biserica Sf. Mina, fotograf:
Vlad Petreanu
Catedrala Mântuirii Neamului, de Nicolae Şt. Noica
Mănăstirea Stavropoleos Lumina caldă de apus, Text și fotografii: Julia
Kretsch
The House of Lord, text și foto Mark Constantinescu
Auto-service în parcare, anii ’80, fotografie de Andrei Bîrsan
09.09 ziua fotografie de stradă în România – de Dan Moruzan
Meșteșugarii Bucureștiului, text de Cosmin Andrei fotografii de Cosmin
Andrei și Alexandru Roșu
Arhitecții Bucureștiului, Cristofi Cerchez, de Oana Mihaela Marinache
La tribunal, text și foto Mark Constantinescu
Centrul Şcolar Regina Elisabeta din Vatra Luminoasă, de Viorica Petrescu
Muzeul Naţional Filatelic, de Lucia Șopeanu
Delicatese Florescu
Microevenimente urbane, de Despina Camino
Fotohaiku, haiku - Ioana Dinescu, foto - Hrisi Udrescu
Fotografii Bucureștiului, Nicolae Ionescu, de Emanuel Bădescu
Piața Cărții, de ideiurbane.ro

Revista Bucureștiul meu drag este editată de Asociația Bucureștiul meu drag ®
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meu drag

Coperta: Cafegiul Florescu - 2011, fotografie de Andrei Bîrsan
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Cronica lunii februarie 2012
Asociația Bucureștiul meu drag

Foto-Haiku, expoziție de fotografie pe tema orașul,
inițiator Ioana Dinescu, parteneri Comunitate foto.

Buxcurești 2011- expoziție de fotografie pe televizoarele din
Pasajul Universității
Iarna’n Filaret, excursie în zona Filaret

Dragobetele sărută fetele - expoziție de fotografie dedicată Sf. Valentin și Dragobete, organizată la Muzeul Satului.
Curator Mirela Momanu
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Iarna’n Filaret, excursie în zona Filaret - în fața Mausoleului

Dragobetele sărută fetele - diploma de participare

Asociația Bucureștiul meu drag a câștigat Medalia de bronz
AAFR la Cupa Fotocluburilor cu proiectul “Timp urban”
realizat de Cornel Hlupina cu 10 fotografii ale membrilor
asociației.
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Trecut-au anii .... anii ‘30
de Gheorghe Parusi
Comisia Consultativă Heraldică realizează o nouă stemă a orașului.
La recensământul efectuat la sfârșitul anului se înregistrează 732 484 de locuitori, din care
639 040 in oraș.
Din totalul populației bucureștene 53% îl reprezintă populația activă. Mai mult de 25% din
aceasta lucrează în industrie.
Bucureștiul este împărțit în 4 sectoare orășenești, numite și culori, și 12 comune suburbane.
În oraș, jumătate din străzi erau neluminate, sau luminate cu petrol lampant.
Numărul călătorilor transportați de tramvaiele bucureștene se ridică la 133 324 200, iar cel
al convorbirilor interurbane la 1 048 058.
Numărul abonaților radiofonici la 1 ianuarie este de 60 000, in majoritate din București.
În apropierea Sanatoriului Saint Vincent de Paul, deschis in 1906, este construită Biserica
franceză Sacre Coeur de către surorile Congregației Fiicele carității, care lucrau pe lânga
sanatoriu.
Încep ample lucrări de modernizare a Gării de Nord. Realizate după planurile unui colectiv
condus de inginerul I. Bălăceanu, lucrările se vor încheia în 1931 și vor schimba radical
înfățișarea edificiului și a locurilor.
Fabrica de ciocolată înființată de C. I. Zamfirescu în 1892 își are sediul central pe Bulevardul
Elisabeta nr. 34 și laboratoarele pe Strada Honțig (actuala Episcop Samuil Vulcan). Pentru
desfacerea produselor dispune de o vastă rețea de cofetării, răspândite în toată țara. Numai
in București există cofetării cu firma ”Zamfirescu-Ciocolată”.
Începe înălțarea Monumentului Eroilor Aerului, amplasat pe Șoseaua Jianu (actuala
Aviatorilor).
Primăvara: Compania Marconi instalează într-o clădire din Băneasa primul post emițător
românesc official cu program permanent.
August: în timpul primariatului lui Dem I. Dobrescu, este terminate construcția Hotelului
Lido.
27 noiembrie: este înfiițată Fabrica Standard Electrica Română.
1930-1937: Palatul Regal este reconstruit în forma actuală, după planurile arhitectului N.
Nenciulescu.
Sub supravegherea arhitectului Ioan D. Trajanescu sunt reluate lucrările de finisare a
Crematoriului Cenușa. Basoreliefurile care decorează exteriorul clădirii au fost realizate de
sculptorul Ion Iordănescu.
Este construit Blocul Aro de pe Bulevardul Take Ionescu (actualul Magheru), proiectat de
arhitectul Horia Creangă (ajutat de soție si de fratele său). Blocul are 73 de apartamente,
spații comerciale la parter și o sală de teatru-cinema finalizată si redimensionată în 1934.
Iunie: Librăria Socec organizează o mare expoziție de carte.
6 iulie: locuitorii din Dămăroaia cer primarului general să interzică intrarea în cartier a
turmelor de oi și a cirezilor de vite.
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Cărțile Bucureștiului
recomandate de Filica Drăghici, bibliotecar BCU

Cristian Popescu, Bucureşti-arhipelag. Demolările
anilor ’80: ştergeri, urme, reveniri, Editura
Compania, Bucureşti, 2007, p.112.

Călătoriile făcute zilnic îl
fac pe autor să se ataşeze
de traseul Şoseau Giurgiului,
Calea Şerban Vodă, Calea
Văcăresti, Piaţa Căuzaşi,
Piaţa Sf.Vineri, Piaţa Sf.
Gheorghe -fiind o excursie
cotidiană, cu nostalgia
Bucureştiului de onidinioară,
în căutarea unui farmec din
care rămăsese încă destule
semne.
Fiecare temă-care este o zonă a Bucureştiului- se
deschide cu un mic text ce rezumă, de regulă datele
cunoscute ale evoluţiei sale, de la primele atestări până
spre timpurile în care configuraţia îi vorbeşte memoriei
nostre. Nu lipsesc sugestii etimologice şi informaţii
despre vecinătăţi acolo unde ele completează util
tabloul. Personajul principal al cărţii este fotografia. Nu
cea profesionistă, de album, ci colecţia de documente
vizuale a unui îndrăgostit de Bucureşti. Au contribuit
la îngrijirea lui istoricul Adrian Majuru şi editorul, care
s-au străduit să contureze cât mai corect cadre şi să dea
corp unei mărturii adunate cu dragoste şi îngrijorare.
Nimic din materialul fotografic nu a fost «prelucrat»
(recadrat, curăţat sau înfrumuseţat), pentru ca imaginile
să-şi păstreze neştirbită calitatea
documentară.

Bogdan Andrei Fezi, Bucureştiul
european, Editura Curtea Veche,
Bucureşti, 2010, p.160.

Lucrarea de faţă este rezultatul
proiectului de cercetare intitulat:
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Bucureşti, «Micul Paris. Modelul francez şi european.
Trecut şi perspective în arhitectura şi urbanism»,
derulat de Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză
şi Consulting al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism
«Ion Mincu», Bucureşti. Studiul îşi propune analizarea
din punct de vedere arhitectural şi urbanistic a istoriei
Bucureştiului în perspectiva occidentală şi prezentarea
situaţiei actuale în raport cu practica şi obligaţiile
europene. Perioada studiată este cu precădere cea
considerată de maximă influenţă occidentală, anume
anii 1806-1946 şi 1990-2010. Cartea este însoţită de o
selecţie de material fotografic de epocă.

Dana Cârneci, Dan Hayon, Bucureşti: o colecţie
de mirosuri, Editura Institutului Cultural Român,
Bucureşti, 2007, p. 94.

Volumul de faţă este bogat
în fotografii din Bucureşti,
surprinse de către Dan
Hayon. Este un eseupoem al Magdei Cârneci,
unde pretextul olfactiv
prilejuieşte o călătorie
prin tot ce are mai specific
capitala: «Tu eşti un oraş
din mai multe oraşe, din
bucăţi urbane nu suprapuse,
ci îmbucate ca un puzzle pestrit şi eclectic, ca o uriaşă
plăcintă, o pizza enormă cu blatul patriarhal, înecat de
balcanism şi verdeaţă, cu porţiuni hrănitoare neo-clasice
şi eclectice şi sectoare moderniste crocante, cu insuliţe
iuţi post-bizantine şi picanterii fanariote, dar şi cu mult
aluat nou, fad, insipid, de blocuri de locuinţe, crescut
anapoda printre delicatese».

Biserica Sf. Mina
fotograf: Vlad Petreanu
Biserica Sf. Mina
Hram: Sf. Mare Mucenic Mina, Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, Sf. Mare
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
Ctitorită: 1725 de boierul Vergu și Ancuța Doamna
Str. C.F.Robescu nr. 18, sector 3

Vlad Petreanu

www.petreanu.ro
twitter.com/Petreanu
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Catedrala
Mântuirii Neamului
de Nicolae Şt. Noica
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Proiectul arhitectului
Ştefan Burcuş
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„Providenţa a făcut ca poporul român să se nască
creştin-ortodox. Originea cultului ortodox în România
este aşadar tot atât de veche ca şi poporul român”.
Regatul România

Nicolae Şt. Noica

Ideea construirii unei Catedrale
monumentale în Bucureşti a apărut imediat
după dobândirea Independenţei de Stat
în urma războiului din 1877-1878, atunci
când s-a constat că „nici una din cele
peste o sută de biserici existente atunci în
Capitală nu erau atât de încăpătoare încât
să primească pe toţi cei care ar fi dorit
să participe la Te Deum-urile oficiale cu
prilejul sărbătorilor naţionale sau la alte
momente solemne”.

Inginer, absolvent
al Institutului de
Construcţii Bucureşti –
Facultatea de Construcţii
civile şi Industriale
promoţia 1969

După proclamarea României ca Regat,
Regele Carol I înaintează Camerei
Legislative un proiect de lege relativ la
construirea unei Catedrale române în
Capitală.

1996-2000 - Ministrul
Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului

Anii au trecut şi de abia în 1891 guvernul
condus de generalul Ioan Em. Florescu
hotărăşte organizarea unui concurs
internaţional pentru proiectarea Catedralei
din Bucureşti.

1990-1994 - Inspector Şef
de Stat pe ţară – Inspecţia
de stat în Construcţii
1996 - Membru al
Parlamentului
1988-1990 - Inspector
- Institutul Central de
Cercetare Proiectare şi
Directivare în Construcţii ICPDC
1978-1988 - Inginer –
responsabil cu calitatea
- Trustul de Construcţii,
Montaj şi Reparaţii pentru
Industria Chimică – TCMRIC
1969-1988 - Inginer
proiectant – Institutul
de proiectare pentru
Construcţii de maşini – IPCM
Din 1972 - Profesor asociat
la Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti

Decizia naşte un protest energic din partea
arhitecţilor români, care doreau numai un
concurs național.
Acest punct de vedere a fost exprimat de
altfel şi de Mitropolitul Moldovei, Pimen,
care spunea: „Catedrala din Bucureşti este
catedrala ţării, este monumentul naţional
cel mai important, căci el simbolizează în
gradul cel mai înalt credinţa nestrămutată
a poporului român în religia creştinortodoxă. El trebuie să fie conceput cu
multă inimă şi dragoste pentru credinţă
şi ţară. De aceea cred că nu străinii pot fi
chemaţi a ne simboliza credinţa noastră
şi dragostea noastră de mărire naţională,
când avem destui fii ai ţării de specialitate
şi care au dat probe de capacitatea lor
artistică. Adresaţi-vă lor şi fiţi siguri că,
tineri şi capabili cum sunt şi plini de fala
neamului de român, vor produce opere de
artă cu care să ne mândrim”.

Începutul secolului XX

În anul 1900 se produce o schimbare de
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atitudine din partea Statului român faţă de
acest edificiu.
Dr. Constantin Istrati, noul ministru al
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, în şedinţa
Sfântului Sinod din 11 mai 1900, a propus:
„Sfântul Sinod să ia sub patronajul său
facerea unei catedrale în Bucureşti şi să
lanseze lista de subscripţie publică pentru
strângerea de fonduri”.
Tot în această ședință, pentru a înlătura
principalul obstacol în ridicarea Catedralei,
amplasamentul, mitropolitul Iosif Naniescu
sugerează ministrului un teren potrivit
în Bucureşti pentru ridicarea Catedralei,
arătând că: „Nu este loc mai bun decât la
capul Dealului Mitropoliei, unde este azi
piaţa de zarzavat. Acolo a fost casa unei
familii istorice, Brâncoveanu, şi terenul
n-ar trebui să-l răscumpere nimeni, decât
ceea ce va cheltui statul cu clădirea
catedralei”.
Mersul subscripției a fost dificil, ea fiind
oprită odată cu izbucnirea Primului Război
Mondial.

Marea Unire

După Marea Unire din 1918, la rugămintea
mitropolitului primat Miron Cristea, Regele
Ferdinand adresează Sfântului Sinod, la
10 mai 1920, un hrisov regal prin care se
vesteşte hotărârea de a ridica în Bucureşti
o biserică monumentală în amintirea
victoriei armatelor române în războiul de
întregire.
La 4 februarie 1925 s-a înfiinţat Patriarhia
Română, iar la 1 noiembrie 1925 a avut
loc întronizarea în scaunul patriarhal a
lui Miron Cristea. La 3/4 februarie 1926,
la prima ședință a Consiliului Național
Bisericesc, s-a hotărât numirea unei
„comisii de specialitate, pentru a pregăti
caietul de sarcini, iar, în înțelegere cu
Primăria Capitalei, să se aleagă locul
potrivit unde să se așeze clădirea”.
Stabilirea locului de amplasare a viitoarei
Catedrale a născut o amplă dezbatere.

