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Pizza de București

Chiar dacă nu este mâncare românească aproape orice cârciumă din Bucureşti o are în
meniu, de la vegetariană la carnivoră sau la cele mai exotice.
Hai să zicem că Bucureştiul este o pizza, dar de care?
- să fie o margherita numai cu sos de roşii şi Mozzarella, nu cred, prea plicticoasă
- poate una vegetariană, nici chiar așa ... prea moale, prea intelectuală, noi suntem
Mitici ...
- diavola (salam, cârnaţi şi chilii) parcă începem să ne apropiem
- paesana/rustica (şuncă, cârnaţi şi ceapă) ne place, ne place, da dar nu
recunoaştem, suntem ORĂŞENI, asta-i mâncare de țărani

De Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

- quattro formaggi (mozzarella, brie, schwitzer şi brânză gorgonzola), buna-i dar
cam miroase ...
- quattro stagioni (şuncă, salam, măsline, ciuperci), dacă era sei stagioni mergea
perfect cu cele 6 sectoare ...
Eu cred că Bucureştiul este Pizza Suprema, are din toate, este o quattro stagioni
împănată pe ici colo cu gorgonzola (prin unele zone cam prea mult), ceapă sau cu
ardei iute.
Toate aceste ingrediente s-au integrat perfect, convieţuiesc în armonie şi se
completează una pe alta, dau farmec Bucureştiului
Asta face ca Bucureştiul să fie tot timpul fascinant şi imprevizibil, străbătându-l
niciodată nu te vei plictisi. Vei trece de la salam la şuncă sau la ceapă mai repede
decât treci când mănânci o pizza, sau din contră, le vei ignora cu desăvârşire, fie din
obişnuinţă, nemaisimțindu-le, fie înlăturându-le.
Ce face o pizza bună este diversitatea de arome aşa că ar trebui să învăţăm să
acceptăm tot ceea ce ne înconjoară, fie ele bune sau rele şi să ne bucurăm de ce
avem. În loc să bombănim zilnic lucrurile care nu ne convin am putea să încercăm să
le apreciem. Probabil s-ar mai tăia din frustrarea de orăşean care doreşte să îşi arate
statutul… sau poate nu?

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

Excursii

„Orașe pentru oameni”, o lucrare de referință pentru toți cei
interesați de evoluția spațiului urban contemporan.
Un veteran al proiectării urbane, Jan Gehl a dovedit o înțelegere
profundă a modului în care folosim orașul, iar „Orașe pentru
oameni”, cea mai recentă carte a sa, grupează toate cunoștințele
dobândite de-a lungul carierei pentru îmbunătățirea spațiilor urbane
și a calității vieții în orașe.
apărută în colecția igloobooks
http://www.igloo.ro/colectii/53/

Expoziții
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Trecut-au anii...
De Gheorghe Parusi

Anii interbelici

1939
- Începe construirea Palatului CFR, după
planurile realizate încă din 1934-1937 de
Duiliu Marcu și Ștefan Călugăreanu (pentru
detaliile interioare).
- Este instalat primul cablu telefonic
interurban din țara noastră, care asigură
legătura între București și Ploiești.
- Nicolae Iorga termină publicarea
monumentalei ”Istorii a românilor”,
lucrare în 10 volume.
- Oscar Han realizează statuia lui
Constantin Brâncoveanu, amplasată în fața
Bisericii Sfântul Gheorghe Nou. Dezvelirea
oficială a monumentului a fost amânată și
nu s-a mai făcut niciodată.
- 22 aprilie: este instalată orga Ateneului
Român, cumpărată prin subscripție publică.
- Mai: este dat în folosință Restaurantul
Pescăruș, din Parcul Carol al II-lea (actualul
Herăstrău), construit, după planurile
arhitecților Horia Creangă și H. Georgescu.
- 1 mai: este inaugurat Hotelul Ambasador,
construit între 1937 și 1939, după planurile
arhitectului Arghir Culina.

8 “Bucureștiul meu drag” - iunie 2012

- 9 mai: Statuia ecvestră a lui Carol I,
realizată de Ivan Mestrovic, este amplasată
în fața Palatului Regal, între acesta și
Biblioteca Fundațiilor (Biblioteca Centrală
Universitară). Va fi îndepărtată în iunie
1948 și distrusă.
- 10 iunie este inaugurat Muzeul Căilor
Ferate Române, amenajat în arenele
Stadionului Giulești.
- 1 septembrie: ca urmare a declașării
celui de-al doilea război mondial se iau
primele măsuri de camuflaj și de alarmare
a populației: pe unele blocuri mai înalte,
în diferite puncte ale orașului, sunt
instalate sirene de alarmă.
- 21 septembrie: un grup de legionari
îl omoară pe primul ministru Armand
Călinescu, pe care îl acuzau de moartea
lui Codreanu. Asasinatul s-a produs
la intersecția Străzii Știrbei Vodă cu
Bulevardul Kalinderu (actualul Eroilor).
- 10 octombrie, o delegație poloneză
depune la Banca Națională a României 51
de lăzi conținând peste 2.700 kg de aur
care vor fi înapoiate Poloniei în 1947.
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Trecut-au anii...
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Cartile Bucurestiului
)

ortodoxie

,

,

Biserica Sf. Vasile cel Mare

Recomandate de Filica Drăghici, bibliotecar BCU

Marius Marcu-Lapadat, Feţele ornamentului. Arhitectura
bucureşteană în secolul 20, Editura Universul Enciclopedic,
Bucureşti, 2003, 180 p
În arhitectura bucureşteană ornamentul este
responsabil pentru aerul detaşat şi conciliator al
oraşului.
Autorul cărţii este lector la Universitatea de
Arhitectura şi Urbanism “Ion Mincu”, unde este
îndrumător de atelier în cadrul Facultăţii de
Arhitectură de Interior, fiind de asemenea şi titularul
cursului de “ Istoria mobilierului şi a ornamentului”.
Feţele ornamentului are în vizor secolul 20, un rol
important îl are dialectica raporturilor între expresia
de faţadă şi decorul lipit de ea.
Perioadele studiate delimitează capitolele lucrării, prima referindu-se la
epoca dintre debutul secolului şi Primul Război Mondial, apoi la perioada
dintre cele două războaie mondiale, pentru ca perioada postbelică să
fie împărţită în decenii, ceea ce corespunde cu aproximaţie unui ciclu în
care au loc mutaţii semnificative în ceea ce priveşte ornamentul.

Vasile Lăpăduşi, Constantin Gâdea, Marius
Daniel Peştină, Bucureştiul necunoscut,
Editura Luceafarul, Bucureşti, 2004, 304 p.
Lucrarea înfăţişează Bucureştiul de la început
şi merge cu relatările istorice până la o
anumită perioada, urmând a fi completată până
la epoca actuală.
Sunt prezentate istoria mahalelor Bucureştilor,
fiecare cu legendele sale, se face o incursiune
pe acele drumuri prăfuite cu pulbere de aur şi
cu nume, unele pitoreşti, ce au supravieţuit şi
astăzi: Podul Calicilor, Calea Mogoşoaiei, Calea
Şerban Vodă, Calea Moţilor, Calea Craiovei, Podul de Pământ….
Se trece mai departe la o prezentare a bisericilor, cu ctitorii
lor, candele ale unei credinţe care au rămas să lumineze inimile
bucureştenilor.
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Victoria Dragu
Dimitriu,
Doamne şi
domni la
răspântii
bucureştene,
Editura Vremea,
Bucureşti, 2008,
615 p

Hram: Sf. Vasile
Cristin Dumitru
http://calatoriisifotografii.blogspot.ro/

Ctitorită: 1847 de către căminarul Toma Baltă
Calea Victoriei, nr. 198, sectorul 1

Răspântiile sunt
dispecerate secrete ale destinelor
şi provoacă schimbării de direcţie şi
întoarceri în loc, opriri bruşte sau
salutări surprinzătoare.
Nu numai marile pieţe ale oraşului
scriu istoria, ci şi intersecţiile mai
puţin luate în seamă şi pretutindeni
prezente. Acum, în Bucureştii de
secol XXI, vorbim uneori despre
asemenea răspântii aproape la fel:
Peste drum de Casa Melic, acolo unde
Strada Latină se întâlneşte cu Strada
Spătarului. Ar fi cu neputinţă să aibă
un nume al ei fiecare răspântie din
cartierele vechi, încă unitate; a le
identifica prin referinţe la clădirile
şi la străzile din jur nu e numai un
exerciţiu amuzant, ci şi o cale de
a retrăi felul în care se orientau
bucureştenii de odinioară, un fel de
pomenire, un alint dâmboviţean după
cum ne mărturiseşte autoarea.
iunie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 17
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Salba de lacuri a
Râului Colentina
De Andrei Bergheș

Apa Colentinei a folosit timp de zeci de ani bucureştenilor dornici de
plimbări în natură şi baie “la gârlă”, prin salba de 16 lacuri amenajată în
nordul oraşului începând cu anul 1935, dintre care 12 se află pe teritoriul
administrativ al Bucureştiului, adică în interiorul Liniei de Centură. Astăzi,
situaţia lacurilor este incertă, iar tendinţa de dispariţie a spaţiului aferent
malurilor este în continuă creştere.
Lacul Givița,
foto Andrei Bîrsan
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Andrei Bergheș
arhivadegeografie.
wordpress.com/

În acest material despre Râul Colentina ne vom referi doar la aceste 12 lacuri din
salbă. Lacurile din interiorul centurii bucureştene sunt: Străuleşti, Griviţa, Băneasa,
Herăstrău, Floreasca, Tei, Plumbuita, Fundeni 1, Fundeni 2, Dobroeşti, Pantelimon
1 şi Pantelimon 2. Lacurile Fundeni şi Pantelimon au fost separate în două aripi pe
motive geografice, neexistând un stăvilar între ele. În amonte de Linia de Centură se
află lacurile Chitila, Mogoşoaia, Flămânzeni şi Buftea, iar în aval se află Lacul Cernica
(dincolo de care Colentina se varsă în Dâmboviţa). Am considerat drept puncte logice
de delimitare a lacurilor – stăvilarele – acolo unde apa este controlată şi epurată
înainte de a trece în lacul următor. Excepţie fac lacurile Fundeni (1,2) şi Pantelimon
(1,2), unde separarea este facută pe criterii geografice. Tot la stăvilare s-au amenajat
şi diferenţele de nivel dintre lacuri. Formulările “malul stâng” şi “malul drept” pentru
fiecare lac se vor referi la sensul de curgere al Colentinei, acela dinspre nord-vest
către sud-est (general). Vă invit să studiem pe rând, pentru fiecare lac din salba
bucureşteană, accesibilitatea pe fiecare dintre cele două maluri. Textul va fi însoţit
de câte o imagine satelitară, precum şi de 1-2 fotografii. Linia verde de pe imaginea
satelitară reprezintă zona accesibilă pentru plimbare, iar linia roşie reprezintă zona
inaccesibila, care se va ocoli, sau calea de acces spre zonele accesibile.

Lacul Străulesti – malul stâng. Lungime: 2,6 km, din care
accesibili 1,8 km
Lacul Străulesti debutează
de la Şoseaua de Centură cu
nişte maluri greu accesibile
din cauza vegetaţiei şi
construcţiilor. Situaţia ţine
până la intersecţia cu Strada
Aeroportului (700 de metri),
unde terenul devine relativ
prietenos. Se poate merge
pe margine până în dreptul
unei proprietăţi private,
semnalizată cu indicatoare,
dar neîmprejmuită. Aici
putem întâlni câini de
pază, deci se recomandă
ocolirea ei pe la distanţă.
Mai departe, prin vegetaţie
luxuriantă şi apoi pe o cărare, ieşim la Bulevardul Bucureştii Noi, dar nu chiar pe
margine, ci pe un drum care ocoleste spre stânga. Accesul în zona stăvilarelor este de
regula interzis.

Lacul Străuleşti – malul drept. Lungime: 2,25 km, din care
accesibili 0,6 km
Vegetaţia neîngrijită şi deşeurile provenite din construcţii afectează serios o bună
parte din malul drept al Străuleştiului, mai ales înspre Linia de Centură. Mai mult,
fostul complex de agrement dinainte de stăvilar (Ştrandul Străuleşti) a fost cumpărat,
este proprietate privată şi prin urmare a devenit complet inaccesibil pietonilor.
Astfel, singura cale de acces pe malul drept este un drum de ţară care porneşte din
strada Constantin Godeanu, aproximativ în continuarea Străzii Acetilenei, cu care se
intersectează (linia roşie întreruptă din imaginea satelitară). Ajunşi pe mal, nu putem
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de 450 de metri, accesibilă doar cu barca. Instituţia
privată International School for Primary Education, o
grădiniţă la standarde occidentale, a ocupat accesul pe
malul lacului, astfel că din dreptul insulei va trebui sa
ne abatem iar la şosea, căutând Strada Plaiul Cornului.
Accesul înapoi se face pe Strada Petre Aurelian, cu
ocolul pe câmp al unui şantier ce probabil va înfunda
pe viitor strada respectivă. Ajungem astfel pe ultima
porţiune accesibilă a lacului, care se finalizează chiar în
incinta Universităţii Bioterra, care a lăsat accesul liber
pietonilor la malul lacului.

Lacul Griviţa – malul drept. Lungime: 4,4
km, din care accesibili 2,6 km
continua decât în dreapta (aval), până în punctul în
care drumeagul intră pe teritoriul fostului complex de
agrement. De aici, accesul este interzis, iar paznicii nu
sunt deloc prietenoşi cu cei curiosi…

Lacul Griviţa – malul stâng. Lungime: 3,6
km, din care accesibili 2,3 km

Lacul Griviţa debutează dincolo de stăvilarul Străulesti,
pe sub podul Bucureştii Noi. Pe malul stâng nu avem
acces decât din Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti,
deoarece pe prima porţiune se află o proprietate privată
cu gard până la albie. Trecem prin spatele unor vile noi,
dar plimbarea nu durează mult, pentru că după numai
400 de metri suntem nevoiţi să ieşim din nou la şosea.
Gardul conacului cu ponton şi statuie ne obligă la acest
ocol. Apoi, putem reveni iar la albia lacului, pentru alti
400 de metri, dincolo de care lungul şir de proprietăţi
private ocupă fără întrerupere malul stâng. Următorul
acces la margine îl vom avea undeva la intersecţia
Şoselei Siseşti cu prelungirea (nematerializată) a Străzii
Jandarmeriei (conform imaginii satelitare de mai sus).
Profităm astfel de încă 1 kilometru de iarbă verde şi
de panorama misterioasei insule cu o circumferinţă

Lacul Griviţa prezintă cea mai mare atracţie pentru
bucuresteni pe malul său drept. Desi decimat de
proprietăţile private, potentialul turistic este încă
ridicat pe porţiunea ce mărgineşte cartierul Dămăroaia.
Accesul se face tot pe la podul Bucureştii Noi, pe o
cărare umbrită de copacei, dar care în scurt timp
se închide, obligându-ne sa revenim la pod. Astfel,
va trebui să urmăm Bulevardul Bucureştii Noi, apoi
Bulevardul Laminorului până la capăt, pentru a reveni
la albia lacului. În punctul unde se termină Laminorului
şi începe Fabrica de Cărămidă, se deschide un drum
neasfaltat catre nord, care ne conduce la lac dupa
100 de metri. Aici întâlnim o zona perfectă de picnic
în aer liber şi de plimbări, cale de peste 1 kilometru.
Pătrundem şi într-o fostă bază de agrement, total
accesibilă, unde întâlnim ruine de cladiri şi chiar scări de
acces în lac, pentru cei care aveau curajul să se scalde
în apa lacului. Din pacate, trebuie sa revenim în punctul
de acces, pentru că ieşirea directă în strada Fabrica de
Cărămidă este blocată cu gard. Urmând această stradă,
apoi Strada Elocinţei la stânga, ajungem la înca un punct
de acces la oglinda apei, dar pe o porţiune destul de
mică, de maxim 100 de metri. De aici, căutăm intrarea
pe Aleea Snagov, apoi Aleea Scroviştea, ce se strecoară
printre vile noi-nouţe, cu arhitecturi din cele mai
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diverse. Ieşim într-un final la Strada Neajlovului, apoi
Coralilor, pe care o urmăm până la intersecţia cu Drumul
Hulubesti, spre nord. Acesta este accesul la ultima
porţiune destinată plimbării pe Griviţa, de vreo 700 de
metri, până la Bioterra, unde se trece în Lacul Băneasa.
Tot aici întâlnim şi un strand amenajat din salba de
lacuri, pe care îl recunoastem după elemenţii din beton
care delimitează prompt bazinul de înot.

Lacul Băneasa – malul stâng. Lungime: 2,6
km, din care accesibili 1,4 + 200 de metri
insulă

Malul stâng al Lacului Băneasa este în general accesibil,
fiind dublat de străzi asfaltate. Astfel, de la Bioterra se
merge pe străzile Madrigalului şi Gârlei, cu excepţia unei
“peninsule” pe care strada Gârlei o taie direct înspre
est. Pe aceasta “peninsulă” se află sediul Intact Media
Group, trustul media care detine Antenele. Accesul
este restricţionat în acest perimetru, nefiind posibilă
continuarea plimbării pe malul lacului decât pe insuliţa
din dreptul stăvilarului de la Băneasa. Totusi, în incinta
Intact vom putea admira frumoasele conace gemene ale
fostei Regii a Tutunului, dar fotografiatul este interzis. O
bucată din malul stâng al lacului (din acea peninsulă) am
motive sa cred ca este nefolosită şi izolată pe nedrept,
din ce se observă de pe malul vecin.

Lacul Băneasa – malul drept. Lungime: 2,9
km, din care accesibili 0,6 km
Cea mai mare parte a Lacului Băneasa este ocupată de
proprietăţi private. Totusi, o cercetare mai atentă ne
va dezvălui colţuri bine ascunse şi chiar romantice ale
acestui lac. Un acces la o fâşie scurtă, dar frumoasă,
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pe malul lacului, îl reprezintă Strada Nuferilor, o
străduţa “de fite” din marginea cartierului Dămaroaia.
Pe strada Nuferilor ajungem din Şoseaua Străulesti (fără
legătură cu cartierul omonim, este un drum secundar
de legătură între Bioterra şi Piaţa Presei). În capătul ei,
dacă trecem cu atenţie de câinii care au cuştile chiar în
stradă (!), descoperim un locşor adăpostit, “dotat” cu o
măsuţă şi o băncuţă de lemn cum probabil nu mai există
în multe colturi ale oraşului. Fâşia accesibilă este foarte
mică, de 50 de metri, fiind îngrădită de garduri. O alta
porţiune accesibilă, de 500 de metri, este cea dinspre
Podul Băneasa al Şoselei Bucuresti-Ploieşti, definită de
Aleea Mateloţilor. Aceasta începe lângă pod şi se termină
într-un spaţiu cu o utilizare mai puţin fericită, aceea de
depozitare a maşinilor ridicate de poliţie din Sectorul 1…
Pe Aleea Mateloţilor întâlnim alte două foste ştranduri,
urme ale utilizării anterioare pentru agrement.

Lacul Herăstrău – ambele maluri. Lungime:
7,3 kilometri, din care accesibili 7,3!
Putem spune că Lacul Herăstrău este singurul lac din
salbă integral accesibil amatorilor de plimbari pe malul
lacului, datorită amenajării celui mai mare parc din
Bucureşti, Parcul Herăstrău, care înconjoară practic
90% din lac. Porţiunea ocupată de sediul ALPAB este
delimitată cu gard de restul lacului, dar se poate vizita,
iar o bucăţică din malul drept este rezervată Muzeului
Satului. Totusi, cei care nu doresc sa viziteze muzeul,
îl pot ocoli pe faimoasa Insulă a Trandafirilor, în centrul
căreia se găseşte şi rondul de statui dedicat fondatorilor
Uniunii Europene. În timpul verii, turiştii pot face
plimbări cu vaporaşe de mici dimensiuni prin Ecluza
Herăstrău, pe unde se trece în Lacul Floreasca.

tot de pe Strada Ţărmului, dacă ne înscriem spre est pe
Strada Navigatorilor. În capatul acesteia, spre dreapta,
se porneşte o cărăruie prin arboret care ne conduce la
un alt ştrand abandonat, dotat chiar cu tobogan acvatic,
unde turiştii obişnuiesc să vină la iarbă verde, plaja şi
chiar baie în lacul împrejmuit. La Calea Floreasca se iese
tot pe acelasi acces, via Strada Navigatorilor şi Ţărmului,
pentru că malul este blocat din nou de proprietăţi
private…

Lacul Floreasca – malul stâng. Lungime:
2,8 km, din care accesibili 1,9 km
Pe marginea Lacului Floreasca întâlnim cele mai multe
ştranduri abandonate din întreaga salbă, nu mai putin
de 8 la număr. Accesul începe de la Podul Aviatorilor cu
ramura “de jos” a parcului Herăstrău, apoi cu ramura
nordică a Parcului Bordei. Tot aici se află şi restaurantul
cu specific pescăresc La Gondola. Continuând pe
mal, ajungem după nici 500 de metri în dreptul unei
proprietăţi private (un fost club în aer liber, Gaia).
Accesul este liber drept înainte, cu ieşire în Strada
Ţărmului (pe o alee privată). Ieşim în Ţărmului pe o
poartă veche de acces cu un post părăsit de pază. Aici
cotim la dreapta şi daca o ţinem tot înainte ajungem
la intrarea în complexul de agrement Apa Nova, relativ
accesibil plimbaretilor. Practic, se suprapune unei
peninsule din cuprinsul lacului, descrisa de un meandru
al Colentinei. Aleile marginale sunt neatinse de vreme,
cu ţâşnitori şi bănci vechi din anii ’70, şi un vaporaş
din seria “Aurora” abandonat. Se poate servi masa la
restaurantul din complex, care este dotat si cu piscina!
Totuşi, accesul înapoi la “civilizaţie” va trebui să-l
facem tot pe Strada Ţărmului, pentru că o buna bucată
din malul stâng este închisă. Dar putem reveni la acesta,

Lacul Floreasca – malul drept. Lungime:
3,4 km, din care accesibili 1,6 km

Sectoarele accesibile ale malului drept sunt definite
de Parcul Bordei, la vest, şi Calea Floreasca, la est.
Între acestea se află o altă zonă semi-accesibilă, o
bucăţică din fosta alee publică de agrement care acum
aparţine teoretic de un hotel aflat spre Calea Floreasca.
Această porţiune, care include şi un fost ştrand, este
accesibilă din intersecţia străzilor Mircea Eliade şi Radu
Beller, printr-un gard spart. Spre amonte se află vilele
de protocol ale demnitarilor români, păzite ca nişte
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obiective militare, zonă în care accesul şi fotografiatul
sunt interzise. O bucăţică este ocupată şi de Clubul
Floreasca, ce oferă clienţilor câteva sute de metri din
malul Lacului Floreasca. Ocolirea acestora se poate
face pe Bulevardul Mircea Eliade, care se mai apropie
uneori de oglinda apei. De-a lungul Căii Floreasca a fost
amenajată de ALPAB o alee pietonală pentru cei care vor
să se ferească de zgomotul traficului şi să se bucure de
lac.