Oameni de cultură, profesori universitari, arhitecți,
ingineri, specialiști în probleme de urbanism au făcut
propuneri în presă și reviste de specialitate.
Amintim pe Nicolae Iorga, Octavian Goga, Ioan Slavici,
Cincinat Sfințescu, Petre Antonescu, Cristofi Cerchez,
Spiridon Cegăneanu, Ion A. Davidescu, Mihail Urzică –
Borzești, L. Pomponiu, V.I. Istrati și mulți alții.
În acest timp au fost elaborate primele proiecte pentru
o Catedrală Ortodoxă în Capitala țării, de arhitecții:
Petre Antonescu, Ștefan Burcuș, Ștefan Becu, J.D.
Traianescu.
În fața numeroaselor propuneri de amplasamente,
Patriarhul Miron Cristea a invitat, în ziua de 19 februarie
1929, o comisie de specialiști alcătuită din: profesorul
arhitect Petre Antonescu, profesorul arhitect State
Ciortan, arhitectul Roger Bolomey, inginerul Gheorghe
Balș, cărora li s-au adăugat Aurel Vlad, ministrul
Cultelor, și Dem Dobrescu, primarul general al Capitalei,
pentru a analiza și hotărî.
Comisia a constat că locurile propuse pentru amplasarea
Catedralei erau în număr de douăsprezece:
- Piața Romană;
- Dealul Schitu Măgureanu;
- Dealul Mitropoliei – latura dinspre str. Ienăchiță
Văcărescu;
- Șoseaua Kiseleff, în apropiere de Piața Victoriei;
- Grădina Cișmigiu;
- spre Cotroceni lângă Facultatea de Medicină;
- în Parcul Carol;
- lângă Casa Vămilor, aflată în spatele clădirii de astăzi
a Primăriei Municipiului București;
- în careul de clădiri din jurul bisericii Sf. Gheorghe,
propusă a fi demolată împreună cu ctitoria lui
Constantin Vodă Brâncoveanu;

- pe locul viran din fața Universității, unde fusese
vechea Primărie pe care e astăzi ridicat Teatrul
Național;
- la poalele Dealului Mitropoliei, în Piața Bibescu;
- pe Dealul Mihai Vodă, unde se afla atunci Arsenalul
Armatei.
Comisia a reținut ultimele trei amplasamente,
recomandându-le Patriarhului Miron Cristea.
Analizând propunerile, acesta s-a oprit asupra locului
de la poalele Dealului Mitropoliei, care nu presupunea
decât mutarea halelor de zarzavaturi, fără nicio altă
expropriere.
„Piața Bibescu, se spunea, prefăcută într-un mare parc
ne dă o suprafață de 30.000 mp, iar dacă se acoperă
Dâmbovița, ceea ce are să urmeze, mărimea terenului
crește la 50.000 mp ceea ce cu cheltuieli minime nu se
poate obține aiurea”.
Miron Cristea arată că „pentru mine – ca ierarh suprem
al Bisericii – se mai adaugă un alt factor important în
alegerea locului. Este momentul tradiţional, că strămoşii
noştri înainte de veacuri au destinat şi dat Dealului
Mitropoliei noastre – acum devenit Dealul Patriarhiei – şi
celor din preajma lui un caracter bisericesc creştin”.
După alegerea locului s-a procedat, conform datinii, la
sfințirea locului, în ziua de 11 mai 1929, și marcarea lui
prin punerea unei troiţe. Din păcate, lucrurile s-au oprit
aici din cauza crizei economice şi a celui de-Al Doilea
Război Mondial.

Revoluția din decembrie 1989

După 1990, proiectul Catedralei a fost readus în
actualitate de vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist,
atât spre cinstirea jertfei înaintaşilor pentru credinţă
şi unitatea neamului, cât şi a jertfei pentru obţinerea
libertăţii de sub comunism şi ateism.
La 7 februarie 1995, cu ocazia festivităţilor prilejuite
de aniversarea Autocefaliei şi a înfiinţării Patriarhiei
Române, Patriarhul Teoctist a lansat un apel
conducătorilor de stat şi politici ai ţării, clerului şi
credincioşilor, să sprijine realizarea Catedralei Mântuirii
Neamului.

Piața Unirii

În anul 1998 se face un pas concret. După o serie
de cercetări în documentele de arhivă, dar și după
consultări tehnice cu specialiștii, Nicolae Șt. Noica,
ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
propune Patriarhului Teoctist amplasarea Catedralei în
Piața Unirii, în locul pe care-l sfințise și Patriarhul Miron
Cristea.

Proiect Catedrală Arhitect Petre Antonescu (1909)

„Înainte de a se lua decizia construirii acestui lăcaş, s-a
realizat un studiu amănunţit în prealabil de Institutul
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Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriale avizarea
Planului de Urbanism Zonal al Pieţii Unirii cu noul
amplasament al Catedralei, ulterior planul fiind cuprins
în Planul General de Urbanism al oraşului Bucureşti,
aprobat în decembrie 2000, care reprezintă legea
oraşului. Prin Hotărârea de guvern nr. 410/19 aprilie
2000 se transmite şi terenul, proprietate publică a
statului, în suprafaţă de 21.500 mp, situat în Bucureşti,
parcul din Piaţa Unirii, din administrarea Consiliului
General al Municipiului Bucureşti în administrarea
Patriarhiei.

Slujba de sfinţire a locului din Piaţa Unirii în prezența
Patriarhului Teoctist și a preşedintelui României Emil
Constantinescu, 1999

Urban–Proiect care a condus la concluzia că este posibil
să se construiască în acest loc”, a declarat arh. Şerban
Antonescu, secretar de stat în Ministerul Lucrărilor
Publice.
Apoi, la 27 ianuarie 1999, a fost publicată în Monitorul
Oficial „Hotărârea guvernului nr. 38/25 ianuarie
1999 privind amplasarea Catedralei patriarhale şi
elaborarea Planului Urbanistic Zonal, însoţit de studiile
de specialitate aferente Piaţei Unirii din municipiul
Bucureşti”.
Ulterior, în ziua de vineri 5 februarie 1999, la ora
12.00, în prezenţa membrilor Sfântului Sinod şi Adunării
Naţionale Bisericeşti, a preşedintelui României, Emil
Constantinescu, a primului ministru Radu Vasile şi a altor
reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai vieţii culturale
şi publice româneşti, a numeroşi preoţi şi credincioşi, în
parcul din Piaţa Unirii, Patriarhul Teoctist a sfinţit locul
şi a aşezat o sfântă cruce ca piatră de temelie a viitoarei
Catedrale a Mântuirii Neamului.

Şi acest loc, deşi sfinţit de doi Patriarhi, Miron Cristea, în
1929, şi Teoctist, în 1999, şi binecuvântat de Papa Ioan
Paul al II-lea, în mai 1999, va fi schimbat. Argumente de
natură tehnică nu pot fi susţinute. Din păcate, motivul
real l-a reprezentat şi acum „politicianismul nostru”.

Anul 2001

La sfârşitul anului 2001 a fost stabilit un nou
amplasament pe axul Bulevardului Unirii, la intersecţia
străzilor Mircea Vodă şi Nerva Traian.
Terenul în suprafaţă de 41.170 mp a fost transmis în
administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, prin
Hotărârea de guvern 1219/27 noiembrie 2001.
Apoi, la 25 martie 2002 a fost lansat un „concurs de
soluţii de arhitectură” pentru Ansamblul „Catedrala
Patriarhală”.
Juriul a apreciat, la 16 octombrie 2002, că din cele
trei proiecte, cel elaborat sub conducerea profesorului
arhitect Augustin Ioan „a reuşit să răspundă cel mai
elocvent temei-program şi recomandărilor formulate
de juriu în prima etapă a concursului: funcţionalitatea
liturgică, relaţia cu contextul urban, îmbinarea tradiţiei
cu modernitatea”, acordându-i-se, astfel, premiul I.

La baza crucii s-a depus un hrisov, semnat de Patriarhul
Teoctist, preşedintele României Emil Constantinescu,
primul-ministru Radu Vasile, preşedinţii Camerelor şi alţi
demnitari prezenţi.

Urmare acestui concurs Patriarhia a cerut a se delimita
printr-un act normativ terenul oferit. Guvernul a răspuns
emiţând o nouă Hotărâre de guvern 1459/12 decembrie
2002 prin care reduce terenul la o suprafaţă de numai
29.441 mp.

La 14 aprilie 1999 a fost lansat concursul de urbanism
şi arhitectură: „Piaţa Unirii Bucureşti şi noua Catedrală
Patriarhală”, un concurs de idei care avea ca temă
„prezentarea unei soluţii urbanistice a zonei Piaţa
Unirii” şi „prezentarea din punct de vedere arhitectural
a elementelor Noii Catedrale Patriarhale”.

Surprins de această decizie, Permanenţa Consiliului
Naţional Bisericesc arată la 14 aprilie 2003 guvernului
că noua suprafaţă este „insuficientă pentru viitoarea
catedrală, cu anexele ei, plasând-o în mijlocul şoselei,
fără posibilităţi de realizare a unei pieţe pietonale şi
deviere a circulaţiei” şi solicită un nou amplasament.

Între timp a mai avut loc un eveniment epocal, vizita
în zilele de 7-9 mai 1999 a Papei Ioan Paul al II-lea în
România. Atunci, înaintea slujbei ce a avut loc în Piaţa
Unirii, Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist s-au
închinat înaintea crucii sfinţite pentru locul viitoarei
Catedrale.

Parcul Carol

La sfârşitul lunii aprilie 2000 a avut loc la Ministerul
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În aceste condiţii Patriarhia revine la cererea sa
iniţială pentru Parcul Carol, pe platoul ocupat de fostul
Monument al Eroilor comunişti, dezafectat.
Se emite Hotărârea de guvern 468/18 aprilie 2003, prin
care „terenul proprietate publică a statului, în suprafaţă

de 52.770 mp situat în calea Şerban-Vodă – Parcul Carol”
este dat în administraţia Patriarhiei.
Dar şi imobilul din parc – fostul Monument al Eroilor
comunişti – care urma a fi demontat şi reconstruit pe un
alt amplasament, s-a dovedit a fi un lucru deosebit de
dificil.
Deoarece acest nou amplasament a suscitat numeroase
discuţii contradictorii din partea societăţii civile,
oamenilor de cultură, istoricilor şi specialiştilor,
amplificate şi de prezenţa monumentului existent,
Patriarhia a înţeles să caute noi oportunităţi.

Dealul Arsenalului

La 16 februarie 2005 Primăria generală a Municipiului
Bucureşti a propus Patriarhiei „că cel mai potrivit
loc din cele existente ce pot fi puse la dispoziţie”
pentru ridicarea construcţiei Catedralei este „Dealul
Arsenalului, considerat cel mai înalt loc din Bucureşti”.
După acceptul Patriarhiei, Guvernul României a
promovat Ordonanţa de urgenţă nr. 19/17 martie
2005 privind realizarea Amplasamentului Arhitectural
Catedrala Mântuirii Neamului. Apoi Camera Deputaţilor
a predat prin Protocolul de predare-primire din 13
februarie 2006, terenul în cauză către Patriarhia
Română.
La 29 noiembrie 2007 a avut loc slujba de punere a
pietrei de temelie şi a sfinţirii locului destinat construirii
Catedralei Patriarhale pe terenul atribuit în calea 13
Septembrie, sector 5, Bucureşti, între Ministerul Apărării
Naţionale şi Parlamentul României, în suprafaţă de cca.
110.000 mp (11 ha). La acest eveniment au participat
membrii Sfântului Sinod în frunte cu Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel, primul-ministru, preşedintele Senatului,
foşti preşedinţi ai statului, miniştri, parlamentari,
personalităţi ale instituţiilor centrale şi locale, primarul
general, dar şi un număr mare de preoţi şi credincioşi.

– Catedrala Mântuirii Neamului: arhitectură, structură,
utilitate cultuală şi culturală”, care s-au desfăşurat în
Aula Magna „Teoctist Patriarhul” la Palatul Patriarhiei,
în zilele de 15 decembrie 2008, 26 iunie 2009 şi 9-10
decembrie 2009.
După definitivarea temei, Patriarhia Română a lansat în
ziua de 28 decembrie 2009 licitaţia pentru selectarea
proiectului Catedralei Mântuirii Neamului. Oferta de
proiectare trebuia să cuprindă studiul de fezabilitate
(SF) şi Documentaţia Tehnică pentru emiterea
Autorizaţiei de Construire (DTAC). Termenul de predare
al documentaţiei însoţită de macheta catedralei propuse
a fost stabilit la 31 mai 2010.
În luna iunie Comisia patriarhală de coordonare şi
verificare a lucrărilor de proiectare împreună cu
subcomisiile tehnice de evaluare pe specialităţile
arhitectură, rezistenţă şi instalaţii au analizat proiectele
prezentate şi au stabilit punctajele obţinute de
participanţi. Ulterior, în perioada 30 iunie – 1 iulie, la
Palatul Patriarhiei s-a întrunit Comisia de evaluare finală
a proiectelor sub preşedinţia Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel.
A fost declarată câștigătoare firma SC WANEL EXIM SRL
din Bacău, care a obținut premiul al 2-lea și cu care
s-a încheiat contractul de proiectare pentru Catedrala
Patriarhală.
La sfârşitul anului 2010 lucrările de construcţie ale
Catedralei Mântuirii Neamului au intrat în linie dreaptă,
începând organizarea de şantier şi execuţia pereţilor
mulaţi pe incinta clădirii.
Iată pașii făcuți în împlinirea idealului de peste un veac
al poporului nostru – construirea Catedralei Patriarhale
– ce sunt prezentați pe larg în lucrarea de față, în baza
documentelor pe care le-am avut la dispoziție.

Se încheia, astfel, peregrinarea catedralei prin diversele
locații şi se pecetluia acest amplasament. Pasul următor
în demersul de a ridica Catedrala Patriarhală l-a
constituit realizarea proiectului noului edificiu.
După experienţa şi rezultatele neconcludente ale
celor două concursuri de arhitectură organizate în anii
1999 şi 2002 privind Catedrala Mântuirii Neamului,
s-a apreciat că mai întâi trebuie elaborată o temă de
proiectare. Ea trebuia să ilustreze atât funcţionalitatea
liturgică, bazată pe reguli de arhitectură bisericească
fundamentate teologic, cât şi aspectul catedralei.
În scopul întocmirii unei teme cât mai complete s-a
hotărât consultarea unui număr de specialişti – arhitecţi
şi ingineri –, care au proiectat şi executat biserici
reprezentative în oraşele ţării. Consultarea s-a făcut în
trei simpozioane cu tema „Noua catedrală patriarhală

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel însoţit de
Înaltpreasfinţitul Părinte Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi
Moldovei, rostind un cuvânt înainte de începerea slujbei de
sfinţire a amplasamentului, 29 noiembrie 2007
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Catedrala Mântuirii neamului, Istoria unui ideal Nicolae Șf. Noica, Editura Basilica 2011

“Apariţia acestei lucrări se datorează îndemnului Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, care, răfoind cu ceva timp în urmă
documente de arhivă, privind preocupările înaintaşilor încă din
vremea Regelui Carol I de a înălţa o Catedrală Patriarhală, pe
care i le-am arătat, m-a sfătuit să le prezint într-un volum, după
încheierea lucrărilor de proiectare pentru noua catedrală a Mântuirii
Neamului.
A sugerat că apariţia lui ar merita să aibă loc în anul 2011, cu
prilejul împlinirii a 130 de ani de când Regele Carol I a promovat
primul proiect pentru construirea unei Catedrale în Capitala ţării.
Ţin să mulţumesc pentru sprijin specialiştilor de la: Arhivele
Naţionale, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Naţională a
României, Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureşti, Asociaţia
„Bucureştiul meu drag”, în mod deosebit, doamnelor Maria Petre,
Lorenţa Popescu, Adriana Dumitran, Ana Iacob şi domnilor Petre
Mitrea, Emanuel Bădescu, Andrei Bîrsan, Dumitru Ojog.
Aprecieri speciale domnilor Dragoş Vlădescu şi Florin Leonte de la
Editura Basilica a Patriarhiei Române”. Nicolae Șf. Noica
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Mănăstirea Stavropoleos
Lumina caldă de apus
Text și fotografii: Julia Kretsch
În inima Bucureștiului zumzăitor și grăbit, tace
știutoare o grădină miruită, o oază în care
sufletul și mintea își pot găsi apa limpede în
care să se reflecte.
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Venind dinspre impunătorul sediu al C.E.C. și trecând pe lângă faimosul Car cu Bere, pe
partea dreaptă vei zări curând poarta unei biserici pe care pare că soarele o luminează
altfel, mai blând și aproape surâzător. E Stavropoleos, un vechi lăcaș unde mâini cucernice
se unesc în rugăciuni sau adună rodul unor minți inspirate într-o bibliotecă a vremurilor
moderne.
După ce pășești pragul bisericii, lumina filtrată de ferestrele cuminți își întinde spre
tine razele, ca niște brațe calde, la apus de soare. Deși mică, străduindu-se parcă să stea
ascunsă printre clădirile mândre din jur, biserica Stavropoleos își datorează prestanța
și măreția izvorului spiritual pe care a fost întemeiată, iar sensibilitatea și exotismul,
îngemănării dintre baroc și oriental.