Lacul Tei – malul drept. Lungime: 3,2 km,
din care accesibili 1,2 km

Lacul Tei – malul stâng. Lungime: 2,3 km,
din care accesibili 0,3 km

Kilometrul accesibil al Lacului Tei, este definit tot de
un parc – al Sectorului 2 – foarte bine îngrijit, botezat
Parcul Tei. Accesul principal către lac se constituie
printr-o alee a parcului finalizată cu un punct de
belvedere, denumită începand cu 2007 “Heydar Aliyev”,
dupa liderul naţional al Republicii Azerbaidjan (între
1993 si 2003), cu care România a fost întotdeauna
în bune relaţii. Partea inaccesibilă a Lacului Tei este
ocupată de celebrele cluburi din zona Floreasca –
Bamboo, Baha, Turabo, Fratelli, precum şi de o bază de
agrement a MApN.
Teiul este cel mai puţin accesibil lac din Bucureşti, şi
din Salba Colentinei. Din cei 2,3 kilometri de rivieră,
doar 300 de metri sunt accesibili omului de rând, ceilalţi
2 kilometri fiind “rezervaţi” oamenilor cu bani care
au fost împroprietăriţi peste noapte. Mai mult, pentru
construirea cartierului de vile de la extremitatea estică,
a fost desfiinţat Parcul Petricani şi mutat undeva lângă
şoseaua Petricani, unde astăzi întâlnim o mică fâsşe de
100 de metri lungime, lângă staţia de tramvai “Ştrandul
Tei”, un spaţiu verde mai mic decât unele curţi private
din cartier… În schimb, micul sector vestic al lacului,
cuprins între Calea Floreasca şi Barbu Văcărescu, se
bucură de o accesibilitate mai bună, doar dinspre Barbu
Vacarescu (pe cealaltă parte fiind stăvilarul). Pe mica
porţiune din centru-nord, semnalizată cu verde pe
imaginea satelitară, se poate ajunge urmând un drumeag
ce porneşte din Şoseaua Petricani, imediat la nord de
podul peste Lacul Plumbuita. De aici, se poate ieşi pe
un drum de serviciu în Şoseaua Fabrica de Glucoză,
pe lângă o antena a STS – Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale.
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pe o potecuţă ierboasă până la podul Petricani, pe
care suntem obligaţi să-l traversăm pe la suprafaţă.
Mai departe, înaintăm pe urmele unui fost drum
de promenadă, care ne trimite cu gândul la o fostă
amenajare de agrement. Pe partea stângă întalnim şi
ruina unui post de pază. Drumul se termină dupa 200
de metri şi suntem nevoiţi să continuăm traseul pe
o potecuţă, care într-un final se închide în vegetaţia
din ce în ce mai deasă care precede gardul Academiei
de Paintball. Aceasta a luat “în primire” şi malul
stâng al lacului Plumbuita. Cealaltă aripă accesibilă a
malului stţng, de dincolo de Academia de Paitball, este
accesibilă numai de la Stăvilarul Plumbuita, prin spatele
restaurantului McDonald’s Colentina. Aleea este la
început amenajată ca părculeţ, apoi continuă pe lângă
gardul fostei fabrici de cărămidă până la intrarea la
Paintball, unde accesul este interzis.

Lacul Plumbuita – malul drept. Lungime:
4,2 km + 0,6 insulă, complet accesibil!

Lacul Plumbuita – malul stâng. Lungime:
2,8 km, din care accesibili 2,3 km

Malul stâng al Lacului Plumbuita contrastează puternic
cu cel drept. Începând cu stăvilarul Tei, înaintăm

Lacul Plumbuita, prin malul său drept, este luciul
de apă cel mai frumos amenajat din partea de est
a Bucureştiului. Nu întâmplător aparţine Sectorului
2 al capitalei, “campion” la amenajarea rivierelor
Colentinei. De la stăvilarul Tei, înaintăm pe o potecă
asemănătoare cu cea a malului vecin, până la podul
Petricani, peste care va trebui să trecem. De aici, ne
înscriem pe lanţul de străzi Şipca, Râul Colentina şi
Steaua Roşie, care însoţesc malul drept al Plumbuitei şi
înconjoară cartierul de case Tei-Toboc. Aici, Colentina
descrie un fost meandru, transformat în golf şi delimitat

de cursul obişnuit printr-o insuliţă care în trecut a fost
parte a Parcului Plumbuita. Accesul pe insula se face din
Strada Steaua Rosie, în dreptul intersectiei cu Olanelor.
Insula are doua accese: unul dinspre cartierul Toboc şi
altul dinspre Mănăstirea Plumbuita. Ultimul dintre ele
este definit de un pod arcuit, ale cărui balustrade au
fost demontate, cel mai probabil de către “colectorii”
de fier vechi. Aceeaşi soartă, a ruinei, a avut-o şi
foişorul din centrul insulei, care în anul 2007 arăta
într-un alt fel, decât in anul 2012… Mai departe de
insulă, spre sud, vom intra în aripa vestică a Parcului
Plumbuita, poate cel mai frumos parc din Sectorul 2.
Intrarea este semnalizată de barieră şi de fântâna cu
apă potabilă de izvor, aflată imediat la baza versantului
dintre lunca şi terasă. Imediat pe marginea terasei a
fost înălţată în anul 1833 Biserica Teiul Doamnei Ghika.
Aceasta este restaurată şi complet vizitabilă. Mai
departe, ocolind fântâna arteziană din mijlocul lacului,
schimbăm cu 180 de grade direcţia de mers şi ieşim din
Parcul Plumbuita, pentru a reintra mai târziu în aripa lui
estică. Aleea pietonală se termină, direcţia de mers se
schimbă spre nord, iar de aici începe Strada Ricinului,
care ocoleste cartierul de case Plumbuita, pe malul
lacului. Curând ajungem la baza versantului în varful
căruia se află frumoasa Mănăstire Plumbuita, înconjurată
de ziduri de cetate. Tot în aceasta zona reîntâlnim insula
amintită mai sus, cu podul arcuit. Accesul în Mănăstire
se face numai pe partea opusă, din Parcul Plumbuita, pe
o alee ce se deschide la dreapta. Suntem acum in aripa
estica a parcului, frumos amenajata si completata de
salcii deosebit de pitoresti. Iarăşi am schimbat direcţia,
pentru că vom termina de înconjurat “peninsula” pe
care se afla mănăstirea. Traseul malului drept se termină
în spatele restaurantului McDonald’s, la stăvilarul
Plumbuita.

Lacul Fundeni, aripa 1 – malul stâng.
Lungime: 1,8 km + 800 m insulă, din care
accesibili 1,5 km
Dincolo de Şoseaua Colentina, cursul de apă omonim
curge printr-un canal mai îngust spre următorul lac
antropic din amenajarea complexă. Acesta va fi împărţit,
strict pe motive geografice, în două lacuri: Fundeni,
aripa 1 şi Fundeni, aripa 2. Limita dintre ele se află
la calea ferată. Cale de 500 de metri, ne bucurăm
de un al doilea splai al Bucureştiului, de data asta
pietonal în totalitate. La ieşirea în lac, în marginea
cartierului Colentina, accesul public pe riviera devine
problematic, datorită faptului că cetăţenii de etnie
rromă şi-au construit casele chiar pe mal şi au “preluat”
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şi terenurile din imediata vecinătate a lacului. Astfel, va
trebui să ocolim pe strada Vasile Băcilă, apoi pe strada
Valea Jiului, pentru a reieşi la oglinda apei. Mai departe,
accesul devine iar problematic din cauza vegetaţiei, dar
potecuţa ne scoate repede la Aleea Tibiscum, o străduţă
care se termină pe o insulă care în trecut era folosită
pentru agrement. Pe insula (complet accesibilă) vom
întâlni tradiţionalul bazin de înot delimitat la marginea
lacului cu elemenţi din beton, dar şi o casă în paragină,
probabil fost restaurant, folosită acum de persoanele
fără adăpost din zonă. Dincolo de insulă, un drumeag
merge pe lângă gardurile înalte ale vilelor noi şi iese la
calea ferată Obor-Pantelimon.

Lacul Fundeni, aripa 1 – malul drept.
Lungime: 2,7 km, din care accesibili 2,7

Ca şi în cazul malului vecin, pe dreapta Colentinei avem
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un teren viran, care din nefericire a fost “cotropit” de
deşeuri. Ne aflăm la marginea cartierului de case din
estul Şoselei Doamna Ghica. De aici, accesul devine
deosebit de dificil din cauza vegetaţiei. Potecuţa firavă
mai are întreruperi, dar cu atenţie se poate înainta.
Ieşim la un fost drum de serviciu, în marginea unei
foste platforme industriale, din care azi au ramas
doar fundaţiile din beton. Suntem la “capul” unui alt
meandru al Colentinei, pe care îl depăşim repede şi
ajungem în dreptul insulei amintite mai sus, cu acces
de pe malul vecin. În curând vom ajunge la noul parc
Râul Colentina, amenajat de Primăria Sectorului 2
în anul 2012, dotat cu panouri solare şi un teren de
fotbal pe gazon sintetic. Panorama spre cartierele
Colentina şi Plumbuita este impresionantă, parcul fiind
amenajat chiar pe una dintre terase. De aici, ca să ne
îndreptăm spre calea ferată Obor-Pantelimon şi spre
stăvilar, trebuie să ne strecurăm atenţi pe lângă casele
rromilor, pe un drumeag afectat de dejecţiile caselor
din împrejurimi. Înainte de calea ferată, ajungem şi
în “frăţiorul” mai mic al parcului pe care l-am lăsat
în urmă, un alt spaţiu verde de dimensiuni mai mici
denumit “Ziduri intre Vii”, amenajat tot in 2012 şi
botezat după strada omonimă în capătul căreia se află.
Putem alege traseul prin parc sau ocolirea lui pe lângă
gardul de protecţie. Se recomandă atenţie la traversarea
căii ferate, deoarece aceasta este circulata de trenurile
din relaţia Feteşti – Bucureşti Obor! Dincolo de rambleul
căii ferate, intrăm pe malurile următorului sector al
Lacului Fundeni.