Julia Kretsch

juliakretsch.tripod.com

Maicile au voci care știu calea directă către suflet, iar rugăciunile rostite aici par a se
înălța pe aripi mai puternice.
Cu un farmec pe care ți-l imaginezi al Grădinii Edenului, curtea interioară este o inimă
blândă și liniștitoare, ce se deschide pentru tine, călătorule însetat! Frunzele de iederă,
cățărate pe pietrele funerare și pe coloane, te salută curioase și te umbresc în dupăamiezele calde, potolind cu marea lor de verde, mintea-ți agitată. Aici vei înțelege cu
adevărat ce înseamnă să-ți tragi sufletul.
Așază-te la masa de piatră și dăruiește-ți un strop de bucurie. Căci vei călători în timp,
prin gândurile pietrelor timide ce se-aștearnă la picioarele tale, mărturisind despre
vremuri din apus. Vei auzi geamătul mărilor grecești, vei simți parfumul mirodeniilor
din Orient și vei vedea cu ochii minții românii altor veacuri, impunători, așa cum doar
eternitatea-i poate face.
Dacă ești un spirit curios, mușcatele sângerii se vor da deoparte, pentru a înfățișa privirii
tale flori și frunze la fel de vii, chiar dacă din piatră, iar literele cioplite îți vor spune
povestea oamenilor acestui loc. Și, dacă ești cucernic, poate se va ridica pentru tine o
scară spre cer.
Iar pentru tine, fotografule, locul acesta binecuvântat va fi prilej de emoții estetice
unice. Camera foto, recunoscătoare, îți va șopti că pentru-așa ceva a fost creată: pentru
lumina asta caldă de apus.

Istoricul Mănăstirii Stavropoleos
Mănăstirea Stavropoleos, ocrotită de arhanghelii Mihail
și Gavril, a fost înființată în 1724, în timpul domniei lui
Nicolae Mavrocordat. Arhimandritul Ioanichie Stratonikeas,
venit din Grecia în Țara Românească, a construit în 1722
un han și, doi ani mai târziu, veniturile i-au permis să
înalțe o biserică în stil brâncovenesc în incinta hanului.
În 1726, starețul Ioanichie a fost ales mitropolit al
Stavropolei, mănăstirea pe care a construit-o purtând
de atunci numele Stavropoleos, forma românească a
cuvântului grecesc Stauropolis, adică Orașul Crucii.
Acum, din vechea mănăstire nu a mai rămas decât
biserica, restaurată prima oară de către arhitectul Ion
Mincu, la începutul secolului XX. Atunci au fost construite
o nouă turlă și o clădire care adăpostește acum biblioteca
și colecția de icoane și obiecte de cult. Tot atunci au fost
amenajate și chiliile. În perioada 2003-2006, biserica a
fost din nou restaurată.
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Pictura interioară și sculptura pridvorului sunt realizări
de marcă ale artei medievale românești. Influența stilului
baroc poate fi observată în ornamentele și decorațiunile
din piatră, susținute de arcade ondulate, în stil oriental.
Icoanele sunt înconjurate de elemente vegetale, care se
regăsesc și în iconostas și în porțile împărătești. Structura
catapetesmei și icoanele sunt originale, din secolul al
XVIII-lea.
Curtea interioară pietruită a fost creată de Ion Mincu,
preluând arcadele orientale și motivele vegetale ale
bisericii. Adăpostește un lapidarium și un clopot de la
Biserica Enei, demolată după cutremurul din ’77.
Maicile care trăiesc la Stavropoleos restaurează cărți vechi
și icoane, editează cărți, scriu muzică psaltică și strâng pe
suport digital fondul de manuscrise și cărți vechi. Primesc
turiștii cu inima deschisă și îi invită să vadă comorile de
suflet adunate aici.
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The House of Lord

Biserica Anglicană se pregăteşte să aniverseze
în curând 100 de ani de la construire. Durata de
funcţionare o face sa pară mult mai tânără.
text și foto Mark Constantinescu
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În prima duminică a Postului Mare, Patrick Irwin
priveşte cu interes mulţimea strânsă în parcul Icoanei
la procesunea din Duminica Ortodoxiei. Nu este pentru
prima dată când vede această procesiune, numai că
hainele sale „de lucru” nu se potrivesc deloc cu cele
din jurul parcului. Şi nici nu ar avea cum, Patrick
Irwin fiind preotul bisericii anglicane din Bucureşti.
Adică, al acelui „OZN” arhitectural de cărămidă roşie,
de lângă Grădina Icoanei, ce pare că a aterizat din
greşeală în „Micul Paris”. Dar nu a fost o greşeală,
existenţa anglicanilor în Bucureşti fiind atestată încă
din cursul anilor 1860. Primul apel pentru strângerea
de fonduri necesare ridicării bisericii a fost făcut în
1881, însă, abia în 1896 eforturile devin susţinute. Aşa
se face că, pe 2 decembrie 1900, primăria Bucureştiului
dona Coroanei Britanice o parcelă de teren aflată la
intersecţia străzilor Pictor Verona cu Xenopol, lângă
Gradina Icoanei, iar în 1907 arhitectul Victor Ştefănescu
termină planurile viitoarei biserici, în stil gotic victorian.
Iniţial, clădirea trebuia să fie finisată cu piatră, înlocuită
ulterior cu cărămidă roşie. Construcţia bisericii începe
în 1913, iar zidurile sunt terminate un an mai târziu.
Cu toate acestea, biserica nu este funcţională, sosirea
finisajelelor interioare, comandate din Anglia, fiind
întârziată de începerea Primului Război Mondial. Acesta
face ca prima slujbă să aibă loc în 1920, în Duminica
Paştelui, iar Biserica Învierii este sfinţită de Episcopul
de Gibraltar pe 5 noiembrie 1922. Dar, construcţia şi
finalizarea bisericii nu ar fi fost, propabil, posibilă fără
ajutorul primit de la soţia regelui Ferdinand, regina
Maria. Fiica ducelui de Edinburgh şi nepoata reginei
Victoria a Marii Britanii, regina Maria a fost anglicană şi,
chiar după trecerea la ortodoxism, cerută de statutul ei,
a continuat să frecventeze regulat biserica din strada
Xenopol.
În 1940, după slujba de Crăciun, biserica este din nou
închisă, dar se redeschide, tot de Crăciun, în 1944. Însă,
lista preoţilor anglicani care slujesc în Biserica Învierii
are un gol cuprins între 1940 şi 1966, perioadă în care
preoţii veneau din Viena sau Malta doar pentru a ţine
slujbele sau pentru a-i boteza sau căsătorii pe membrii
legaţiilor britanice sau americane. În 1965 Arhiepiscopul
de Canterbury face o vizită oficială în România, iar
în 1966 biserica anglicană din Bucureşti are din nou
preoţi dedicaţi, cu un mandat de un an, care erau şi
repezentanţii oficiali ai Arhiepiscopului de Canterbury
pe lângă patriarhii ortodocşi din România, Bulgaria şi
Serbia.
În cursul anilor 1970, biserica de cărămidă roşie din
Bucureşti este, iarăşi, pe punctul de a fi închisă,
pericolul pentru existenţa sa nevenind de la regimul
comunist, ci chiar din Europa de Vest. Deoarece clădirea
avea nevoie de reparaţii, iar numărul credincioşilor
scăzuse, a existat dorinţa ca biserica să fie transformată
în bibliotecă sau sală de conferinţe a British Council.

Ceea ce, în final, nu s-a mai întâmplat. După 1989
biserica anglicană îşi continuă existenţa, mandatul
preoţilor trimişi aici să slujească crescând de la un an,
cât era în anii 70, la câţiva ani. Totodată, în interiorul
englez şi simplu a bisericii încep să îşi facă apariţia
câteva elemente cu specific ortodox, toate provenite
din România: icoanele. Se remarcă cea din 1965, dăruită
de Patriarhul României Arhiepiscopului de Canterbury în
timpul vizitei acestuia în ţara noastră. Acesta, la rândul
lui, a donat-o Bisericii Învierii.
Odată cu căderea comunismului, a reînceput să crească
şi numărul credincioşilor, fapt care a dus la dezvoltarea
bisericii şi a vieţii sociale din jurul acesteia. Astfel,
biserica dispune de o mică bibliotecă cu cărţi în limba
engleză, iar duminica are loc „şcoala de duminică”. În
timpul slujbei, înainte de prima citire a Bibliei, copii
se duc în anexa bisericii unde învaţă sau află lucruri
noi legate de Biblie şi revin pentru a merge alături de
părinţi la altar pentru Comuniune. Dar, pentru că este o
şcoală, copii nu scapă uneori de ascultarea de după ore.
În acest caz, de după slujbă. Şi, pentru că o biserică are
legatură şi cu viaţa laică, nu numai cu cea religioasă,
în prima duminică a fiecărei luni biserica gazduieşte o
vânzare de prăjituri, plus o serie de concerte în decursul
unui an. Dacă de Crăciun a fost un concert de colinde,
primele trei luni ale acestui an au adus trei concerte
de muzică veche. Ianuarie a răsunat de compoziţiile lui
Georg Philipp Telemann, februarie a dat glas flautului
baroc, iar ultimul concert din această serie va avea loc
pe 30 martie.
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Auto-service
în parcare, anii ‘80
fotografie de Andrei Bîrsan
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un eveniment marca Asociația Bucureștiul meu drag

La început de toamnă ne așteaptă un eveniment care se anunță deosebit,
organizat de Asociația “Bucureștiul meu drag” și anume “Ziua fotografiei de
stradă”.
Pentru iubitorii genului trebuie că va fi o sărbătoare de la care nu se poate
lipsi. Ce se pregătește?
Un concurs cu premii în aparatură foto și o expozitie cu lucrările concursului,
editarea unui ghid de fotografie de stradă, workshopuri, întâlniri, invitați
surpriză etc. Ce mai? Sarbatoare în adevăratul sens al cuvântului!

Dan Moruzan

Până atunci se va edita online un site dedicat evenimentului unde se vor găsi
toate informațiile necesare, toate anunțurile, tot ce ține de acest eveniment.

danmoruzan.ro
phototeam.ro

Street photography

Sunt din ce în ce mai mulți fotografi atrași de acest gen - street photography.
Pe lângă caracterul documentar, fotografia de stradă fiind un gen derivat
din fotografia documentară, există aportul fotografului care este foarte
important. Este un gen greu de fotografie destul de greu. Trebuie întâi să fii
foarte “prieten” cu aparatul tău de fotografiat. Să poți face setările necesare
rapid, fără să te uiți chiar la aparat. Totul ține de ochiul fotografului și de
rapiditate.
Mulți fotografi sau apropiați ai fotografiei întreabă ce subiecte alegi. Aici
răspunsul e simplu: tot ce iese din punct de vedere vizual din cotidian. Tot
ce e un pic altfel. Poate fi un gest, o umbră, un grafism urban, un personaj
deosebit etc.
Vom avea timp, în numerele viitoare ale revistei, să vorbim pe îndelete
despre fotografia de stradă, despre fotografii Bucureștiului și despre pasiunea
lor.
În încheiere, un mic articol despre fotografia de stradă apărut pe blogul
PhotoTeam:

STRADA - vulnerabilul loc comun.

Nu mereu familiară, nu întotdeauna sigură, rar curată și frumoasă, strada
este locul cel mai puțin prezent în amintirile noastre. Poate aici ne-am
îndrăgostit, poate aici am sărutat prima oară, poate mergând pe stradă am
avut gândurile cele mai bune... Ne aducem aminte eventual cât de murdară
este, cum este traficul, ce triști sunt oamenii pe lângă care trecem, ce slalom
printre mașini trebuie să faci dacă o parcurgi la pas etc.
În general nu vedem mai nimic din ce ne înconjoară în drumurile cotidiene.
Mergem, fiecare spre ținta lui, cu gândul să ajungem cât mai repede și
ignorând de cele mai multe ori locurile prin care trecem sau oamenii pe care-i
întâlnim. Ne-am obișnuit asa!
Fotograful de stradă trebuie însă să fie atent la tot ce se întâmplă. Atent ca,
prin imaginile sale, să ne arate tuturor viața străzii. Prin decupajele sale pune
accent pe un gest, o privire, un joc de lumini, un fapt de cele mai multe ori
banal dar pe care poate îl recunoastem într-o fotografie. Aduce pe buzele
noastre gândul: Da, am vazut și eu asta! Extrage practic imaginea asociată
dintr-un cotlon al creierului și o materializează, o transformă în amintire.
Amintiri despre cel mai vulnerabil loc comun - STRADA.
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Meșteșugarii Bucureștiului
text de Cosmin Andrei fotografii de Cosmin Andrei și Alexandru Roșu
Era 2009, început de Mai, aveam în faţă o listă cu propuneri de proiecte
fotografice personale – ţin minte că am inceput s-o răsfoiesc dar nu am ajuns
la capăt, m-a interrupt gând: doream să merg să văd şi să cunosc câţiva dintre
meştesugarii oraşului ăsta
In următoarele trei luni, atât eu, cât şi colegul meu, Alexandru Roşu, aveam să
ne găsim câteva ore de umblat prin oraş, căutând meşteşuguri si oameni care le
practică si schimbând câteva vorbe şi ceva mai multe priviri – unele intermediate
de prisme, lentile şi oglinzi – cu ei.

Andrei Cosmin

zilele.blogspot.com

Astăzi vă scriu câteva rânduri despre doamna Maria Rădulescu; pe dănsa o veţi
găsi intr-o ipsoserie undeva în apropierea intersecţiei străzilor Griviţei şi Mircea
Vulcănescu, peste drum de Facultatea de Arte, unde câţiva studenţi, incă se mai
bucură să facă un atelier in prezenţa dânsei .
Ipsoseria pe care o conduce, a aparţinut soţului dânsei, de la care a şi învăţat
meseria asta. Din 1997, insă, s-a găsit nevoită să ducă singură mai departe ceea ce
începuse Gheorghe Rădulescu în urmă cu mulţi mulţi ani. Ne arată mandră, veselă
dar şi cu o urmă de lacrimă in colţul ochiului, un medallion realizat de Gheorghe,
în 1979, la 10 ani după ce la televizoarele americanilor se auzise în direct
replica “Un pas mic pentru om, un pas mare pentru omenire” ; un alt medalion,
obţinut din aceeaşi matrice a ajuns la Niel Armstrong şi mulţumirile din partea
astronautului nu s-au întors rigid, numai către partid ci şi către autor.

Alexandru Roșu

www.alexandrurosu.ro

Doamna Rădulescu ne-a primit in atelierul dânsei pentru o oră, ne-ar fi ţinut ea
acolo mai mult, avea multe de povestit şi ori că vorbea despre zeiţele si zeii ale
căror busturi le face zilnic, ori că ne mai spunea câte ceva despre vreun client sau
vreun student pe care l-a îndrumat, o facea cu aceeaşi seninătate. Genul ăsta de
francheţe l-am întâlnit la mulţi dintre cei pe care i-am văzut in lunile alea de vară,
nu ştiu cum să-l calific dar ştiu că deşi am uitat multe despre atitudinea lor, cu
aspectul ăsta am rămas.
Acum, suntem in 2012, mă intreb de ce am vrut atunci să-i văd şi să-i fotografiez
pe oamenii ăştia? Simplu, pentru că îmi doream să cunosc câţiva dintre ei şi pentru
că la vremea aia, ceva mai ignorant şi mai prost informat fiind, aveam impresia că
dânşii sunt un subiect neatins (între timp, am aflat că e de domeniul obişnuitului
ca la Antropologie, la facultate să se faca cercetări ce-I privesc)
Spuneţi că nu ma credeţi, că raspunsul era de fapt, unul simplu, evident şi de toţi
stiut? Spuneţi că meseriile lor dispar şi asta e şi unica motivare a documentării?
Nu ştiu cum să vă răspund dar vă las cu un citat din Orwell care spune câte
ceva despre meseriile pe care le practicăm noi majoritatea si vă mai las şi cu
promisiunea că vă voi mai scrie câteva rânduri şi despre alţi meştesugari ai
Bucureştiului.
”De exemplu, Squealer susţinea că porcii depuneau eforturi uriaşe, zilnic la lucruri
misteriose numite “dosare”, “rapoarte”, “note”, “memorandumuri” – adică nişte
foi de hârtie care trebuiau acoperite cu un scris mărunt şi, îndată ce erau umplute
în acest fel, se ardeau în sobă ” (G. Orwell – “Ferma Animalelor”).
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Arhitecții Bucureștiului

Cristofi Cerchez
de Oana Mihaela Marinache
Elemente specifice stilului ing.
arh. Cristofi Cerchez

Oana Mihaela
Marinache
Istoric de artă

Așa cum afirma într-o solicitare pentru
realizarea unui proprietăți personale,
Hristea ”Cristofi” Cerchez (18721955) este un ”vechiu arhitect din
București”1, de origine armeană, pe
nedrept uitat astăzi. A rămas în amintirea
protipendadei bucureștene ce se plimba
la Șosea cu trăsurile pentru a asculta
clopoțeii vilei Minovici, realizată în 1905.
Astăzi puțini dintre locuitorii bucureșteni
mai pot identifica alte construcții
realizate de el, iar lucrările de
specialitate îl includ doar pasager în șirul
arhitecților ”urmași” ai lui Ion Mincu.

Imobil Cerchez, str.Sf.Stefan nr.13a

Cristofi Cerchez a devenit inginer după ce
a absolvit Școala Națională de Poduri și
Șosele în 1894 și a beneficiat ulterior de
o bursă privată pentru a urma cursurile
de arhitectură de la Politehnica din
Milano (între 1895-1898). Educația sa se
desprinde astfel de traseul obișnuit în
epocă al arhitecților români formați la
Paris.
La întoarcerea din țară este influențat
de stilul Mincu2, dar își conturează un
stil propriu, definit într-o primă perioadă
(1898 – 1909) prin case cu cerdac cu
stâlpi de lemn cu stâlpi de piatră elaborat
decorați (poate sub influența stilului
Petru Antonescu), dar marcate lateral
de turnuri-foișoare, turnuri-clopotniță
(vila Eugen Stătescu, vila Minovici).
În perioada următoare, renunță la
elementele de verticalitate, predominând
construcțiile cu un singur etaj (1911
– 1914: vilele Candiano – Popescu,
Stanovici; 1927-1932: vila Mătăsaru, vila
proprie din str. Sf.Ștefan 13A). Trăsături
ale vilelor sale rămân asimetriile
fațadelor și ale volumelor și intrările ce
copiază gârliciul țărănesc, uneori chiar
și ferestrele au ancadramente/ nișe
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detalii vila Mătăsaru, str. Porumbaru nr.12

Imobil Stanovici, str. Remus nr.6

Maternitatea Polizu
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semicirculare de dimensiuni considerabile.
Contribuția sa la fostele Arhive ale Statului
de la mănăstirea Mihai-vodă (1908-1909)
consta în turnul-clopotniță ce marca
intrarea dinspre strada Schitu Măgureanu,
poartă puternic influențată de arhitectura
mănăstirească.
Cazul vilei ing. Ionescu din Aleea Zoe nr. 6
(realizată în 1914) este atipic: construcție
masivă, fațade din cărămidă roșie,
decorațiuni cu discuri ceramice, stema
Moldovei, ancadramanete gotice, ocnițe.
Din mărturia lui Nicu Georgescu care și-a
făcut ucenicia și a colaborat cu Cerchez,
știm că reperul principal a fost biserica
Sf. Ioan Botezătorul din Piatra Neamț3.
Vila prezintă însă și elemente ”străine”
creației noastre: capiteluri de ceramică,
terasă, balcon, turn și un leu de factură
renascentistă.
După consultarea unui fond de fotografii4
ce a aparținut arhitectului (poate chiar
realizate de acesta), mărturii din călătoriile
sale prin țară, mai ales în zona Câmpulung
Muscelului, Ploieștului, se poate afirma că
a fost puternic influențat și de casele de
târgoveți de secol XVIII – XIX ce prezentau
la exterior panouri de stuc de influență
orientală. În colecția aceasta face excepție
un panou decorativ cu pasărea Phoenix
fotografiat la palatul conților Bethlen din
Deva.
Aceste elemente pot fi considerate
specifice stilului Cerchez: panouri
decorative exterioare cu motive vegetale
(vrejuri, struguri), vase cu flori și păsări.
Pentru prima dată le folosește în 1911 la
vila Sofiei Candiano-Popescu aflată în noua
lotizare Filipescu, în Aleea Modrogran
nr.19-21. Ele nu vor lipsi până la ultima
lucrare realizată în 1945, refacerea după
bombardament și înălțarea unui imobil de
colț pe str. Londra 24 aparținând lui N.
Georgescu-Ștefanești. Biserica Fundenii
Doamnei5 sau casa Hagi Prodan din Ploiești
i-au fost de asemenea repere .
O altă sursă de inspirație este posibil să
fi fost casa ce a aparținut la începutul
secolului al XIX-lea negustorului armean
Hagi Kevork Nazaretoglu și care a intrat în
amintirea noastră ca fiind cea mai veche
casă din București, casa Melik. Prezența
pe fațada casei Melik a unor stâlpii (neo)
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Vila dr. Nicolae Minovici,
Băneasa - sursa: A.N.R.,
fototeca, format I, inv. 1748
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clasici ce încadrează ferestrele, cel mai
probabil adaugați cu ocazia restaurării,
poate să fi influențat mai multe decorații
ale clădirilor concepute de Cerchez: vila
Candiano-Popescu, vila Stanovici, Salvarea,
casa parohială a bisericii Sf. Apostoli,
maternitatea Polizu.
În realizarea construcțiilor sale nu s-a
limitat strict la stilul național, Cristofi
Cerchez concepând și în stil eclectic
francez (vila Maximovici, vila Mina Minovici,
imobil propriu în blvd. Carol nr.66) și în
stil modernist/cubist începând cu anii ’30
(imobil propriu în str. V.A.Ureche, imobil în
str. Olteni, vila Nicu Cerchez).
Căutările sale din perioada tinereții
(călătorii, încercări de preluare a unor
elemente de arhitectură țărănească
și orășenească, mănăstirească) se
concretizează și în articole scrise în
cotidianul ”Universul” și conferințe
susținute în perioada interbelică. Spre
sfârșitul vieții, influențat și de viziunea
lui Nicolae Densușianu (1846-1911),
teoretizează filoanele artei țărănești
ca având rădăcini adânci în perioada
anterioară cuceririi romane, în tezaurul dac
și scitic.

Note:

1 Arhiva Primăriei Municipiului București,
dosar 82/1915, f.8
2 Mărturie proprie despre impresia creată
de Școala Centrală de Fete în prefața
lucrării sale terminată în 1954, în Dacia
preistorică și istorică, Editura Ararat,
București, 2002, p.15
3 Radu Patrulius, Horia Creangă – omul și
opera, Editura Tehnică, București, 1980, p.
125
4 Fond personal dr. Simona Condurățeanu,
nepoata arhitectului din care am folosit și
fotografiile de epocă ce ilustrează articolul.
5 Cristofi Cerchez, Dacia preistorică și
istorică, Editura Ararat, București, 2002,
p.195
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Imobil Georgescu-Ștefănești,
str. Londra nr.24
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La tribunal
Palatul de Justiţie a câştigat procesul cu timpul,
însă, recursul este în plină desfăşurare.
text și foto Mark Constantinescu
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Palatul de Justiţie, sau Tribunalul, dupa cum mai este el
cunoscut, este o prezenţă obişnuită bucureştenilor care
trec prin zona Unirii. Ceea ce nu este o noutate, locul
având o lungă legatură cu procesomania de pe malurile
dâmboviţene. În 1840 statul cumpăra casele logofătului
Mihalache Manu, situate pe Podul Calicilor, vis-a-vis de
biserica Domniţa Balaşa, şi le transforma în tribunal.
Dar, cum procesele s-au înmulţit iar sediul său a devenit
prea mic, tribunalul a fost mutat în casele colonelului
Maican din piaţa Valter Mărăcineanu. Motiv pentru care,
până în 1878, aceasta s-a numit Piaţa Tribunalelor. Însă,
şi acest sediu devine neîncăpător, ceea ce îl determină
pe Carol I să ia decizia construirii unui nou Palat de
Justiţie, după terminarea Războiului de Independenţă.
Locul ales este cel al fostului tribunal de pe Podul
Calicilor, rebotezat între timp Calea Rahovei,
procedurile necesare realizării viitoarei construcţii fiind
demarate în 1882. Cu toate acestea, lucrările încep abia
în 1890 şi durează cinci ani, element relevat de însăşi
clădirea tribunalului: sub ceasul de pe faţadă stă gravat
în piatră „1890-1895”. Creatorul Palatului de Justiţie a
fost ales abia la al treilea concurs, în persoana lui Albert
Ballu, un arhitect francez cunoscut pentru realizarea
Palatul de Justiţie din Charleroi, Belgia, a Catedralei şi a
gării din Oran, Algeria, a pavilioanelor Algeriei la diferite
expoziţii dintre 1889 şi 1906, a restaurantului Pavillon
Elysee din Paris, şi altele. Ballu a ales pentru Palatul
de Justiţie din Bucureşti acelaşi stil ca şi pentru cel din
Charleroi, cel al neorenaşterii franceze. Construcţia
a trecut apoi în sarcina lui Ion Mincu, şeful şcolii
româneşti de arhitectură. Acesta a desenat finisajele
interioare, precum scările, mobilierul, plafoanele, fiind
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de asemenea considerat şi autorul Sălii Paşilor Pierduţi.
Numită iniţial Sala Orologiului, deoarece în ea se afla un
ceas care măsura cursul proceselor, Sala Paşilor Pierduţi
este cea mai impunătoare zonă interioară a Palatului
de Justiţie, ocupând un sfert din cei 13.000 mp ai
suprafeţei la sol a clădirii.
Accesul în Sala Paşilor Pierduţi se face prin cinci uşi
duble, trei principale şi două secundare, aflate pe
faţada clădirii, după ce se urcă treptele mari, lungi
cât jumătate din partea frontală a Palatului. În cele
două capete ale sălii se află câte o scară de onoare,
fiecare fiind placată cu marmură, sub acestea aflându-se
scările care duc în subsolul cladirii. Sala Paşilor Pieduţi
este punctul de acces către sălile de judecată, aflate
la parter şi la etaj, cât şi către celelalte corpuri ale
Palatului de Justiţie. Faţada edificiului este orientată
către nord-est şi este împodobită, pe lângă elementele
stilului arhitectural, cu câteva detalii specifice unei
clădiri în care se împarte justiţia. Astfel, deasupra
intrării principale se află şase statui, care personifică
Atenţia, Vigoarea, Legea, Justiţia, Elocinţa şi Adevărul.
Deasupra acestora, pe lateralele ceasului, se mai află
alte două statui, Forţa şi Prudenţa, toate fiind realizate
de sculptorii Geoorge Vasilescu şi de fraţii Carol şi
Frederic Storck. Un alt element decorativ sunt tablele
cu legi, în spatele cărora se află fascia, un manunchi de
nuiele semn al puterii în Roma antică. Colţurile faţadei
se termină cu două ornamente în vârful cărora se află
câte o coroană regală.
Palatul de Justiţie trece apoi, în perioada 1932-1937,
printr-un proces de refacere, fiind înlocuită încălzirea

Sala
Istrate
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cu aer cu încălzirea centrală, şi de extindere, prin
construirea a patru noi corpuri în curţile interioare şi
realizarea de noi puncte de acces. În 1946 Palatul de
Justiţie suferă noi schimbări, de data aceasta interioare,
prin modificarea compartimentării, măsură cauzată
de creşterea aparatului judiciar. Opt ani mai târziu, în
1954, Palatul intră pentru doi ani în reparaţii capitale
care aveau ca scop transformarea sa în Palat al Culturii.
Dar, cutremurul din 1977 gaseşte ca ocupant al clădirii
tot Justiţia, iar sediul acesteia este afectat. Lucrările
de consolidare efectuate între 1979 şi 1981 sunt
numai parţiale, motiv pentru care cutremurul din 1986
afectează serios structura de rezistenţă a clădirii. De
data aceasta nu s-au mai făcut lucrări de reabilitare, ci
s-a decis interzicerea accesului publicului în Sala Paşilor
Pierduţi, ajungându-se astfel ca după 1990 expertizele
să arate un grad de rezistenţă seismică de numai 35%.
Anul 2003 marchează începutul lucrărilor de consolidare
şi restaurare a Palatului de Justiţie. Scara exterioară
a fost refăcută din granit, iar faţadele, în cea mai
mare parte, cu piatră provenită din judeţul Buzău, în
timp ce lemnul prezent în cele 14 săli de judecată sub
formă de pardoseli, lambriuri, uşi sau mobilier este
de stejar. De asemenea, s-a folosit foiţă de aur pentru
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acoperirea elementelor decorative de deasupra celor
două scări de onoare din Sala Paşilor PierduţiŞ coroana
regală, sabia şi făclia. Lucrările au fost finalizate în
2006, moment în care Palatul de Justiţie a fost reocupat
de Curtea de apel Bucureşti, Judecătoria Sectorului 5,
Asociaţia Magistraţilor din România, Uniunea Naţională
a Barourilor din România şi Baroul Bucureşti. Sălile
de judecată ale Palatului au primit numele unor
personalităţi care au activat în domeniul justiţiei
româneşti, precum Constantin Hamangiu, ministru de
justiţie în guvernul Nicolae Iorga, Yolanda Eminescu,
prima femeie judecător din România, Istrate Micescu,
ministru al justiţiei în guvernul Gheorghe Tătărescu, etc.
Astăzi, despre Palatul de Justiţie se poate spune că a
câştigat procesul cu timpul. A supravieţuit cutremurelor,
demolărilor şi chiar la două războaie mondiale. A
văzut Dâmboviţa atât acoperită cât şi decopertată şi
a continuat să fie un reper al Bucureştiului chiar şi
după anii ’80, când blocurile nou construite i-au răpit
din măreţie. Timpul, însă, nu renunţă, iar apa de pe
acoperiş şi-a găsit drum către tavanul Sălii Paşilor
Pierduţi. Şi, cum apelul este în plină desfăşurare, este
de aşteptat ca timpul să aducă şi alţi martori care să îl
ajute să câştige recursul.
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Sala pașilor pierduți
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Statuile de pe fațada Palatului de Justiție
realizate de sculptorii Geoorge Vasilescu şi de fraţii Carol şi Frederic Storck.