Lacul Fundeni, aripa 2 – malul stâng.
Lungime: 2,9 km, din care accesibili 1,6
km
Lacul Fundeni 2 este mărginit pe malul său stâng de
satul Fundeni, parte a comunei Dobroeşti, limitrofă
Bucureştiului. Meandrul format de râul Colentina spre
sud “trimite” malul stâng din nou în Bucureşti, prin
existenţa cartierului de case denumit Ostrov. Ostrovul,
în termeni geografici, este o insulă apărută în mijlocul
unui curs de apă. În acest caz, avem de-a face totusi
cu o peninsulă, accesibilă dinspre calea ferată pe un
drum neasfaltat, iar dinspre Bucureşti pe un pod, ce
face legătura cu cartierul Pantelimon. Cum intrăm pe
insula dinspre nord, va trebui să ne înscriem pe artera
principală a cartierului Ostrov, strada Ştiucii. Traversăm
toată peninsula, iar imediat înainte de podul spre oraş,
pe partea dreaptă, se deschide o străduţă care ne
conduce pe malul stâng al lacului. Este poate una din
cele mai frumoase alei de pe riviera Colentinei, dar şi

Lacul Fundeni, aripa 2 – malul drept.
Lungime: 2,7 km, din care accesibili 1,6
km

periculoasă, deoarece localnicii îşi lasă câinii pazitori să
se plimbe în voie pe spaţiul public! Ieşirea înspre satul
Fundeni este blocată de o proprietate privată, păzită
cu străşnicie de o haită de caini, aşa că ne rămâne doar
sa ne întoarcem spre sud până la podul de acces între
cartierul de blocuri Pantelimon şi cel de case - Ostrov.
De aici, malul stâng devine total inaccesibil din cauza
proprietăţilor private cu care deja ne-am obişnuit să
blocheze accesul, ajungând până în lac. Prin urmare, tot
pe strada Ştiucii vom circula. De la ieşirea din Ostrov,
găsim din nou malul apei, de data aceasta intrând pe
teritoriul satului Fundeni din comuna Dobroeşti. În
apropierea Şoselei Fundeni întâlnim o altă proprietate
privată (un restaurant), pe care trebuie s-o ocolim
prin strada amenajată sus pe terasa. La ea ajungem
“escaladând” versantul abrupt de aproximativ 10 metri.
Ieşim în Şoseaua Fundeni chiar în dreptul Parohiei
Fundenii Doamnei, monument istoric. De aici până la
stăvilarul Fundeni, şoseaua omonima “curge” chiar pe
malul lacului.

Ne întoarcem la calea ferată Obor-Pantelimon, pe sub
care apa Colentinei trece din lacul Fundeni 1 în Fundeni
2. Malul stâng al Lacului Fundeni 2 este inaccesibil
dincolo de acest punct, datorită curţilor aferente străzii
Rodica, prelungite până la oglinda apei. Aşa că cel mai
bine este să ocolim chiar pe viitoarea arteră Doamna
Ghica-Chişinau, până ajungem în spatele complexului
comercial Cercul Magic (denumit popular “circul
foamei”) din cartierul Pantelimon. Aici întâlnim, pe
malul lacului, o nouă amenajare de agrement – Parcul
Sfântul Pantelimon – inaugurat în toamna anului 2011
de Primăria Sectorului 2. Este unul din cele 4 parcuri
nou-înfiintate pe riviera Colentinei în numai 6 luni de
zile, începând cu luna octombrie 2011. Parcul nu ocupă
decat 200 de metri din riviera, dar este suficient, pentru
ca de la ieşirea din parc şi până la contactul cu Şoseaua
Fundeni (spre nord) se deschide o poteca idilică, pe care
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plimbăreţii ieşiţi din parc nu se sfiesc s-o cutreiere, mai
ales că unghiul este cel mai potrivit pentru admirarea
apusurilor de pe malul lacului.

Lacul Dobroeşti – malul drept. Lungime:
3,4 km, total accesibil!

Pantelimonului, malul stâng devine treptat inaccesibil,
datorită deşeurilor depozitate din abundenţă, dar şi
proprietăţilor private care s-au întins până la marginea
versantului. Terasa Colentinei în acest sector este destul
de înaltă, iar versantul este foarte abrupt (pantă de
peste 60 de grade), ceea ce face imposibil accesul la
oglinda apei. Din acest motiv, trebuie sa ne orientăm
spre Soseaua Viilor, una din arterele principale ale
micului oraş, din care mai târziu vom ajunge iar la malul
lacului (conform imaginii satelitare). Curând, faleza
scade în altitudine, iar riviera se transformă într-un
câmp mai întins, pe unde localnicii obişnuiesc să vină la
grătare şi pescuit. Către sud, intrăm iar în contact cu
proprietăţile private, astfel că trebuie să ne înscriem
pe strada Matei Basarab. Curţile (relativ mici) se întind
exact între stradă şi lac şi nu au mai mult de 40 de metri
lungime. Practic, suntem pe malul lacului, dar nu-l
putem vedea din cauza caselor. Strada Matei Basarab ia
sfârşit în Str. Dobrogeanu Gherea, care la rândul ei se
termină sub podul de pe Bulevardul Biruinţei.

Lacul Dobroesti – malul stâng. Lungime:
3,3 km, din care accesibili 2,7 km

Lacul Dobroeşti se împarte practic în două sectoare
principale, despărţite de Şoseaua Dobroeşti. Inexistenţa
unui stăvilar în zona acestei îngustări nu permite
separarea a două lacuri, prin urmare vom trata ambele
sectoare ca fiind un singur lac. Lacul Dobroeşti este de
fapt înlănţuirea a două meandre ale Colentinei, unul
cu partea convexă orientată spre Comuna Dobroeşti,
iar celălalt spre cartierul bucureştean Pantelimon.
Accesul pe malul stâng, aparţinând în totalitate comunei
Dobroeşti, debutează din Şoseaua Fundeni cu Aleea
Lacului, carosabilă. Aceasta parcurge aproape toată
riviera primului sector de lac, transformându-se apoi în
potecă. Pe lângă un teren de sport, cărarea ne scoate
la Şoseaua Dobroeşti, pe care o traversăm pe sus.
Mai departe, malul stâng al lacului devine inaccesibil
datorită proprietăţilor private care l-au invadat. Suntem
nevoiţi să parcurgem centrul satului Dobroeşti, de altfel
foarte arătos. Mergem spre nord până la intersecţia cu
strada Nicolae Bălcescu, pe care o urmăm spre sud-est
până la intersecţia cu strada Progresului. Aici se află
monumentul dedicat eroilor din Dobroeşti, precum şi o
casă monument istoric, fosta grădiniţă. În capătul sudic
al străzii Progresului avem din nou acces la malul stâng
al lacului, vreo 200 de metri spre amonte (dreapta),
apoi în totalitate spre aval, până la stăvilarul Dobroeşti,
pe lângă curţi.
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Am avut plăcuta surpriză să constat pe teren că malul
drept al Dobroeştiului (aferent capitalei) nu prezintă
nicio porţiune afectată de proprietăţi private sau alte
obstacole, astfel că este în totalitate accesibil pentru
plimbări! Ba mai mult, în sectorul de dincolo de Şoseaua
Dobroeşti (se trece pe sub pod), a fost amenajat Parcul
Ecologic Dobroeşti, cu alei numai din pietriş şi iluminare
pe baterii solare. Acesta ocupă aproximativ 300 de metri
de riviera, în concavitatea meandrului orientată spre
sud, prin spatele blocurilor din Pantelimon. Este unul
dintre noile parcuri ale Sectorului 2, care a modificat la
minim peisajul caracteristic de baltă (la marginea aleii
principale întalnim chiar stufuri). Până să ajungem în
parc, trebuie ştiut că poteca de acces pe riviera trece
pe lângă o platformă industrială în primul sector, apoi
trece pe sub podul Dobroeşti şi se înscrie prin spatele
cimitirului Mărcuţa. Aici e posibil sa întâlnim câţiva
câini, care apără cimitirul. Cu atenţie, trecem repede
de ei şi intrăm în parc. Din capătul estic al parcului îi
până la stăvilarul Dobroeşti mai avem 400 de metri, prin
spatele caselor şi blocurilor de pe Aleea Pantelimon.

Lacul Pantelimon, aripa 1 – malul stâng.
Lungime: 3 km, din care accesibili 1,7 km
Deşi este vorba despre un singur lac între stăvilarul
Dobroeşti şi la Şoseaua de Centură, fără stăvilar
intermediar, am decis că Lacul Pantelimon se împarte
strict pe motive geografice în două sectoare: Pantelimon
1 şi Pantelimon 2. Limita dintre ele este chiar Bulevardul
Biruinţei – mai precis continuarea Şoselei Pantelimon pe
DN 3, spre Fundulea. Împărţirea geografică am stabilit-o

pe baza suprafeţelor atât de diferite ale celor două
sectoare (Pantelimon-2 fiind de 4 ori mai mare decât
Pantelimon-1), dar am tinut cont şi de aspectul net
diferit al malurilor.

Lacul Pantelimon, aripa 1 – malul drept.
Lungime: 1,7 km, din care accesibili 1,6
km

Malul stâng al lacului Pantelimon 1 este ocupat de două
localităţi vecine Bucureştiului, anume comuna Dobroeşti
şi oraşul Pantelimon. Traseul începe de la stăvilarul
Dobroeşti, mai precis de pe podul ce trece dinspre
strada Ion Vlad spre bulevardul Victor Dumitrescu.
Drumul neasfaltat trece pe lângă câteva curţi, apoi
prin spatele unui cimitir. Mai târziu, se va înfunda
în proprietăţile private aferente străzii Dreptăţii din
Dobroeşti, astfel că vom fi nevoiţi să ieşim cumva printre
garduri la această stradă. Continuăm până în Bd. Victor
Dumitrescu, apoi la dreapta pe strada 22 Decembrie
accesăm din nou malul apei. Ieşim pe frumoasa faleză
pe care s-a amenajat strada Orizontului, de unde se
vede pitoresc şi insula Pantelimon, accesibilă doar cu
barca sau chiar cu piciorul prin albie în perioada cu ape
mici. Strada Orizontului se întrerupe, aşa că trebuie să
ieşim din nou la bulevardul principal, pe strada Stelian
Condu, pentru ca apoi sa facem iar dreapta pe strada
Gheorghe Magheru, pe unde găsim podul pietonal de
acces între comuna Dobroeşti şi oraşul Pantelimon.
Limita între cele două localităţi este dată de un fost
braţ al Colentinei, care traversa locul pe unde astăzi
se află Spitalul Fundeni şi Institutul Oncologic şi care
acum a fost probabil canalizat în subteran sau deviat
complet pe cursul actual. O dată trecuţi pe teritoriul

Malul drept al sectorului amonte din Lacul Pantelimon
aparţine Bucureştiului şi este în cea mai mare parte
accesibil pentru plimbare. Accesul se face de la Strada
Ion Vlad, pe o cărare ce “se luptă” cu vegetaţia destul
de deasă. Ajungem în spatele Depoului Metrorex
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Pantelimon, pe care îl recunoaîtem după posturile
de pază amplasate sus pe marginea terasei. De aici,
cărarea trece pe langa un gard interesant, improvizat
din elemenţii betonaţi ai unei structuri de rezistenţă,
apoi se înfundă în gardul unei proprietăţi private dintre
Metrou şi stadionul Faur. De aceea, ca să ieşim din nou
“la civilizaţie” trebuie să ne întoarcem în colţul de sudvest al bazei Metrorex, unde am văzut primul post de
pază, şi să abordăm una din potecile care merg pe lângă
gard până în Bulevardul Biruinţei. Abia de la podul dintre
cele două lacuri putem vizita, de curiozitate, şi partea
cealaltă a malului drept, care se închide în aceeaşi
proprietate privată dintre stadion şi Metrorex.