Atenția
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Vigoarea

Legea

Justiția

Elocința

Adevarul
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Forța68
și Prudența
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Tablele cu legi, în spatele cărora se
află fascia, un manunchi de nuiele
martie 2012
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puterii în Roma
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Centrul Şcolar Regina E
din Vatra Luminoasă
de Profesor Viorica Petrescu
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Elisabeta

Mașină de tipar în sistem Braille
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“Nimeni din cei cari intră aci să nu se
creadă uitat de Dumnezeu”

Viorica Petrescu
Profesor

În imediata apropiere a Stadiului Naţional,
la capătul troleibuzelor 90 şi 86, dacă eşti
suficient de atent, zăreşti printre copaci
un bust, dincolo de care poţi pătrunde în
lumea orbilor, mai precis la şcoala pentru
nevăzători. Bustul aparţine lui Louis
Braille, un francez ce-şi pierde vederea
la vârsta de 3 ani, în urma unui accident
produs în atelierul de pielărie al tatălui
său. Încă foarte tânăr – nu avea decât 13
ani – începe cercetările pentru elaborarea
unui nou sistem de scriere pentru
nevăzători, terminând Alfabetul Braille în
1824.
După ce laşi în urmă clădirea nouă a şcolii
şi traversezi o curte încă neterminată,
din cauza reabilitării ce durează de câţiva
ani, pătrunzi parcă în alt timp. Corpuri
de clădiri construite cu eleganţă, arbori
seculari, multă verdeaţă, monumente şi
plăci memoriale. Ai ajuns în partea cea
mai veche a aşezământului pentru orbi.
«Nimeni din cei cari intră aci să nu se
creadă uitat de Dumnezeu».
Aceasta este deviza compusă de regina
Elisabeta pentru primul aşezământ de
ocrotire a celor lipsiţi de scumpul simţ al
vederii. Iar în spatele statuii din curtea
Centrului Şcolar „Regina Elisabeta”, care
o reprezintă pe iniţiatoarea măreţului
proiectul de ajutorare a orbilor stă scris în
marmură:
«Să schimbăm mentalitatea veche despre
posibilităţile de muncă şi învăţătură ale
orbilor». Iată ce a reuşit, comprimat în
câteva cuvinte, prima regină a României,
în legătură cu ceea ce va deveni Fundaţia
Culturală Vatra Luminoasă.
Proiectul a fost, pe măsura iniţiatoarei,
foarte generos. Se dorea realizarea unei
“colonii” pentru nevăzători, formată dintrun aşezământ şcolar, unde copii şi adulţi să
înveţe să scrie şi să citească, un loc unde
să înveţe o meserie şi unde să locuiască,
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fără să fie vreodată daţi afară şi unde
să poată fi îngrijiţi medical, în funcţie
de nevoile specifice. Modelul coloniei
l-a reprezentat Institutul de orbi de la
Neuwied, pe care regina l-a vizitat de mai
multe ori.
S-a găsit un nume cu valoare de simbol,
Vatra Luminoasă, ce va fi folosit de
Primăria Capitalei în 1920, pentru a înlocui
vechiul nume al străzii unde se află astăzi
şcoala, Mărcuţa-între-Vii. Numele străzii
s-a extins în timp şi asupra cartierului.
Este singurul caz din Europa în care un
cartier al unui mare oraş îşi datorează
numele unei instituţii a nevăzătorilor.
Pentru finanţarea proiectului, regina face
apel la donatori. Scrie la diferite case
regale şi princiare din Europa, îi scrie
în 1905 chiar şi preşedintelui american
Roosevelt. Scrie băncilor (inclusiv Băncii
Naţionale a României), societăţilor
petroliere, cluburilor (de pildă clubului
Concordia), diferitelor institute (cum
ar fi Notre Dame de Sion din Bucureşti)
şi personalităţilor publice: Alexandru
Marghiloman, Leon Lahovary, Marie
Poenaru, Manachen Elias.
Pentru fundaţie regina a organizat un stand
cu lucrările orbilor la expoziţia naţională
din 1906 de la Filaret, cu dublu scop:
pentru a se populariza produsele lucrate
de această categorie a populaţiei şi pentru
a se strânge fonduri pentru instituţie. Pe
prima pagină a albumului standului, regina
notase: “O para pentru Vatra Luminoasă!
Cu mulţumirea orbilor! Elisabeta“. Şi banii
încep să se strângă.
Sunt expuse diferite obiecte produse de
orbi, de regulă împletituri, dar şi Tiparniţa
lui Teodorescu, nevăzătorul care inventase
o tipografie în limbajul Braille.
O parte din fondurile strânse de către
societatea orbilor au provenit mai târziu
din vânzarea acestei maşinării. Este
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vorba de Dimitrie Teodorescu, tipograf care şi-a pierdut
vederea, dar nu a putut să renunţe la lumea literelor şi a
semnelor, înlocuindu-le pe cele vizuale cu cele braille. A
inventat o foarte ingenioasă maşină de tipărit în braille,
care, pe baza publicităţii făcute de regină, s-a vândut
neaşteptat de bine în Marea Britanie, Statele Unite
şi Australia. Un exemplar din această maşină poate fi
văzut şi astăzi la Muzeul Braille al Centrului Şcolar Vatra
Luminoasă.
În anul 1908 se pune piatra de temelie a actualului local.
Regina a dorit ca instituţia să deţină un spaţiu propriu,
undeva la marginea Capitalei, de aceea a insistat în
acest sens pe lângă regele Carol I. Regele a hotărât,
în anul 1908, să cumpere un teren imens, de la strada
Ţepeş Vodă, la strada Mărcuţa între Vii, un teren de
livezi şi plantaţii de duzi. Terenul a fost achiziţionat
atât prin cumpărări, cât şi prin donaţii. Curtea avea
o suprafaţă de 1.428 mp, grădina de 10.104 mp, iar
terenul aferent de 3 ha.
Din 1909, cei 80 de nevăzători locuitori ai Fundaţiei au
patru pavilioane, cu locuinţe pentru interni, o şcoală,
o cantină, o curte şi gradină, unde era amenajat un
teren de sport. În comuna Andronache, Fundaţia mai
deţinea 280 ha, pe care se cultiva porumb, orz, ovăz.
Se amenajează şi un grajd pentru creşterea cailor şi a
porcilor. Pentru adulţi au fost construite 12 ateliere unde

se putea învăţa o meserie: împletit scaune, funii, coşuri,
pantofi etc. Deviza lor era «Roagă-te şi lucrează».
Fundaţia ia proporţii. Planurile sunt ambiţioase, dar nu
şi capacităţile manageriale. Regina Elisabeta n-are deloc
spirit practic. Pentru costisitoarele lucrări, ea semnează
un împrumut în Germania, dar nu poate înapoia la
termen banii. Creditorii vin în ţară, se duc la Palat şi
ameninţă cu procesul. Carol I, plăteşte împrumutul cu
proprii bani şi trece instituţia în 1909 în administraţia
statului.
În anul 1910 a fost mutată la Vatră şi şcoala primară din
Focşani, ce funcţiona pe lângă Orfelinatul din Focşani.
Elevii iau lecţii de citit şi scris în Braille. Orele de curs
sunt completate cu ore de muzică, un cor şi un ciclu
de conferinţe. Sunt angajaţi profesori (unii, precum
profesor Robin, predau în esperanto). Regina învaţă şi
ea, atât Braille, cât şi esperando.
Pentru că fundaţia avea sediul în Bucureşti şi puţini
orbi din ţară puteau beneficia de această formă
instituţionalizată, Regina Elisabeta s-a gândit să
organizeze filiale ale fundaţiei în diverse regiuni ale
ţării, care să se numească Societăţile regionale „Vatra
Luminoasă”. Aceste societăţi, în număr de 70, aveau ca
scop strângerea de fonduri, identificarea persoanelor cu
probleme şi îndrumarea lor spre azilul din Bucureşti.
Primul război mondial a adus probleme multiple
generate de lipsurile de toate felurile, hrană,
combustibil etc. Regimul de ocupaţie asupra
Bucureştilor, rechiziţiile de hrană şi medicamente
practicate de trupele austro-germane de ocupaţie au dus
la izbucnirea unor epidemii precum tifosul exantematic,
care a făcut multe victime şi în colonia nevăzătorilor,
printre interni şi angajaţi.
După război, aşezământul capătă personalitate juridică,
printr-o lege votată în parlament şi publicată în
Monitorul Oficial. De asemenea, se numea la conducerea
fundaţiei, un nou Consiliu de Administraţie.
În 1920 se ridică un spital oftalmologic, primul de acest
gen din Bucureşti, condus în primii ani de dr. Adela
Leonida, sora inginerului Dimitrie Leonida.
Pentru a omagia contribuţia familiei regale la
dezvoltarea Societăţii Orbilor şi a instituţiilor sale, la
31 oct. 1925, în curtea Aşezământului Vatra Luminoasă,
în prezenţa şi sub auspiciul Primului ministru Ion I. C.
Brătianu, a fost dezvelit bustul Reginei Elisabeta.
Şcoala şi atelierele din Vatra Luminoasă au funcţionat
relativ bine în perioada interbelică, dar cel de-al doilea
război mondial va aduce din nou probleme generate
de război, aici fiind cantonat un spitalul de campanie
numărul 301.
După 1945 azilul s-a desfiinţat, orbii interni fiind
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integraţi în societate, dar şcoala a rămas să funcţioneze
în subordinea Ministerului Învăţământului.
În prezent Aşezământul Vatra Luminoasă cuprinde
doar Centrul Şcolar Regina Elisabeta şi Asociaţia
Nevăzătorilor.
Regimurile dinainte şi după 1989 au tot muşcat din
aşezământ, pe el construindu-se Stadionul Naţional şi
complexul sportiv, depouri, locuinţe, fabrici. După 1989
a mai rămas în folosinţă doar o suprafaţă ce depăşea
cu puţin 6 hectare – 14.400 metri pătraţi – în folosinţa
Asociaţiei Nevăzătorilor, alţi 50.000 de metri pătraţi
fiind consemnaţi în administrarea şcolii pentru Orbi
“Regina Elisabeta”. Suprafaţa terenului şcolii a fost
redusă ulterior la 26.000 de metri pătraţi după ce Oficiul
de Cadastru a constatat o “eroare” în evidenţe.

prima bucată din teren pentru construirea unei biserici
şi a unei case parohiale. În 2010, în urma unui schimb de
te¬re¬nuri, asociaţia a pierdut şi restul parcului pe care
îl mai avea în folosinţă.
Plantaţia de duzi, monument al naturii, cu peste 7.000
de metri pătraţi a fost pusă la pământ.
Terenul de sport al nevăzătorilor de la şcoala specială
“Regina Elisabeta” a fost la rândul lui pierdut. Acest
lucru a fost posibil în baza referatului de specialitate
întocmit de Pri¬mă¬ria Sectorului 2, conform căruia
spaţiul respectiv ar fi “teren viran, cu vegetaţie crescută
haotic, pe care locuitorii din zonă îl folosesc din când în
când ca teren de fotbal”. Pe terenul de sport al Şcolii de
Nevăzători “Regina Elisabeta” din Sectorul 2 al Capitalei
s-a construit un hotel şi o “Casă a ambasadorilor”.

De altfel, de-a lungul anilor asociaţia a pierdut mai
toată zona verde pe care o deţinea. În 2003, a donat
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Muzeul
Naţional Filatelic
de Lucia Șopeanu
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Palatul Poștelor, actualul sediu al
Filatelicmeu
și Muzeului
martie Muzeului
2012 - “Bucureștiul
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Istorie al României

„Istoria se scrie, Timbrele o poartă”
Timbrele “Cap de Bour”

Simplu descris, filatelia este pasiunea
celor care colecţionează mărci poştale.
Din punct de vedere etimologic, termenul
“filatelie” datează din anul 1864 şi provine
din contopirea lui “philos” cu “atelia”.
Rezultatul semnifică “dragostea de lucruri
libere de taxe”.

Lucia Șopeanu
muzeograf MNF

O istorie a filateliei nu poate începe
înaintea apariţiei mărcii poştale, deci un
prim reper temporal ar fi, pentru România,
emiterea în 1858, a celebrelor timbre “Cap
de Bour”.
Nu ştim cine a fost sau când a apărut
primul colecţionar în România dar nu
este exclus să fi fost o “modă” preluată
din alte ţări. Primele semnale privind
colecţionarea unor mărci poştale datează,
din câte ştim până acum, din anul 1860.
Numărul filateliştilor creşte şi astfel apare
în ianuarie 1881 prima revistă filatelică
“Timbrophilo” fiind o continuare firească a
evoluţiei acestei ştiinţe.
În anul 1890 s-a hotărât întocmirea unui
proiect de lege pentru construirea unui
sediu al poştelor şi telegrafelor. Doi ani
mai târziu se votează în Cameră şi în
Senat “Legea pentru construirea palatului
poştelor” în care se decid printre altele

locaţia definitivă dar şi o sumă pentru
finalizarea proiectului. Clădirea este
realizată după planurile arhitectului
Alexandru Săvulescu, unul dintre primii
reprezentanţi ai şcolii româneşti de
arhitectură şi proiectantul mai multor
clădiri importante din Bucureşti. Acesta
însoţit de directorul Poştelor, Ernest
Sturza, vizitează diferite capitale europene
şi admiră clădirile acestora de poştă pentru
a se inspira în construcţia Palatului. În cele
din urmă este aleasă ca model clădirea
Poştei din Geneva.