Lacul Pantelimon, aripa 2 – malul stâng.
Lungime: 4,8 km + insulă 1 km, din care
accesibili 3,8 km, fără insulă

de metri. Pe partea dreaptă se formează Strada Pădurii,
care se finalizează direct la malul lacului. Aici întâlnim
o zonă tradiţională pentru plajă, grătare şi picnicuri.
Putem înainta şi spre pădure (amonte) vreo 200 de
metri, până la digul de acces pe insula Pantelimon 2
(accesul estic), unde drumul se închide. Dar cel mai bine
este să continuăm spre aval, folosindu-ne de reţeaua
de drumuri neasfaltate ce urcă pe terasele inferioare.
Vom ocoli un conac cu sculpturi interesante în curte,
proprietate întinsă până la oglinda apei, pentru ca
mai apoi să ieşim direct la Şoseaua de Centură, care
mărgineşte şi ea o bună parte din lac.

corespunzător. De aici, va trebui să ieşim în Şoseaua
Gării Căţelu şi să o parcurgem până aproape de capăt,
înainte de intersecţia cu Şoseaua Industriilor. Aici, la
stânga, porneste un drum neasfaltat care ne ajuta să
revenim la oglinda apei, pe lânga stadionul Aversa, şi
el proprietate privată. De aici, continuăm în aval pe la
baza versantului, până la gardul unei staţii de tratare
a apelor uzate. Acest sector (semnalizat cu verde
punctat pe imaginea satelitară) poate fi traversat prin
albie numai primăvara şi toamna, dar în perioadele cu
ape mari va trebui sa facem cale-ntoarsă până la Gara

Bucureşti Sud, pentru că terenul împrejmuit se întinde
până la apă. Din spatele acestei staţii CFR (linia Titan
Sud-Olteniţa), pe oricare din drumurile orientate înspre
nord, se poate ieşi din nou pe malul lacului şi apoi în
Şoseaua de Centură, spre Stăvilarul Pantelimon.
Dincolo de Centură, salba Colentinei continuă cu Lacul
Cernica, cu o suprafaţă aproximativ egală cu a Lacului
Pantelimon. În cuprinsul acestuia, pe o insulă, se află
Manastirea Cernica, la care avem acces numai de pe
malul stâng.

Lacul Pantelimon, aripa 2 – malul drept.
Lungime: 4,7 km, din care accesibili 3,5
km

Parcul Plumbuita, cum a fost și cum a ajuns

Al doilea sector (şi cel mai mare) al Lacului Pantelimon
este ocupat pe malul stâng, în întregime, de teritoriul
administrativ al oraşului Pantelimon. Bulevardul
Biruintei se întinde chiar pe terasa lui, până aproape de
benzinăria Lukoil, unde artera se desparte de riviera.
Până aici, avem ramificaţia pe insula Pantelimon,
unde se afla odată Mănăstirea omonimă şi mai recent
complexul turistic Lebăda (astăzi în paragină şi izolat
bine de privirile curioşilor). De la benzinărie, accesul pe
malul lacului este strict interzis omului de rând şi foarte
bine păzit de o haită aprigă de câini. Din câte am reuşit
să observ, este o zonă îngradită care se poate închiria
pe bani buni pentru pescuit (sportiv… sau nu). Cert
este că apropierea de mal este foarte periculoasă, fără
acordul proprietarului. Din această cauză, va trebui să
ocolim lacul şi pădurea din margine, continuând pe Bd.
Biruinţei. Ajungem în sensul giratoriu unde se ramifică
drumul spre Cernica, pe care îl urmam şi noi cale de 400
34 “Bucureștiul meu drag” - iunie 2012

Malul bucureştean al Lacului Pantelimon 2 debutează
cu al doilea parc ca suprafaţă din riviera Sectorului 2:
Parcul Pantelimon. Atentie! A nu se confunda cu parcul
Sfântul Pantelimon, de pe malul lacului Fundeni! Parcul
Pantelimon este ceva mai vechi, iar reamenajarea lui
a început undeva în anul 2004. Este unul din cele mai
mari parcuri ale Bucureştiului şi ale salbei de lacuri
de pe Râul Colentina. Atracţia principală o reprezintă,
bineînţeles, aleea falezei, care în zona centrală are şi
un debarcader părăsit. Dupa ieşirea din parc, intrăm
într-o fostă bază de agrement, unde întâlnim ruina
unui restaurant-club-discotecă, cu etaj, precum şi
deja cunoscutul bazin de înot împrejmuit. Practic, pe
vremea comunismului, aici era un ştrand, completat
de discoteca şi restaurant. Ne rămâne doar să sperăm
că cineva o să-şi dea seama de potenţialul imens al
zonei şi va da drumul la investiţii. Dincolo de fostul
ştrand, accesul pe malul lacului se închide în gardul
bazei de agrement a pompierilor, unitate militară păzită

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

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

Redeschidem invitaţia la bucureştit!

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

Cu barca prin
Colentina
De ideiurbane

Imagine cu suprapunerea propunerii peste imaginea
din satelit. Am încercat prin această propunere să aduc
în prim plan ideea că zona lacurilor bucureştene este
încă nefolosită şi prin refacerea lor s-ar putea aduce
îmbunătăţiri nu numai acestor zone cât şi întregului
oraş. Imaginaţi-vă doar un nou par Herăstrău în spatele
magazinului Delfinului pe lacul Pantelimon. Poate că
acolo s-ar putea organiza o nouă “Luna Bucureştilor”.
38 “Bucureștiul meu drag” - iunie 2012

iunie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 39

Pentru mulţi ar părea surprinzător, dar în unul dintre
cele mai “ocolite” cartiere ale oraşului există o zonă
cu potenţial imens, care ar putea însemna o refacere
a imaginii cartierului Colentina. Sunt convins că
majoritatea considerăm doar centrul oraşului ca fiind
interesant şi “demn” de a fi arătat turiştilor, dar există
atâtea zone de la margine, care ar putea însemna mult
mai mult pentru toţi locuitorii. Propunerea de astăzi
vizează refacerea unui canal din Colentina, un canal ce
s-a dorit iniţial a fi navigabil şi care astăzi este uitat.
Încercăm mai întâi să localizăm zona de interes cu
ajutorul unor imagini din satelit.
O imagine detaliată a canalului Colentina ne prezintă
situaţia în care se afla astăzi zona. Există câteva
investiţii: sectorul public care a construit deocamdată
două blocuri ANL, o piaţă de alimente şi o pasarelă
pietonală şi sectorul privat, care are diferite proiecte
rezidenţiale în vecinătate. Din păcate încă nu există
un proiect coerent de refacere a întregii zone şi de
parteneriat public-privat pentru utilizarea potenţialului
zonei lacurilor.

Să vedem cum am ajuns la situaţia de
astăzi.
Planul cadastral din 1911 ne arată cum era zona în aceea
perioadă. Şoseaua Colentina există şi atunci, însă toată
zona era la marginea oraşului, fiind chiar limita oraşului
cu localitatea Colentina. În 1911 Colentina era doar o
comună limitrofă iar răul
încă nu era asanat. Am
marcat pe plan traseul
Colentinei cât şi zonele
de mlaştină din jurul
ei. Predomina parcelele
mari încă neconstruite.
Se observă existenţa unei
bălţi şi a unei mlaştini
între drumul către
mănăstirea Plumbuită şi
zona palatului Ghica-Tei.

Planul Pantea din 1936, primit tot de la armyuser, ne
prezintă situaţia de după modificările de început ale
lacurilor bucureştene. Proiectul de asanare a lacurilor
era deja demarat şi prevedea mai multe etape de
refacere a întregului curs al Colentinei.
Am intrat în posesia unei lucrări foarte interesante
despre acest proiect de anvergură. În 1936 Uzinele
Comunale Bucureşti (UCB) publică o culegere a seriei
de conferinţe despre “Asanarea lacurilor Colentinei”.
Aceasta lucrarea apare în urma proiectului de refacere
a zonelor mlăştinoase formate de Colentina şi prezintă
toate lucrările şi proiectele ce au făcut parte din
iniţiativă.
Lucrarea “Asanarea lacurilor Colentinei” conţine o
serie de conferinţe susţinute de inginerii implicaţi în
mod direct în proiectarea şi executarea acestei lucrări.
Prefaţa conţine două discursuri ale primarilor implicaţi
în această lucrare Dem. I. Dobrescu, iniţiatorul, şi Al.
G. Donescu cel care a continuat lucrările. Inginerul N.
G. Caranfil, directorul UCB, face o succintă prezentare
a lucrărilor executate, lucrări care au prevăzut şi alte
proiecte importante precum barajul de la Buftea,
canal din Ialomiţa etc. Cei patru ingineri care susţin
conferinţele sunt ing. Dorin Pavel, ing. D. R. Corbu, ing.
Gh. Vladimirescu şi ing. A. G. Vuzitas, fiecare arătând
câte o parte din lucrările aceluiaşi proiect.

Am marcat pe imagine cele mai importante elemente din zona astfel încât să ne putem face o idee despre potenţialul teritoriului urban. Salba
de lacuri a Bucureştilor ar putea fi un element de reper însă astăzi este total neutilizat la potenţialul său maxim.

Planşa din cadrul lucrării ce prezintă situaţia existentă
înaintea asanării Colentinei. Am marcat pe plan zonă

Planul din 1934, “furnizat”
de armyuser, ne prezintă
evoluţia zonei. Suntem
încă înaintea asanării
lacurilor formate de
Colentina, însă se observă
dezvoltarea fondului
construit.
40 “Bucureștiul meu drag” - iunie 2012

iunie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 41

Planul cadastral din 1911

Planul din 1936

situaţia existentă înaintea asanării Colentinei

Planul din 1934
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soluţia de asanare a lacurilor
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care va fi transformată în canalul Colentina. În urma
studierii terenului, dar şi a altor studii (s-au făcut
măsurători ale debitelor apelor, s-au făcut studii asupra
sănătăţii populaţiei, studii asupra vânturilor şi a climei
bucureştene) inginerii implicaţi au propus trei soluţii de
asanare a lacurilor bucureştene.

şi Pantelimon. În acelaşi timp s-au realizat lucrări la
canalizarea oraşului şi dezvoltarea unei reţele de apă
industrială. Inginerii implicaţi au făcut şi propunerea de
acoperire a Dâmboviţei, de realizare a unui canal între
Snagov şi Colentina şi de amenajare a Dâmboviţei în aval
şi amonte de oraş.

În final soluţia de asanare a lacurilor a fost aleasă şi
s-a început proiectul. Primele lucrări au fost însă în
afară Bucureştilor, la Buftea, prin crearea unui lac de
acumulare şi a unui baraj. Apoi s-a realizat un canal
de deviere a apei din Ialomiţa pentru a creşte debitul
Colentinei. Prima etapă a proiectului a prevăzut
asanarea şi crearea lacurilor Băneasa, Herăstrău,
Floreasca şi Tei. Din ceea de a doua etapă făceau parte
Fundeni, Pantelimon şi Cernica. Din păcate proiectul
a fost oprit în 1940 odată cu începerea războiului. Pe
lângă rezolvarea problemei mlaştinilor, proiectul a
conţinut şi alte lucrări. S-a încercat realizarea unui
rău navigabil astfel încât au fost prevăzute mai multe
ecluze. Ing. Dorin Pavel a proiectat şi o centrală
electrică propusă a fi amplasată lângă lacul Fundeni.
Canalul Colentina făcea parte din sistemul acestei
centrale şi era urmat de un alt canal între Fundeni

Planul de situaţie al viitorului canal Colentina precum şi
profilul transversal al acestuia au fost prezentate de ing.
Gh. Vladimirescu. Canalul începea din lacul Tei, trecând
prin spatele palatului Ghica-Tei, ajungea la şoseaua
Colentina şi apoi în linie dreaptă până în lacul Fundeni.
În Tei era prevăzut un baraj şi o ecluză pentru a se
realiza navigaţia prin toate lacurile.
Pe planul din 1938 este prezentată o situaţie care din
păcate nu a mai fost posibilă. Proiectul a fost oprit
şi nu a mai fost reluat decât după 30 de ani, dar cu
modificări. În acei ani nu au anticipat schimbările
ce aveau să apară în ce priveşte regimul politic.
Schimbarea nefericită a regimului politic a însemnat
şi oprirea proiectului şi renunţarea la soluţiile propuse
atunci.
Planul din 1968 ne prezintă zona în care se vede

Planul din 1938

Planul din 1968
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că lucrările nu au mai fost continuate. Prima fază a
proiectului iniţial a inclus şi lacul Tei, însă canalul
Colentina şi mai departe lacul Fundeni, parte din cea de
a doua fază, nu au mai avut norocul să fie realizate.
Perioada anilor 70 ne găseşte în plin avânt socialist,
când începe reconstruirea cartierului Colentina, pe
alocuri, şi dezvoltarea zonei. Aceleaşi blocuri tip îşi
fac apariţia în zonă şi se trece şi la asanarea ultimelor
lacuri. Se realizează canalul Colentina, lacul Plumbuita,
neprevăzut iniţial în proiectul interbelic, lacurile
Pantelimon şi Cernica. Din păcate s-a abandonat ideea
predecesorilor de realizare a unui element distinctiv şi
funcţional al oraşului astfel încât am ajuns astăzi că zona
să fie cel puţin “ocolită” de locuitorii Bucureştilor.
Să vedem totuşi cum arăta astăzi zona canalului
Colentina.Pe planul cadastral actual am identificat
elementele zonei. Pe partea stângă a canalului s-au
construit două blocuri ANL şi este pregătit terenul
pentru încă două. Primăria a realizat pe partea dreaptă
o piaţă agro-alimentară şi recent a inaugurat şi o
pasarelă pietonală peste canal. Funcţiunea dominantă
este cea a locuirii, cu insule de locuinţe individuale
fără vreo importanţă arhitecturală şi blocuri de locuinţe
colective cu regim de înălţime parter şi patru etaje şi
la bulevardul Colentina, parter şi zece etaje. Parcul
Plumbuita este amenajat însă intenţiile primăriei s-au
oprit la şoseaua Colentina şi nu s-a reuşit integrarea
zonei canalului în restul parcului.
Chiar în starea actuală, canalul arată bine, fiind plin
de vegetaţie. De la nivelul apei nu sunt foarte vizibile
blocurile din jur, camuflate de verdeaţă. Ce nu se văd în
poze sunt amenajările din jurul canalului, pentru că nu
există. Am ales să nu arăt casele, locuinţele individuale
de lângă canal şi starea proastă în care sunt. Din păcate
apa nu este foarte curată şi nici oamenii străzi care
îşi găsesc o ocupaţie sub podul Colentina sau în zona
canalului nu sunt elemente care să te îndemne să te
plimbi, însă potenţial de dezvoltare există.

Imagine de pe barajul Plumbuita către lacul Fundeni cu podul
rutier Colentina (foto Nick Costandache)

Imagine de pe pasarela pietonală către lacul Plumbuita. Pe
fundal se văd podul rutier Colentina şi barajul de pe lacul
Plumbuita (foto Nick Costandache).

S-ar părea că investitorii privaţi realizează potenţialul
enorm al lacurilor bucureştene şi încercă să dezvolte
proiecte rezidenţiale, care conţin, cel puţin pe hârtie, şi
dotări publice. Un P.U.Z. (Plan urbanistic zonal) aprobat
în zona din sudul canalului Colentina, preluat de pe pmb.
ro.
După ce am parcurs “etapă de informare” privind zona
canalului Colentina, am ajuns la cum mi-am închipuit.
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Imagine cu pasarela pietonală peste canalul Colentina
(foto Nick Costandache).

Propunerea mea este o dezvoltare a zonei canalului
prin realizarea a încă două canale noi. Parte dreaptă
a canalului va fi un parc care va face legătura între
parcul Plumbuita şi un viitor parc la sud, legat şi de
zona Peninsula Residence, prezentată în P.U.Z.-ul de mai
sus. Pe partea stângă am amplasat câteva construcţii
de mici dimensiuni, un modul care este rotit şi suprapus
în diferite poziţii. Funcţiunea fiecărui modul este
diferită, dar împreună ar trebui să funcţioneze ca un
centru cultural. În fiecare modul pot exista separat

sau în legătură: expoziţii, ateliere, cursuri, cafenele,
săli de proiecţie etc. Am gândit zona acestui centru
ca pe o “casă de cultură de cartier” modernă, care să
înceapă prin diferite proiecte să schimbe mentalitatea
rezidenţilor. Insula formată în partea stângă va rămâne
neplantata cu arbori pentru o zonă deschisă pentru
activităţile centrului ce se pot desfăşura şi în aer
liber. Insulă din partea dreaptă face parte din acel
parc-legatura şi este plantată fără a se amenaja zone
pietonale.
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O schemă a propunerii cu o zonă mai mare. Am marcat circulaţiile principale şi noile zone de spaţii verzi. Propun şi
un pasaj rutier peste lacul Fundeni, care să facă legătură între şoseaua Fundeni şi bd. Doamna Ghica. Strada Magister
Bacila V. va fi lărgită.

Imagine cu modulul ce formează centrul cultural şi cele două insule rezultate.
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Imagine cu insula “liberă de arbori” unde se pot desfăşura activităţile în aer
liber ale centrului.

Imagine de pe malul drept, din parcul nou, cu o pasarelă către insula-parc.

Imagine de pe podul rutier Colentina către lacul Fundeni şi modulele ce
formează centrul cultural.

Imagine aeriană din intersecţia Colentina cu Magister V. către lacul Fundeni.

Imagine aeriană cu nouă zona a canalului, către lacul Plumbuita.

Imagine aeriană de pe malul drept, parcul nou în prim plan şi construcţiile
modulare în fundal.
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Imagine aeriană cu zona parcului
în prim plan şi o pasarelă către
insula-parc.
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ortodoxie
Amplasamentul definitiv şi proiectul noii Catedrale Patriarhale

Catedrala
Mântuirii
Neamului

„Minune prea de tot mare n-ar fi dacă trebuie să treacă fie măcar numai
o sută de ani ca să se poată începe zidirea unei catedrale la Bucureşti –
dacă mai e să se facă un asemenea început.”
Ioan Slavici „Catedrala Bucureştilor” (în revista „Arhitectura”, 1924)

De Nicolae Şt. Noica
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Amplasamentul definitiv

Nicolae Şt. Noica
Inginer, absolvent
al Institutului de
Construcţii Bucureşti –
Facultatea de Construcţii
civile şi Industriale
promoţia 1969
1996-2000 - Ministrul
Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului
1990-1994 - Inspector Şef
de Stat pe ţară – Inspecţia
de stat în Construcţii
1996 - Membru al
Parlamentului

Aşa cum am arătat, aşezarea Catedralei
Patriarhale în Parcul Carol a suscitat
numeroase discuţii pro şi contra. De aceea,
Patriarhia Română a înţeles să caute noi
oportunităţi de amplasament pentru acest
edificiu. La începutul anului 2005 Primăria
Municipiului Bucureşti, prin scrisoarea nr.
105/16.02.2005, oferă Patriarhiei un nou
amplasament pentru Catedrala Mântuirii
Neamului situat în Calea 13 Septembrie,
cunoscut în istorie ca „Dealul Arsenalului”.
După dezbateri în cadrul cărora s-a evaluat
propunerea Primăriei Generale de a se
renunţa la Parcul Carol, Consiliul Naţional
Bisericesc a acceptat în principiu ca
noul amplasament al viitoarei Catedrale
a Mântuirii Neamului să fie Dealul
Arsenalului, considerat cel mai înalt loc din
Bucureşti.
În cursul dezbaterilor de principiu,
care au vizat noul amplasament al

viitoarei Catedrale Pa triarhale pe Dealul
Arsenalului, au fost şi păreri defavorabile
ideii, argumentându-se că o construcţie
de proporţiile Palatului Parlamentului ar
putea pune în umbră, din punct de vedere
arhitectonic, simbolul Catedralei Mântuirii
Nea mului. În decizia finală de a accepta
Dealul Arsenalului a contat argumentul că
în zonă au existat cinci biserici şi mănăstiri,
Schitul Maicilor, Mihai Vodă, Izvor, Alba
Postăvari, Spirea Veche, dintre care două
au fost translate şi celelalte demolate
pentru a se putea construi Casa Poporului.
Din acest punct de vedere, acordarea
terenului pentru viitoarea Catedrală
Patriarhală ar putea fi privită ca o reparaţie
morală sau ca un act de dreptate.