Palatul Poștelor

Pe 20 octombrie 1894 Regele Carol I pune
piatra de temelie iar între anii 1899 şi
1901 finalizează lucrările la noul palat.
Acesta a ocupat o suprafaţă de peste 10
700 mp şi era la începutul secolului al XXlea una dintre cele mai impozante clădiri
destinate administraţiei de poştă, telegraf
şi telefon din Europa. Construită în stil
neo-clasic, cu patru nivele, cu un portic
susţinut de 10 coloane dorice, cu trepte pe
toată lungimea faţadei principale, clădirea
este reprezentativă pentru o capitală
europeană. Clădirea a funcţionat conform
destinaţiei iniţiale până în anul 1972 când
s-a decis schimbarea specificului prin
înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a
României.

EFIRO

După primul război mondial filatelia ia un
avânt remarcabil câştigându-şi în România
şi în lume renumele de “regina colecţiilor”.
Apar reviste filatelice de înaltă ţinută, se
organizează expoziţii filatelice în multe
oraşe ale ţării însă cea mai importantă
rămâne EFIRO 1932, organizată sub
patronajul MS Regelui Carol al II lea.

Muzeul Naţional Filatelic
1858 Cap de Bour I
54 parale
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Anul 2004 este anul renaşterii acestei
instituţii prin dorinţa, bunăvoinţa şi
eforturile celor apropiaţi filateliei şi poştei.
Muzeul Naţional Filatelic este o instituţie

Coală cu Bun de Tipar
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culturală a cărei misiune este de a promova cunoaşterea
şi întelegerea lumii întregi prin studierea timbrelor, a
scrisorilor sau a altor mijloace de comunicare prin poştă.
Instituţia ocupă peste 600 mp şi permite celor pasionaţi
de filatelie şi istorie poştală să admire o parte din
tezaurul Poştei Române în cele trei săli de expunere,.
Prima sală de expunere a muzeului este dedicată lui
George Lahovari inginer, fost director al contabilităţii
din Ministerul de Finanţe şi director general al poştelor
şi telegrafelor începând cu 4 noiembrie 1871. În
timpul mandatului său a luat măsuri de îmbunătăţire a
sistemului poştal şi telegrafic precum: mărirea numărului
de personal, impunerea unei taxe de 5 % pentru cei care
lucrau cu valori, înfiinţarea mai multor oficii poştale în
zona rurală, stabilirea unor criterii necesare obţinerii
unui post în administraţia poştală, efectuarea serviciului
poştal în gări, înfiinţarea a noi curse de diligenţă,
punerea în circulaţie şi comercializarea cărţilor poştale,
inclusiv pe rute internaţionale, reconstrucţia liniilor
telegrafice, înfiinţarea unor noi staţii de telegraf şi nu în
ultimul rând introducerea sistemului de livrare urgentă
a scrisorilor. George Lahovari a condus Administraţia
Poştelor şi Telegrafelor până la data de 31 martie 1876
aducându-i multiple îmbunătăţiri. După 24 de ani de
la retragerea sa din funcţia de director, la 2 iulie 1900
este invitat să reprezinte România la Congresul Poştal
de la Berna pentru a sărbători a 25-a aniversare a
înfiinţării Uniunii Poştale Universale printre ai cărei
membrii fondatori s-a aflat şi România. În cadrul acestei
întâlniri George Lahovari s-a bucurat de o recunoaştere
internaţională a meritelor pe care le-a avut în
administraţia poştală.
În această sală puteti admira o parte din cele peste 11
milioane de timbre, unele unicate mondiale, matriţele
originale cu care au fost tipărite primele emisiuni de
timbre româneşti. Poşta Moldovei a decis că imaginea
primului timbru românesc să fie capul de Bour, alături de
o goarnă poştală, o stea cu cinci colţuri, legenda PORTO
SCRISORI (scrisă cu litere chirilice) şi valoarea nominală
amplasată în interiorul buclei de formă eliptică a unei
goarne poştale. Clişeele au format rotund, sunt gravate
în oţel şi prezintă câte două intrânde, cu ajutorul cărora
Matrițe 1858 Cap de bour I
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erau fixate în suportul maşinii de tipărit. Imprimarea
mărcilor s-a făcut cu o maşină acţionată manual pentru
fiecare amprentă a mărcilor. Cele patru clişee au fost
confecţionate de J. Bessaignet din Paris, iar desenul
a fost realizat de gravorul Dettmer. Istoria acestor
clişee nu este pe deplin cunoscută. După imprimarea
mărcilor, în 1858, aceste clişee s-au pierdut pentru a fi
descoperite câţiva ani mai târziu, în 1891 în depozitul
poştei din Bucureşti. Directorul Poştei şi Telegrafelor din
acea perioadă, colonelul Augustin Gorjan (26.02.1891 –
22.02.1892) a dispus imprimarea manuală a unor mărci
cu aceste clişee deja uzate.

10 parale neutilizat

O surpriză filatelică a constituit-o descoperirea, în anul
1944, a unui nou clişeu, neutilizat, de 10 parale, care

primele ţări din această parte a continentului nostru
în care au fost puse în uz noile metode de încasare a
taxelor poştale.
Motivul “Capului de bour” a fost reluat în filatelia
românească de mai multe ori, astfel că îl regăsim pe
întreguri poştale, plicuri ocazionale, festive şi chiar pe
ştampile speciale.

Joan Miro

1868 Piatra litografica Carol cu favoriti

fusese confecţionat pentru tipărirea mărcilor utilizate
la circulaţia gazetelor şi revistelor. Motivul pentru care
nu s-au mai tipărit astfel de mărci, de 10 parale, l-a
reprezentat reducerea la 5 parale a taxelor de expediere
prin poştă a ziarelor şi publicaţiilor. Această matriţă se
află expusă în muzeu.
Stabilirea tarifului poştal în “parale” a fost determinată
de influenţa turceasă în Ţările Române în epoca
respectivă. Deşi în Principate circulau şi alte monede
(francul francez, florinul austriac etc.), paraua constituia
o subdiviziune a piastrului turcesc (40 parale = 1
piastru), dar valora şi un leu românesc.

Motivul “Capului de bour”

Emisiunile “Cap de bour”, deschid capitolul România în
filatelia mondială, marcând prezenţa ţării noastre prin
stema heraldică a acestui Principat care a ştiut să adopte
marca poştală adezivă, la foarte scurt timp după apariţia
în Anglia în anul 1840 a primei emisiuni din lume sub
denumirea de Penny Black. România s-a situat printre

În aceeaşi sală există expusă macheta „Inundaţii II”
realizată de pictorul Joan Miro. Reprezintă o acuarelă
şi surprinde un episod dureros resimţit de români în anii
‘70. Pictorul foloseşte în executarea piesei culori de
apă şi predomină tonurile de roşu, galben şi albastru.
Fiecare culoare folosită are un simbol încifrat, folosit de
artist pentru a transmite privitorilor săi mesajul dorit. În
partea superioară a piesei apare titlul: „Poşta Română”
poziţionat într-un chenar, iar în partea inferioară, tot
într-un chenar, numele pictorului Joan Miro, ataşate
ulterior în spaţiul lăsat intenţionat de pictor. În cadrul
acestei machete, mai exact sub acuarelă în partea
stângă, regăsim inscripţia „pour le musée de Bucharest”
şi semnătura pictorului. Inscripţia subliniază faptul
că macheta este o donaţie pe care artistul a făcut-o
statului român; semnătura autentifică originalitatea
piesei, iar data de 24.VIII.70 trecută în partea dreaptă a
tabloului reprezintă data la care donaţia a fost oferită.
După „Inundaţii II”au fost realizate următoarele piese
filatelice dantelate: un timbru în pereche, un timbru
în bloc de patru şi un bloc de cinci mărci poştale plus
o vinietă ce conţine semnătura pictorului şi data de
24.VIII.70. O altă piesă filatelică realizată după macheta
executată de Joan Miró este o coliţă nedantelată, cu
dimensiunile de 78 X 95 mm. Aceasta prezintă tema
tabloului, iar pe manşetă, în partea inferioară, apare
tot data de 24.VIII.70, semnătura pictorului şi inscripţia
„un gând al lui Joan Miró pentru copiii sinistraţi din
România”.
În România, atât în colecţiile publice cât şi în cele
private, nu putem întâlni capodopere ale acestui mare
artist, dar din fericire muzeul nostru se bucură de
existenţa unui unicat semnat Joan Miro, un reprezentant
important al artei abstracte şi al suprarealismului dar şi
unul dintre cei mai originali artişti ai secolului al XX- lea.

“Carol cu favoriţi II”

O altă piesă importantă expusă în această sală o
reprezintă piatra litografică “Carol cu favoriţi II”
(1868 -1870). Litografia a fost inventată în Bavaria,
în anul 1796 de către Alois Senefelder. Cuvântul este
compus din doi termeni care provin din limba greacă
veche: litos care înseamnă piatră şi grafein a scrie.
Procedeul obţinerii pietrei litografice este unul destul de
îndelungat şi de greoi dar produsul realizat este durabil.
Deşi realizarea unei asemenea matriţe necesita o muncă
laborioasă, piatra litografică realizată putea fi utilizată
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Poșta călare

pentru multiplicarea unui număr mai mare de mărci
poştale decât s-ar fi realizat cu o matriţă din metal. În
plus, desenul pietrei litografice nu se degradează uşor iar
imaginea rămâne identică, făcând posibilă compararea
mărcilor realizate la momente diferite în timp. Mărcile
poştale litografiate din această emisiune filatelică
au făcut parte din colecţii celebre bucurându-se de
aprecierea internaţională iar deţinerea unor astfel de
suporturi tipografice reprezintă un element important în
aprecierea patrimoniului unui muzeu.

Sala George Lahovari

Fiecare sală are câte o poveste. Aici putem afla
detalii despre „viaţa” unui timbru, etapele prin care
trece acesta pâna la realizarea finită. Indiferent de
modalitatea de tipar folosită, editarea mărcilor poştale
româneşti urmăreşte aceeaşi paşi încă de la primele
mărci poştale şi până astăzi. Fiecare administraţie
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poştală începe editarea mărcilor poştale cu unul sau
chiar doi ani înaintea emiterii acestora. Astfel, un
pas important îl constituie lansarea unui concurs de
machetare a viitoarelor mărci. În această etapă artiştii
realizează desene grafice în tehnica aleasă de ei şi la
dimensiuni mult mărite faţă de cele ale mărcilor poştale.
O comisie filatelică alcătuită din specialişti din domenii
diferite analizează toate machetele grafice înscrise în
acest concurs şi aleg macheta care se încadrează cel
mai bine în cerinţele juriului. Sala George Lahovari
găzduieşte numeroase machete grafice, unele dintre ele
realizate de artişti plastici renumiţi şi purtând semnături
de aprobare ale unor mari personalităţi. Selectarea
machetelor în această fază nu înseamnă reproducerea
obligatorie pe mărcile poştale, ele mai pot suferi
modificări ale unor elemente grafice precum: culoarea,
detaliul, stilul de scriere.

În Muzeul Naţional Filatelic se pot urmări aceste etape
ale procesului de editare, piesele având numele de
modelare de culoare. Studierea acestor modelare
de culoare este foarte importantă pentru a urmări
transformările prin care trece macheta grafică în drumul
ei spre marca poştală. Pe modelarele unei emisiuni
filatelice se poate observa cum acelaşi desen este
reprodus în culori diferite iar membrii comisiei filatelice
sau alte persoane cu răspundere pot alege şi aproba o
singură variantă. După obţinerea acestei aprobări se
poate trece la etapele de confecţionare a matriţelor
şi a cilindrilor gravaţi în vederea tipăririi pe hărtie.
Numeroase emisiuni de mărci poştale româneşti sunt
foarte bine reprezentate în muzeu prin evidenţierea
acestor etape: machetă, modelar şi coala tipărită.

Sala “Cezar Librecht”

În cea de-a doua sală dedicată lui “Cezar Librecht”,

primul director general al Poştei şi Telegrafului din
Moldova şi Muntenia în perioada lui Alexandru Ioan Cuza,
puteţi admira diferite obiecte poştale care evocă istoria
şi dezvoltarea acestei instituţii. Necesitatea comunicării
la distanţă a existat încă din cele mai vechi timpuri.
Este greu de găsit o modalitate de comunicare mai
larg răspândită decât Poşta. Evoluţia acestei instituţii
pe teritoriul României urmează îndeaproape evoluţia
istorică şi economică a ţării.
Abia după întemeierea Moldovei şi Munteniei se poate
vorbi de „curieri călări” care transmiteau porunci
sau aduceau veşti inclusiv din alte ţări. Stabilitatea
sau instabilitatea domniilor, calamităţile naturale,
războaiele şi multe alte cauze făceau ca însăşi existenţa
acestor comunicaţii să aibă diverse fluctuaţii în timp.
Totuşi statul devine din ce în ce mai interesat de luarea
unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului printre
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jumătatea secolului al XIX-lea când asistăm la un
pelerinaj al unor călători, pictori şi scriitori atraşi de
imaginea pitorească a Principatelor Române. Aceşti
surugii erau îmbrăcaţi cu costume din postav decorate
cu motive geometrice şi florale iar din punct de vedere
cromatic predominau culori precum albastru, verde
şi roşu dar întâlnim şi negrul şi albul. Costumele erau
compuse din iţari, cămaşă nedecorată din bumbac, ilic
(pieptarul ţărănesc), surtuc, iar când vremea era urâtă
purtau deasupra o pelerină denumită ipingea prevăzută
cu glugă şi pe cap o căciulă confecţionată din blană de
miel.
De-a lungul timpului, surugiii au avut un rol deosebit de
important în diverse evenimente istorice, fiind foarte
solicitaţi în circulaţia scrisorilor şi a documentelor
poştale şi de multe ori, în încercarea de a-şi duce la
îndeplinire sarcinile, au plătit cu preţul vieţii.

Releu poştal

Tot în sala Cezar Liebrecht este expusă o machetă de
releu poştal sau menzilhanea ce reprezenta staţia de
poştă. În jurul menzilhanalei existau negustori care
uşurau relaţiile de schimb cu centrele comerciale iar
surugiii, rotarii şi păzitorii deserveau releul poştal.
Activitatea febrilă din staţia unde erau schimbaţi caii
caruţelor de poştă prilejuiau o activitate rodnică în
zonă.

Cezar Librecht, primul director general al Poştei şi
Telegrafului din Moldova şi Muntenia în perioada lui
Alexandru Ioan Cuza
care enumerăm: realizarea primei linii telegrafice între
Giurgiu şi Bucureşti în anul 1854, unirea serviciilor
telegrafice în anul 1859, unirea serviciilor poştale în
1862, reunirea serviciului telegrafic cu cel al poştei în
1864 şi apariţia primei legi de organizare telegrafopoştală în 1865.