Fondurile construirii asigurate
de către Patriarhia Bisericii
Ortodoxe Române.
Guvernul României a deschis calea acestei
noi etape prin promovarea Ordonanţei

de urgenţă nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea
Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului,
publicată în Monitorul Oficial nr. 234 din 21 martie 2005,
cu următorul conţinut:
„În vederea realizării Catedralei Mântuirii Neamului,
simbol al celor două mii de ani de credinţă creştină pe
pământul românesc, Ţinând cont de necesitatea stabilirii
unui amplasament corespunzător pentru construirea
ansamblului arhitectural, care să permită realizarea
acestuia în cel mai scurt timp, În considerarea faptului
că aceste elemente vizează interesul public şi constituie
situaţii extraordinare, În temeiul art. 115 alin (4) din
Constituţia României, republicată, Guvernul României
adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:
Art. 1 - (1) Ansamblul Arhitectural Catedrala Mântuirii
Neamului, simbol al celor două mii de ani de credinţă
creştină pe pământul românesc, se va construi în
municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie, sector 5.
(2) Fondurile destinate construirii Ansamblului
Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului vor fi
asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române.
(3) Guvernul României şi celelalte autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale implicate au

1988-1990 - Inspector
- Institutul Central de
Cercetare Proiectare şi
Directivare în Construcţii ICPDC

obligaţia de a acorda, la solicitarea Patriarhiei Bisericii
Ortodoxe Române, tot sprijinul necesar, în condiţiile
prevăzute de lege.
Art. 2 - (1) Terenul în suprafaţă de 110.000 mp., situat
în municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie, sector 5,
identificat şi delimitat potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, trece din
domeniul public al statului în domeniul privat al statului.
(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se transmite cu titlu
gratuit în proprietatea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe
Române şi este destinat exclusiv construirii Ansamblului
Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului…..

Dealul Arsenalului
Elaborarea planului de urbanism zonal pentru catedrală
a fost încredinţată Departamentului de Urbanism de
la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu,
în urma unei licitaţii. Acest plan a fost adoptat de
Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin hotărârea
58/2006.
Iată câteva date legate de poziţionarea catedralei
prezentate de arhitectul Florin Machedon1, şeful
departamentului de urbanism: „Din punct de vedere

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

Planul de Urbanism Zonal
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul şi Preasfinţitul Părinte Varsanufie
Prahoveanul, la lucrările Simpozionului consultativ, 2009
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vizual, perspectivele sunt relativ puţine. Terenul pe
care se va înălţa catedrala este bine însorit şi este
optim pentru cum se vede catedrala. În ce priveşte
perspectiva, cum şi de unde se vede catedrala: ea nu
se va vedea din cauza Casei Poporului, dar avem şi
perspectivele directe şi se poate observa potenţialul Căii
13 Septembrie pe măsură ce ne apropiem de catedrală,
de-a lungul unui mare culoar urban”.
Insistă, apoi, ca amplasarea Catedralei să fie de-a lungul
axului Căii 13 Septembrie „care face ca ea să fie văzută
din foarte multe locuri şi multiple unghiuri”. Subliniază
şi recomandarea Comisiei Tehnice a Primăriei ca de-a
lungul Căii 13 Septembrie să existe o oază verde.
Arată, de asemenea, că „primăria a prevăzut între
Parlament şi terenul Catedralei, un spaţiu destinat
străpungerii şoselei nord-sud a Capitalei, deci o mare
arteră de circulaţie”. După mai bine de 15 ani de
negocieri şi schimbări de amplasamente, noua Catedrală
Patriarhală şi-a găsit, în sfârşit, locul pe fostul Deal
al Arsenalului, în Calea 13 Septembrie, între clădirea
MinisteruluiApărării Naţionale şi Palatul Parlamentului.

Sfântului Sinod, a unor demnitari ai vieţii publice
româneşti şi a aproape 1000 de preoţi şi credincioşi, a
avut loc sfinţirea locului destinat construirii Catedralei
Patriarhale, pe Dealul Arsenalului.
În cuvântul rostit înainte de începerea slujbei de sfinţire,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a salutat prezenţa
la eveniment a ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române,
precum şi a înalţilor demnitari de stat, spunând, între
altele, următoarele:
„Suntem bucuroşi că aţi răspuns invitaţiei noastre şi
suntem recunoscători tuturor celor care ne-au ajutat să
obţinem un loc pentru construirea Catedralei. Acest loc
este rezultatul străduinţelor deosebite ale vrednicului
de pomenire Părintele nostru Patriarh Teoctist, dar şi
al înţelegerii venite din partea guvernelor Românei,
preşedinţilor României şi din partea Parlamentului
României, care a emis o lege specială pentru ca acest
loc să fie consacrat Catedralei patriarhale. Deci, tuturor

vă mulţumim şi acum trecem la săvârşirea slujbei
de sfinţire a pietrei de temelie şi a locului unde va fi
altarul, urmând ca alte rugăciuni să fie făcute atunci
când se toarnă fundaţiile, iar rugăciunile cele mai
multe, la sfinţirea Catedralei, pe care o dorim să fie
realizată cât mai curând.

construcţia după ce definitivăm tematica teologică.
Trebuie să spunem arhitecţilor trei lucruri. În primul
rând, care este simbolismul obligatoriu al unui locaş de
cult, în al doilea rând, ce utilitate liturgică trebuie să
aibă, iar în al treilea rând, ce mesaj al spiritualităţii
româneşti trebuie să transmită noua catedrală.

Noi dorim ca toţi să fim prezenţi şi la sfinţirea
Catedralei, peste treipatru-cinci, maximum şase-şapte
ani, pentru că dacă lucrăm în mod unitar şi solidar vom
avea o bucurie mare împreună.”

Trebuie să fie atât de frumoasă, încât
să exprime sufletul românesc plin de
bucurie.

Locul pe care se va construi viitoarea Catedrală
Patriarhală a fost marcat cu o cruce de marmură,
având inscripţia: „Loc sfinţit pentru noua Catedrală
Patriarhală”.
De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
precizat şi când încep lucrările şi ce condiţii trebuie să
îndeplinească noua Catedrală patriarhală: „Începem

În vederea stabilirii temei de proiectare pentru
realizarea „Ansamblului Arhitectural Catedrala
Mântuirii Neamului” au fost organizate trei simpozioane
tematic-consultative, la care au fost invitaţi specialişti
în domeniu – arhitecţi şi ingineri – cu experienţă în
domeniul construirii unor catedrale şi biserici de mari
dimensiuni, în mediul urban.
Desfăşurate sub denumirea „Noua Catedrală Patriarhală,

Sfinţirea locului
În ziua de joi, 29 noiembrie 2007, la ora 10, în prezenţa
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a membrilor

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel înmânând premiul
Domnului Constantin Amâiei, arhitectul societăţii SC Wanel
Exim SRL şi câştigătoarea concursului de proiectare,
7 iulie 2010
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Cuvântul Profesorului ing. Nicolae Noica la conferinţa de presă pentru anunţarea societăţilor de proiectare participante la
Concursul de proiectare al Catedralei Mântuirii Neamului, 23 februarie 2010

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel primeşte Autorizaţia de Construcţie pentru Catedrala Mântuirii Neamului de la Primarul
Sectorului 5, Marian Vanghelie, 2 septembrie 2010
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Vizionarea machetelor, 3 iunie 2010

Macheta prezentată de SC WANEL EXIM SRL (Bacău), Arhitect Constantin Amâiei
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Catedrala Mântuirii Neamului: arhitectură, structură,
utilitate cultuală şi culturală”, aceste simpozioane au
avut ca scop preluarea ideilor şi sugestiilor specialiştilor
pentru completarea şi definitivarea temei de proiectare.

Subcomisia de instalaţii:

Concursul de proiectare

• Ing. Adrian Retezan – Timişoara

Patriarhia Română a lansat în ziua de 28 decembrie 2009
licitaţia pentru concursul de proiectare al Catedralei
Mântuirii Neamului. În dorinţa de a începe lucrările de
construcţie în toamna anului 2010, prin caietul de sarcini
s-a cerut ca oferta de participare să conţină Studiul
de Fezabilitate (S.F.) şi Documentaţia Tehnică pentru
emiterea Autorizaţiei de Construire (D.T.A.C.), pentru
construcţia „la roşu”.

• Ing. Ioan Borza – Timişoara

Membrii Comisiei de verificare şi
coordonare a lucrărilor:
Preşedinte:
Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul – Episcop vicarpatriarhal;
Vicepreşedinţi:
Rugăciune pentru începerea lucrărilor după primirea Autorizaţiei de Construcţie, 3 septembrie 2010

Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul – Episcopvicar
patriahal;
• Prof. ing. Nicolae Noica – Membru al Adunării Naţionale
Bisericeşti;
Membri: Dr. ing. Eugen Iordăchescu – Consultant expert;
• Prof. ing. Daniel Stan – Consilier patriarhal;
• Pr. Ionuţ-Gabriel Corduneanu – Vicar administrativ
patriarhal;
• Ing. Mihai Spirache – Consilier patriarhal;
• Pr. dr. Gheorghe Ispas – Consilier Patriarhal
Subcomisia de rezistenţă:
• Ing. Mircea Mironescu – Bucureşti
• Ing. Dorin Lazăr – Bucureşti
• Ing. Traian Pop – Bucureşti
• Ing. Gheorghe Drugea – Bucureşti
• Ing. Şerban Dima – Bucureşti
• Ing. Iacint Manoliu – Bucureşti
• Ing. Dan Dubină – Timişoara
Subcomisia de arhitectură:
• Arh. Virgil Polizu – Bucureşti
• Arh. Adriana Matei – Cluj
• Arh. Mircea Grigorovski – Iaşi

Şantierul în lucru, august 2011
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• Arh. Dan Kisilewicz – Bucureşti

• Ing. Mihai Ilina – Bucureşti
• Ing. Gheorghe Duţă – Bucureşti
• Ing. Dragoş Hera – Bucureşti

• Ing. Cătălin Lungu – Bucureşti
Subcomisia financiară:
• Ec. Viorel Roman – Bucureşti
• Ing. Cătălin Pistol – Bucureşti
• Ing. Viorel Axinte – Constanţa.

Proiectul final
După desecretizarea ofertelor, s-a constatat că
punctajul maxim a fost obţinut de proiectul nr. 2,
propus de SC VANEL EXIM SRL - Bacău, cu care s-a
încheiat contractul de proiectare complet, cu condiţia
de a aduce îmbunătăţirile cerute de beneficiar.
Premierea proiectelor prezentate la concurs a fost
făcută de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în ziua de
7 iulie 2010, în sala Aula Magna „Teoctist Patriarhul”.
La 11 august 2010, Societatea WANEL EXIM SRL a supus
proiectul Ansamblului arhitectural „Catedrala Mântuirii
Neamului” alcătuit la faza de studiu de fezabilitate
(S.F.) şi detalii tehnice pentru autorizaţie de construire
(D.T.A.C.), spre avizare Comisiei tehnice-economice
înfiinţată la Patriarhie.
Ulterior a fost înaintată la Primăria sectorului 5
documentaţia tehnică în vederea emiterii autorizaţiei
de construire. Aceasta a fost obţinută la data de 2
septembrie 2010.
La sfârşitul anului 2010 au început lucrările de
organizare de şantier şi de executare a pereţilor
mulaţi, iar astăzi, când scriem aceste rânduri, cele de
infrastructură.
Iată ce s-a făcut pentru împlinirea idealului de peste un
veac al poporului nostru până la finalizarea primei etape
a acestuia: elaborarea proiectului clădirii Catedralei
Mântuirii Neamului.
Urmaşilor noştri, care vor continua această „lucrare
publică” a neamului în anii următori le revine datoria
şi responsabilitatea, morală şi legală, de a consemna
etapele făcute pentru a finaliza acest demers
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eseu

M-am trezit
hrănindu-mă din
verde. Un imens
verde. Ca un cer
inversat. Mărunţit
de infinite detalii.
Ca un cer cu păsări
terestre, care nu
ştiu să zboare,
lipite de cerul lor
solid, hrănindu-se
din infinitul cel
verde.