România Mare

Cele două războaie mondiale, în timpul cărora poşta a
fost la fel de activă, au lăsat urme adânci în evoluţia
instituţiei. România Mare, aşa cum a existat în perioada
interbelică, a însemnat un salt uriaş, cu un efort pe
măsură, pentru deservirea unui spaţiu şi a unei populaţii
în concordanţă cu evoluţia istorică a ţării.Toate acestea
în tendinţa pe care evoluţia tehnicii mondiale o
impunea.
Sala Cezar Librecht găzduieşte doi manechini în mărime
naturală ai unor surugii din Ţara Românească. Termenul
surugiu provine din limba turcă (sürücü) şi semnifică
“o persoană care conduce o diligenţă, un poştalion
sau o trăsură boierească, stând călare pe unul dintre
cai”. Informaţii despre surugii apar începând cu prima
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Macheta releului de poştă expusă în muzeu este
organizată ca o mini gospodărie dotată cu un han unde
călătorii şi surugii se puteau hrăni şi odihni, un grajd
pentru animale şi o fântână cu cumpănă. Hanul cuprinde
atât spaţii de locuit, încăperi pentru găzduirea oaspeţilor
cât şi camere pentru servitul mesei. Construcţia este
prevăzută şi cu un beci mare destinat depozitării
alimentelor şi băuturilor. Hanul are forma unei case
de piatră din secolul al XIX-lea iar acoperişul clădirii
este din şindrilă. În curte sunt amplasate replici ale
celor care îndeplinesc sarcinile obişnuite în cadrul unui
releu de poştă real: schimbă caii la o căruţă, scot apa
din fântână. Acest menzil din secolul al XIX- lea, deşi
realizat la dimensiuni reduse, a fost executat cu multă
minuţiozitate, fiind redate toate detaliile pentru ca
vizitatorii să-şi poată imagina cum arăta şi cum funcţiona
o staţie de poştă din secolul al XIX- lea în Ţările Române.
În aceeaşi sală regăsim şi un furgon poştal. Aceasta este
o trăsură de dimensiuni mici, închisă parţial, cu spaţiu
pentru transportat bagaje şi corespondenţă, folosită pe
distanţe mici, de obicei în interiorul localităţilor. Este
prevăzută şi cu un spaţiu deschis pentru surugiii care
dirijau caii. Furgonul confecţionat din metal şi lemn a
fost restaurat. El datează din secolul al XIX-lea şi provine
de la Oficiul Poştal Caracal.
O alta atracţie a acestei săli îl reprezintă oficiul poştal
de la începutul secolului al XX-lea reconstituit integral.
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Obiectele care compun acest oficiu sunt un stelaj cu
căsuţe poştale, o pendulă, un telefon de ebonită, o
maşină de de calcul, un suport de cerneală cu toc,
diverse ştampile, file de cec, ziare, un birou şi un
scaun pe care se află un manechin de dimensiuni reale
reprezentând un oficiant în costum poştal. Momentul
surprins reuşeşte să impresioneze prin transpunerea
fidelă a realităţii şi de aceea este una dintre piesele
importante ale acestei săli.
Istoria filateliei este foarte bine reprezentată în cea de-a
treia sală a muzeului numită după preşedintele fondator
al Societăţii Filatelice Române, Dimitrie C. Butculescu,.
„ Românul cel mai popular, apostolul patriotismului!”
sunt cuvintele elogioase pe care Majestatea Sa Regele
Carol i le-a adresat lui Dimitrie C. Butculescu. Acesta
a fost o personalitate activă în diverse domenii fiind
fondator, preşedinte şi membru marcant al multor
societăţi şi manifestări ale vremii.
Această sală se remarcă prin expunerea a numeroase
plachete şi medalii pe care Poşta Română le-a obţinut
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la diferite expoziţii filatelice interne şi internaţionale
– o mărturie în plus a devotamentului şi înaltului
profesionalism de care dau dovadă angajaţii acestui
serviciu. Printre cele mai importante piese putem
enumera placheta expoziţiei filatelice desfăşurate sub
înaltul patronaj al M.S. Regelui Carol al II-lea din anul
1932, diferite piese expoziţionale şi mărturii din presa
vremii cu privire la expoziţia dedicată Centenarului
mărcii poştale româneşti din 1958 precum şi alte
dovezi ale participării Poştei Române la prima Expoziţie
Mondială din România, eveniment de o deosebită
rezonanţă din anul 2008. Pe lângă aceasta expoziţie
permanentă de istorie filatelică, în sala Dimitrie C.
Butculescu pot fi admirate şi expoziţiile temporare pe
care Muzeul Naţional Filatelic le organizează.
Muzeul Naţional Filatelic se bucură de privilegiul de
a fiinţa într-o clădire monument istoric construită
la sfârşitul secolului al XIX- lea în stil neo-clasic şi
conturează prin intermediul exponatelor sale istoria
poştei şi filateliei româneşti din ultimele două secole.
Doar vizitând muzeul o puteţi cunoaşte!

Principatele unite 1862
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Delicatese Florescu
La o aruncătură de băț de statuia lui C. A. Rosetti și de
celebrul magazin de cafea-dulciuri de pe strada Sfinților
nr. 6 din anii ‘80, astăzi o clădire galben-citron ce nu
mai amintește prin nimic de vechea sa faimă, se află
micul magazin de cafea gourmet și delicatese al lui
Gheorghe Florescu, autorul uneia dintre cele mai bine
vândute și mai îndrăgite cărți despre Bucureștiul de
altădată, bestseller al edituri Humanitas, Confesiunile
unui cafegiu.

Templul Cafelei Avedis

Dacă nu găsești imediat adresa, nu-i nici o problemă.
Ai trei variante ajutătoare: întreabă florăresele din
stația autobuzului 311, pe doamna care vinde bilete
RATB sau pe domnul de la tarabă, care vinde cărți. Plus
încă una, bonus, cu care mergi la sigur: cea olfactivă. E
suficient să o iei pe urma aromei înnebunitoare de cafea
proaspăt prăjită care se insinuează dinspre străduța
Radu Cristian, să treci de noua patiserie-covrigărie, de
cofetăria aflată în renovare și să traversezi străduța.
Cum dai colțul, vezi sigla roșie a prăvăliei Delicatese
Florescu, în stil retro, și copertina din fier forjat și
sticlă colorată cu accente art deco și, foarte posibil,
câteva persoane care așteaptă răbdătoare în fața
magazinului devenit neîncăpător iar, pe măsură ce te
apropii, poți citi pe frontispiciu că ai nimerit bine, ai
ajuns la Templul Cafelei Avedis.

Tradiții armenești

În clipa când intri, ești imediat întâmpinat cu o
vorbă glumeață și cu zâmbetul pe buze de patronul
care își poartă cu mândrie sorțul verde, pe care l-a
lansat ca emblemă a cafegiului de azi, și invitat să
asiști la momentul vrăjit în care boabele de cafea,
rumen-roșcate, conform tradiției armenești din 1530
moștenite de Gheorghe Florescu de la mentorul său
Avedis Carabelaian, se revarsă în cuva celei mai bune
mașini de prăjit din lume, de proveniență germană,
iar prăvălia se umple de o sută și una de arome care
te țintuiesc efectiv locului. Nu-ți vine să mai pleci din
acest loc minunat, în care tot ce ai auzit vreodată de
la părinți sau de la bunici se întâmplă chiar în fața ta,
făcându-te să simți că asiști la un adevărat miracol
olfactiv irepetabil. Apoi cafegiul îți dă să miroși boabele
fierbinți direct din scafă, cu o mândrie și o bucurie pe
care nu poți să nu le admiri – pare că e un copil care se
bucură de cel mai frumos joc imaginabil, unul la care
ești norocos că iei parte și tu. Apoi începe să-ți explice
totul despre sortimentul de cafea tocmai prăjit, de la
originea lui și pînă la modul ideal în care îți poți prepara
cea mai bună cafea armenească, sau turcească, la ibric.
Pentru el, ibricul e sfânt. Orice client o poate pregăti
acasă sau la serviciu cum dorește, însă el e adeptul
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vechii metode, în care toate aromele cafelei se simt
cel mai pregnant, iar munca lui poate să fie cel mai
apreciată, la adevărata ei valoare.

”Eu servesc”

Asaltat de televiziuni și de ziare, care toate vor să afle
marele său secret, le răspunde afabil în limita timpului
disponibil, mereu cu grijă să nu-și deranjeze clienții,
care sunt pentru el, așa cum au fost toată viața, pe
primul plan. ”Eu servesc”, le răspunde încântat tuturor
celor care vor să îi afle deviza și să știe cum a reușit
să facă față greutăților vieții și să-și păstreze mereu
optimismul. ”Aceasta e deviza mea”.
Din spatele tejghelei, construită ca toată mobila din
magazin, de ginerele său Ovidiu, cel care se ocupă de
partea nevăzută a firmei, după schițele foarte tinerei
arhitecte Alma Popan, cafegiul își supraveghează atent
personalul, răspunzând tuturor întrebărilor pe care
clientul le pune, și la care poate că a mai răspuns azi
de cincizeci de ori. Se oprește din discuție doar ca să
dea un autograf sau mai multe, apoi reia firul de unde
a rămas. Uneori, îl surprinzi rămas pe gânduri câteva
secunde. Parcă-parcă ar vrea să-ți mai spună cîteva
secrete pe care ți le pregătește, dar poate că nu e încă
momentul. Îți spune că lucrează la a doua sa carte, dar
că deocamdată nu îl lasă inima să se rupă, fie și câteva
ore, de activitatea zilnică de cafegiu care și-a împlinit
marele vis de a reda bucureștenilor magazinul de cafea
pe care îl meritau și îl așteptau de mult prea mult timp.

Avedis, Verjin, Lucia și Anton Carabelaian
pe terasa blocului din Banu Manta nr. 7

20 iulie 2011, fericit ca a
adus în România cafeaua
Sfânta Elena
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În ușa magazinului
din strada Sfinților 6

Doamna Florescu, câștigătoare a
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primei Dacii 1300, în Hristo Botev 10

Dând autograf doamnei
Lucia Khatchadour, fiica
lui Avedis Carabelaian
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Casa părintească din
str. Trinității nr. 96,
cartierul Dudești

Domnul
cu fiul meu drag” - martie 2012
94Avedis
“Bucureștiul
Anton la New York
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Microevenimente urbane
de Despina Camino
Un prânz primăveratic și însorit într-o zi
de vineri pe traseul Piața UniversitățiiPiața Unirii…
Toți studenții de la facultățile de la
Universitate ies de la cursurile de final
de săptămână. Mai voioși, mai liniștiți.
Scuarurile din fața Teatrului Național
București și scuarul 21 Decembrie 1989
sunt animate, sunt locuri de întâlnire.

Despina Camino
despinacamino.blogspot.
com/

Universitatea de
Arhitectură și Urbanism
“Ion Mincu”, București,
Facultatea de Urbanism,
Master Proiectare Urbană

Toate fotografiile sunt
făcute cu telefonul
mobil

Ziua de vineri este considerată “zi scurtă”
pentru mare parte dintre cei din clasa
muncitoare, așadar orele 13-14 corespund
cu întoarcerea de la muncă a oamenilor
spre un weekend odihnitor. Se pare că
munca serioasă abia acum începe pentru
polițiștii din trafic. În fața spitalului
Colțea, un polițist pare-se că-i scrie o
chitanță simpatică unui șofer năstrușnic.
Un coleg de breaslă al acestuia iese din
Palatul Șuțu. E plin de poliție.

În curtea Palatului Șutu din când în când
sunt târguri de alimente eco, antichități
etc. Nu și astăzi. Totuși se pare că
taraba cu cărți vechi este asaltată de
cumpărători, ce-i drept, de vârsta a treia.
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Magazinele cu reduceri de pe Bd. I.C.
Bratianu atrag vizitatori. Dacă magazinul
TCM cu produse de import din Germania
(vânzând mai mult electrocasnice) atrage
cu precădere vârsta a doua, vitrinele
magazinelor de haine atrag multe
domnișoare și adolescente cu ghiozdane
în spate, abia ieșite de la liceu. Cinema
Pro încă așteaptă pustiu, e prea devreme
pentru a merge la film și, în plus, nu e
miercuri, deci nu e orange film, nu sunt
filme la jumătate de preț.

La această oră, în această zi de vineri,
centrul capitalei este cu siguranță foarte
animat. Se simte în aer o relaxare de
început de weekend.

Pe traseul dintre Str. Doamnei și intrarea pe Str. Lipscani
întâlnim la distanță de circa 100 de metri două bătrâne
așezate pe bordură la cerșit. Nu spun nimic, doar
așteaptă.
Cerșetori întâlnim pretutindeni, în orice oraș al țării și
chiar și în alte orașe europene. Sunt niște triști actori ai
vieții urbane.

Pe trotuarele înguste lumea circulă mai mult sau mai
puțin în șir indian, comportament determinat de faptul
că trotuarul este ocupat de mașini parcate, pietonilor
rămânându-le mai puțin de un metru jumătate lățime
pentru a circula (cel puțin pe trotuarul frontului de vis-à
vis de spitalul Colțea, între piațeta de la intrarea pe
Str. Lipscani și intrarea pe Str. Doamnei). Mai mult de
atât, fluxul pietonal pe acest trotuar este ridicat, și, de
multe ori, cu tot refrenul “Pardon, pardon!” este greu
de circulat. Într-o zi aglomerată, doi oameni la braț pe
acest trotuar pot fi priviți urât tocmai din acest motiv.
Un comportament se pare “tipic bucureștean”
este traversarea pe culoarea roșie a semaforului.
Bucureștenii fie se grăbesc, fie nu mai au răbdare până
se face verde. Interesant este că acest comportament
este unul colectiv- oamenii traversează ca oile pe roșu,
în grupuri mari.

În scuarul de la intrarea pe Str. Lipscani oamenii
așteaptă, vorbesc la telefon agitați în jurul
monumentului lupoaicei cu Remus și Romulus (Darul
Romei). Într-o zi m-a amuzat foarte tare că sub statuia
cu pricina stăteau și se odihneau doi câini. Dacă oamenii
iși dau întâlnire la statuile întruchipând oameni, ei de ce
nu și-ar da întalnire la statuile întruchipând un seamăn
de-al lor? Credeți că nu-și dau seama?
De la parterul clădirii Voaleta se aud mereu tangouri.
De aici începând, pe Bd. I. C. Bratianu întâlnim o serie
de magazine alimentare (un mini market idm, o pizzerie
a cărei terasă ocupa vara trecută 90% din trotuar, un
magazin de covrigi- LUCA, Fornetti etc.).
Baieții din imagine au venit se pare să aprovizioneze una
dintre acestea cu Coca Cola.

Numărul redus de coșuri de gunoi, nepăsarea și alte
atribute îi determină pe bucureșteni să arunce gunoaie
pe jos. Totuși, angajații de la ADP au grijă ca orașul să
fie, măcar în aparență, curat.

Oamenii mănâncă pe fugă, de pranz, din mers. Mulți
iau cu asalt magazinul de covrigi Luca, Fornetti, și, mai
în colo, Mc. Donald’s și KFC. Majoritatea se plimbă cu
pateurile în mână, câțiva s-au așezat liniștiți pe băncile
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din scuarul din fața magazinului Unirea (impropriu spus
de majoritatea oamenilor necunoscători “parc”) și-și
savurează meniurile de la Mc. Donald’s sau KFC.

comerciant: “Poliția!”, toți aceștia și-au strâns tarabele,
chilipirurile și au dispărut. Imaginea s-a schimbat radical
și rapid ca și cum nici o tarabă niciodată nu a fost acolo.
Cei care s-au mișcat mai greu au fost luați cu asalt și
răsplătiți cu amenzi. De multe ori, seara, “la sfârșit
de program” comercianții te imploră să cumperi, scad
prețul, doar să scape de produse și să plece mai repede
la casele lor. Cu acte sau fara…sunt și ei niște actori
urbani.

Strategic s-au așezat și cerșetorii…

În imaginea de mai sus observăm o comerciantă
pregătindu-și tarabele improvizate.
Trotuarul cu magazinul Cocor pare și mai animat, cu atât
mai mult cu cât, din loc în loc au fost amplasate bănci,
și, se pare că pe o vreme ca aceasta, vinerea, oamenii
sunt dornici de socializare.

Din loc în loc, pe trotuarul de vis-à vis de magazinul
Cocor, pe tarabe din cutii de carton niște doamne
vând ciorapi. Negociaza cu clienții și iși strigă refrenele
comerciale (“ Șooooosete naic-adidas....ciiiinci la un
leu, cinci șosete la un leeeeeu!”). La Piața Unirii 2 sunt
și mai mulți, aceia vânzând eșarfe, bijuterii de plastic,
cosmetice. Ușor de intuit este faptul că aceștia nu au
autorizație.

Ușor de recunoscut după uniformele cu sacou albastru,
pantalonii gri sau fustele cu carouri roșii-verzi croite
teoretic până la genunchi dar multe ajunse ulterior cu o
palmă deasupra acestuia, elevii de la Școala Superioară
Comercială “Nicolae Kretulescu” din vecinătate se
plimbă liniștiți, după ce au terminat orele. Zona Unirii
este plină de elevi cu ghiozdane în spate, sunt de la fel
de fel de școli și licee. Doar cei în uniformă scot la iveală
liceul în care învață, uniforma fiind o emblemă a lor, un
motiv de mândrie sau, uneori, dimpotrivă.

Drept dovadă, am asistat acum ceva timp la o scenă
în care în mai puțin de un minut de la strigătul unui

Ghiozdanele lor colorate, râsetele lor, discuțiile senine
despre teze, bârfele despre colegi, planurile de vacanță,
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temerile că vor fi ascultați sau că au luat o anumită
notă, toate acestea fac pe oricine să-i fie dor de viața de
liceu. Proaspăt ieșite de la liceu, fetele krețulelștene din
ultima imagine s-au oprit la o tonetă de ziare și reviste.
Probabil iși cumpără o revistă pentru adolescente, sau
gumă de mestecat, sau țigări…sau ceva publicație din
care să învețe. Nu pot decât să-mi dau cu presupusul
căci nu le-am urmărit foarte îndeaproape.

trecătorii cântând la vioară “Anotimpurile” de Vivaldi.
Cântă emoționant. O mamă cu un copil se opresc să
o admire. Lumea îi lasă un ban. La un interval de
jumătate de ora, tânăra violonistă se mută de la ieșirea
de la metrou de la Unirii către străduța de intrare la
Carrefour. Simte fluxul urban. Continuă să cânte.

La trecerea de pietoni din spre trotuarul cu magazinul
Cocor spre magazinul Unirea este aglomerație mare.
De data asta, speriați de trafic probabil, pietonii au fost
disciplinați și au traversat regulamentar, pe verde.
Toată lumea iși dă întâlnire la Mc Donald’s Unirea. Acesta
este un reper important în zonă, un loc mereu animat,
cu o atmosferă aparte. Indiferent de vârstă (ce-i drept,
predomină tineretul), oamenii iși dau întâlnire aici.
De multe ori, în zilele aglomerate, la orele de vârf sau
seara, este destul de greu să îl găsești pe cel pe care îl
aștepți aici, cât despre blind date-uri cu atât mai greu.
Din când în când mai întâlnim pe aici câte un bătrân
“pocăit” ținând discursuri specifice.
În fața magazinului Bershka, pe colț, se aude muzica
tare. Un om al străzii pe la a doua tinerețe dansează de
zor, foarte vesel. Dansează bine, mai-mai că-mi vine să-l
aplaud.
La ieșirea de la metrou, niște tineri împart pliante, o
bătrână cerșește și o tânăra de la Conservator încântă
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În jurul magazinului Carrefour de la Unirii întâlnim un
flux ridicat. Oameni agitați, de toate vârstele ies cărând
coșuri sau sacoșe mari. Nu lipsesc nici comercianții cu
tarabe improvizate, de carton care vând kitschuri.

Uneori te poate aborda aici, în zona magazinului Unirea
un băiat de culoare, de 15-16 ani care, încearcă să te
convingă în șoapta să cumperi de la el niște parfumuri.
“Sunt luate din Unirii de la Sephora”.
Ce oameni întâlnim?
Întâlnim oameni de toate vârstele. Predomină tineriiadolescenți, studenți. Pentru că este ora prânzului,
remarcăm o serie de mame sau bunici cu copii la
plimbare- fie de mână, fie mai mici, în cărucior, înaintea
somnului de prânz. Întâlnim cupluri care se plimbă

Traversând spre Bd. Dimitrie Cantemir, în fața unei
tonete cu ziare și reviste zărim din nou o comerciantă ce
vinde ciorapi. De această dată fără tarabă improvizată.
Îi ține în mână și iși strigă de câteva ore “refrenul”, la
intervale de câteva secunde.
Oamenii traversează civilizat spre scuarul cu fântâni de
la Unirii. Vremea frumoasă i-a scos și pe bicicliști din
casă.
Din loc în loc întâlnim studenți grăbiți, cu trollere,
după săptămâni grele de facultate, cei din provincie se
pregătesc să plece acasă.
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ținându-se de mână, de toate vârstele. Întâlnim oameni
solitari, întâlnim din când în când și găști, 3-4 indivizi,
mai ales la Mc Donald’s sau în scuar.

Ce fac oamenii?
Oamenii dau viață orașului, cadrului urban. Orașul
trăiește prin oameni, prin animația lor. Mai grăbiți, mai
calmi, în grupuri sau solitari, ei crează flux și atmosferă
urbană. Observăm faptul că indiferent de vârstă, marea
majoritate merg pe stradă vorbind la telefon, mănânca
în mers iar tinerii cu precădere ascultă muzică la căști.
Majoritatea cară fel de fel de sacoșe întorși de la
cumpărături. Unii sunt mândri când remarcă faptul că
sunt pozați, este un microeveniment urban pentru ei,
alții se simt destul de inconfortabil. Cu toții sunt actori
urbani.
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Fotografii Bucureștiului

Nicolae Ionescu

(1903 – 1974)

de Emanuel Bădescu
În viziunea lui Nicolae Ionescu, Bucureștii, cu atât de
diferitele sale cartiere, se prezint, ca un conglomerat de
orașe.
Nicolae Ionescu s-a născut la 1 noiembrie 1903, în
București, la maternitatea Polizu.
Primului Razboi Mondial îl fac să înrerupă studiile și să
se angajeze ucenic la tipografia Fortuna reușind să își
cumpere un aparat de fotografiat. În 1922 se angajează
la editura Cultura Națională și continuie studiile.
În 1925 pleacă în armată unde va profesa în domeniul
fotografiei.
Din 1927 colindă țara fotografiind cele mai
reprezentative colțuri pentru organizarea unui Muzeu de
fotografii.
În anul 1928 se căsătorește cu Constanța.
Înainte de concretizarea muzeului, în 1937 Nicolae
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Ionescu pune bazele unei colecții “Enciclopedia
Fotografică Română” ce promova frumusețile românești.
În același an devine director tehnic la Editura Cultura
Națională.
În 1945 înființează editura “Enciclopedia fotografică” la
care publică 67 de titluri, în 1947 o lichidează.
După 1947 lucrează la diverse edituri și la revista
Flacăra.
În perioada 1956 - 1962, suștinut de profesorul George
Oprescu, este angajat ca fotograf al Institutului de
Istorie a Artei, de unde va fi pensionat.
După pensionare se va îngriji să transfere o parte
din materialul fotografic la Cabinetul de Stampe al
Bibliotecii Academiei, unde se păstrează și în prezent.
Se stinge din viață în 1974.

martie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 107

108 “Bucureștiul meu drag” - martie 2012

martie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 109

110 “Bucureștiul meu drag” - martie 2012

martie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 111

112 “Bucureștiul meu drag” - martie 2012

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

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

Redeschidem invitaţia la bucureştit!
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Piața Cărții
www.ideiurbane.ro
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Piața Decebal

Piața Decebal se găsește în centrul orașului pe o arteră
importantă și sunt convins că mulți au trecut prin acest
loc fără să știe nimic despre zonă sau despre cum a
ajuns să arate așa. Piața Decebal de pe Calea Moșilor
este o piață disparută, astăzi doar un spațiu de parcare
neamenajat. I se mai spunea și Piața Moșilor, când era
o piață agro-alimentară, dar în realitate existau doar
câteva tarabe, fără vreo altă amenajare.
Am ales acest loc pentru o nouă amenajare a unui
spațiu pentru un complex dedicat cărții. Este vorba de
o transformare a terenului în Piața Cărții sau Cartierul
Cărții, având clădiri noi pentru edituri, librării și
anticariate, toate grupate într-un singur loc. Pentru
început câteva informații despre situația actuală.
Terenul se află pe Calea Moșilor, având ca limite str.
Sfânta Vineri (această bucațică este fosta stradă
Decebal) la sud, str. Lipscani la nord și str. Jaques Elias
la vest, iar Calea Moșilor împarte terenul în două părți.
Spațiul arată dezolant astăzi, fără nici o amenajare
și într-o degradare continuă. Locurile de parcare
sunt deocamdată singura funcțiune care se regăsește
pe spațiul fostei piețe Decebal. Câteva clădiri, care
bordează piața, au fost refăcute însă nu a fost planificată
nicio amenajare care să pună în valoare clădirile și
spațiul urban.
După această plimbare prin zonă am început să adun cât
mai multe date despre teren, planuri cadastrale și alte

informații, care să îmi dea o idee despre ce a fost și cum
ar putea să fie reintegrată în oraș.
Piața Decebal pe planurile cadastrale în 2010 se observă
traseul Căii Moșilor, care travesează zona, și împarte
terenul în două părți. Terenul face parte dintr-o zonă
protejată, Zona protejata nr 01 – Moșilor, așa cum este
încadrata în PUZ Zone protejate, de aici. Funcțiunile
prezente în zona sunt mixte: culte, birouri, comerț,
servicii și locuire cu spații comerciale la parter. Spațiile
de parcare domină zona, ca suprafață. Circulațiile
principale sunt Calea Moșilor și strada Sf. Vineri, pe
traseul tramvaiului. În ciuda situării în cadrul centrului
istoric, circulațiile pietonale sunt slab reprezentate și
nu pun în valoare situl. Zona are astăzi un caracter de
spațiu de trecere, fără a stabili legături între diferitele
obiective aflate în perimetrul ei.
După ce am văzut cum arată astăzi zona, am căutat,
în trecut, evoluția ei. Numele Decebal vine de la str.
Decebal (astăzi doar o prelungire a str. Sf. Vineri), stradă
ce pornea din str. Sf. Vineri și cobora până în dispăruta
Piață Roma (numele mai vechi Zarafi), la intersecție cu
str. Lipscani și str. Bărăției. Astăzi str. Decebal mai există
ca traseu doar de la intersecția calea Moșilor cu Sf.
Vineri și până în bd. Bratianu.
Pe planul cadastral din 1974 se observă traseul str.
Decebal și chiar existența în acele vremuri a pieței.
Câteva imobile au dispărut din acea perioadă. Clădirile
marcate pe plan cu galben bănuiesc că au dispărut la

O imagine din satelit de aici, cu intreaga zona si principalele obiective marcate.
116 “Bucureștiul meu drag” - martie 2012

martie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 117

La parterul imobilului Nouveau Center
există un pasaj pietonal care face legătura
între zona bisericii Sf. Gheorghe Nou și
Piața Decebal, dar din păcate este închis
și folosit doar de proprietarii imobilului.
Poza este făcută din str. Lipscani, tronsonul
rămas pe partea bisericii Sf. Gheorghe Nou.
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planul cadastral
în 1974

planul cadastral
în 1984
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planul cadastral
în 2010

planul cadastral
propunere
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cutremurul din 1977, iar cladirea marcată cu portocaliu
se păstrează și după cutremur.
Pe planul cadastral din 1984 se observă încă denumirea
str. Decebal și a pieței. Clădirea marcată cu portocaliu
există și după cutremurul din 1977 și este aceeași de
pe planurile din 1974. Imobilul probabil a fost demolat
ulterior. Interesant este că pe plan apare doar jumătate
din clădirea actualului imobil de birouri Nouveau Center.
Acesta a fost afectat de cutremurul din 1977 și apoi a
fost refăcută, unul din puținele. Am ajuns la această
concluzie și în urma analizei unor poze din perioade
diferite.
Având toate aceste informații am încercat să realizez o
propunere pentru dezvoltarea zonei, făcând și o minimă
detaliere a unor construcții.
Propunerea mea are ca denumire generală Piața Cărții
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sau Cartierul Cărții. Am încercat să creez o zonă pentru
toate tipurile de activități legate de carte, grupate
în imobile aflate într-un spațiu unitar. Pe traseul Căii
Moților am creat o piațetă, traversată de circulația
tramvaiului. Clădirile propuse sunt grupate circular față
de această piațetă. Am recreat în partea de vest, un
front al str. Jaques Elias. Fosta str. Decebal este marcată
prin creearea unui front nou. În partea de sud-est am
continuat frontul str. Sf. Vineri, pe parcela cu clădirile
dispărute la cutremurul din 1977. Circulațiile principale
se păstrează, str. Decebal (prelungirea str. Sf. Vineri),
str. Jaques Elias și Calea Mosilor de la intersecția cu
str. Sf. Vineri devin circulație pietonală. Va exista și
un parcaj subteran cu acces carosabil din str. Stelea
Spătarul. În partea de nord am creat o curte interioară
cu imobilul de birouri Nouveau Center, curte care este
doar un punct de trecere între piațetă și zona bisericii
Sf. Gheorghe Nou, prin folosirea pasajului.
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