Miracol

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

Foto: Valeriu Onciu

Foto: Șerban Vornicu

Dimineaţa era crudă, adâncită în spaţiu, verdele tăia adânc în umbră. Când mi-am
pus o dorinţă, mi-am spus aşa: fie lumină.

www.simonacratel.eu

Foto: Șerban Vornicu

În penumbra moale, macroscopic viaţa-ncepea. Viu în ascunziş, cu o mie de vieţi şi
trilioane de ochi, umed, aducător de foşnet. Peste tot picură viaţa.
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Foto: Cristian Ivan

Apoi soarele s-a
strecurat tiptil,
făcându-şi loc
printre plante. A
început timid, cu
o lumină slabă. În
jur sclipeau infinite
diamante. Faţete
nebănuite atunci
se aflau. Jucăuş
printre frunze,
soarele se făcea
că se strecoară.
Tiptil, ca un hoţ,
răsfăţându-se
printre ramuri.
Mângâind ce-i
cădea la îndemână.
Plin de tandreţe.
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Aşa că am ieşit
din trilioane de
tunele subterane,
invadând lumina.
În verde, în umed,
în cer inversat. Cu
miliardele mele
detalii.

Foto: Șerban Vornicu

M-am târât pe
firul uscat, mai
aproape de soare,
mai aproape. Iubit
timid, fără curaj:
soare printre
copacii lin legănaţi
de vânt. Vânt
de dimineaţă.
Un vânt venit de
departe. Numele
lui rostit peste tot.
Toţi îl numesc,
toţi îl cheamă:
Ssssssssssîîîîîîîî....

Foto: Cristian Tatu
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Doar eu, cer
răsturnat, iar el,
adiere vie de sud.
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Open
closed
De Mirela Momanu
În perioada 18 mai – 10 iunie
2012, o expoziție nonconformistă,
prezentată într-o manieră aparte,
a continuat colaborarea dintre
Asociația “Bucureștiul meu drag”
și Muzeul Național al Satului “
Dimitrie Gusti”.

Foto Lucian Olteanu
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Expoziția de fotografie a fost cea care a
însoțit prezentarea unor obiecte casnice
și gospodărești vechi, aflate în patrimonial
muzeului. Lucrările fotografice au fost
reunite sub tema “Open Closed” și au
conținut fotografii care au avut abordări
diverse ale acestui concept.

Mirela Momanu
www.momanu.blogspot.com
Foto:
Mirela Momanu și Șerban Vornicu
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În cadrul acestui eveniment, vizitatorii
muzeului au fost îndemnați să caute
în casele din incinta muzeului diverse
obiecte vechi, cum ar fi: “sărărita”
(recipient depozitare sare), “ciur”
(sita), “botita cu pineze” (cutie
transport mâncare), “opaiț” (lampa),
“țapină”(rangă) etc; alături de aceste

obiecte au putut fi vizionate lucrări din
cadrul expoziției fotografice.
Au expus cu ocazia acestui eveniment:
Cristina Bobe, Makkai Bence, Ileana
Buruianu, Alexandru Corneanu, Ana
Dumitru, Julia Kretsch, Crisanta
Măciuceanu, Ruxandra Măciuceanu,
Florina Margelatu, Mirela Momanu,
Andreea Nanciu, Radu Neagu, Elisei
Noata, Lucian Olteanu, Vlad Petreanu,
Mihai Petre, Daria Răducanu, Cristi
Spiridon, Sorina Tache, Adrian Tache,
Evgheni Tirulnic, Cristina Tripon.

La vernisaj:
Iulia Grumăzescu, Conf. univ. dr.
Paulina Popoiu - Directorul Muzeului
Satului, Mirela Momanu și actorul
Nae Alexandru

Mulțumiri firmei “Skin”, pentru ajutorul
oferit la expunerea acestei expoziții.
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Adrian Tache
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Ana Dumitru

Andreea Nanciu

Crisanta Măciuceanu

Cristi Spiridon

Cristina Bobe

Alexandru Corneanu

Evgheni Tirulnic

Julia Kretsch

Daria Răducanu

Cristina Tripon

Mirela Momanu

Elisei Noata

Ileana Buruianu
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Părinţi fondatori ai

Uniunii Europene
Makkai Bence

Monumentului dedicat părinţilor fondatori ai Uniunii
Europene a fost inaugurat pe 9 Mai 2006, de Ziua Europei.
Amplasat pe Insula Trandafirilor din Parcul Herăstrău,
monumentul este compus din busturile din bronz
reprezentând 12 oameni politici europeni cu o contribuţie
esenţială în constituirea UE.

Ruxandra Măciuceanu

Sculptor Ionel Stoicescu

foto: Petru Șchiopu

Radu Neagu

Sorina Tache
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Lucian Olteanu

Vlad Petreanu
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Paul Henri Spaak (1899-1972)
om politic belgian; de 11 ori ministru de externe;
a prezidat conferinţa de la Messina (1955) unde
s-a înfiinţat comitetul care a redactat raportul
Spaakca re va duce la semnarea Tratatelor de
la Roma de înfiinţare a Comunităţii Economice
Europene

Jean Rey (1902-1983)
om politic belgian; ministru reconstrucţiei în
guvernul belgian; membru al Comisiei Europene
(1958-1967) i-a succedat lui Hallstein ca
Preşedinte al Comisiei (1967-1970)

Joseph Bech (1887-1975)
om politic luxemburghez; ministru în multe
guverne şi premier (1953-1958) cu rol decisiv în
timpul conferinţei de la Messina Messina (1955)
unde s-a înfiinţat comitetul care a redactat
raportul Spaak care va duce la semnarea
Tratatelor de la Roma (1957) de înfiinţare a
Comunităţii Economice Europene

Johann Willem Beyen (1897-1976)
om politic olandez; iniţiatorul Planului Beyen;
ministru al afacerilor externe cu rol decisiv în
crearea Comunităţii Economice Europene

Sicco Leendert Mansholt (1908-1995)
om politic olandez; iniţiatorul Planului Mansholt
de restructurare a politicii agricole a Comunităţii
Economice Europene şi vicepreşedinte (19581972) şi preşedinte al Comisiei Europene (19721973)

Jean Monnet (1888-1979)
diplomat şi om de afaceri francez iniţiatorul
împreună cu ministrul de externe Robert Schuman
planul pentru crearea Comunităţii Europene
a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) fiind şi primul
preşedinte al Înaltei Autorităţi CECO

Pierre Werner (1913-2002)
om politic luxemburghez; premier şi ministru în
multe guverne cu rol decisiv în crearea uniunii
economice şi monetare; considerat tatăl monedei
unice “Euro”

Alcide de Gasperi (1881-1954)
om politic italian; premier (1945-1953); cel care a
promovat ideea de unificare europeană prin CECO
şi NATO

Altiero Spinelli (1907-1986)
om politic italian; lider al Mişcării Federaliste
Europene; rol important în crearea Comunităţii
Europene de Apărare şi promotor al Proiectului de
Tratat pentru crearea Uniunii Europene

Robert Schuman (1886-1963)
om politic francez; premier (1947-1948), ministru
de externe (1948-1952). Este cel care la 9 mai
1950 (actualmente Ziua Europei) a rostit discursul
prin care propunea înfiinţarea CECO

Walter Hallstein (1901-1982)
om politic german; secretar de stat în Ministerul
de externe german iniţiatorul doctrinei Hallstein
şi primul preşedinte al Comisiei Comunităţii
Economice Europene. În timpul preşedinţiei
sale s-a iniţiat Politică Comună Agricolă pilon al
politicii comunitar

Konrad Adenauer (1876-1967)
om politic german; cancelar al RFG (1949-1963)
iniţiator al CECO cu Schuman şi Monnet; semnatar
al Tratatului de la Elysee)
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Pasajul

Villacrosse
De Emanuel Bădescu

foto: Andreea Radu și Adrian Baicea
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Nu sunt multe locuri în Bucureşti cu o istorie atât de bogată ca Pasajul Villacrosse.
Prin 1655, în urma unor vânzări succesive, proprietara locului ajunge bogata
mănăstire Mihai-Vodă. Din pricina învecinării cu domeniul contelui Constantin
Bălăceanu, care îşi pierduse capul înfruntându-l cu oaste austriacă pe Vodă
Brâncoveanu, egumenul vinde locul vel armaşului Bunea Grădişteanu, omul
Puterii, cu dare de mână şi strângător de moşii, cum dovedeşte un document din
anul 1696.
Câţiva zeci de ani mai târziu, stăpân va fi marele vornic Scarlat Câmpineanu
care, pe la începutul secolului al XIX-lea, zideşte acolo un han pentru “muşterii
înstăriţi”. După moartea vornicului, hanul va fi condus cu mână de fier de
vorniceasa Luxandra, mama marelui revoluţionar Ion Câmpineanu. La moartea ei,
petrecută în 1829, fetele moştenesc casele părinteşti, situate - cu aproximaţie pe actuala stradă Eugeniu Carada, hanul revenindu-i lui Ioan, care îl va vinde în
1832 dragomanului Petrache Serafim (tălmaci de limbă rusă pe lângă împăratul
Napoleon în campania din Rusia) şi fratelui său, doctorul Ion Serafim, absolvent în
anul 1815 al Facultăţii de Medicină din Paris. Nu a fost o vânzare obişnuită, iată şi
de ce: Ion Câmpineanu, boier cu vederi liberale şi membru fondator al Societăţii
Filarmonice, dorea să transforme “hanul părintesc” într-un „Palat Filarmonic” cu
bibliotecă, săli de conferinţe şi o sală de teatru în vederea adăpostirii Teatrului
Naţional. Să se observe că proiectul său prefigura în detaliu „Ateneul Român”,
înfiinţat, ca multe alte instituţii ce vizau emanciparea românilor, abia peste
trei decenii, când ruşii pierduseră calitatea de „putere protectoare” în urma
Războiului Crimeii.

Emanuel Bădescu
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Or, aflându-se în plin proces cu Ţarul
Nicolae I pentru moştenirea posesiunilor
cantemireşti din Bugeac, Câmpineanu era
rău văzut de baronul Ruckmann, consulul
Rusiei în Principate. Singura şansă pentru
concretizarea proiectului, era să nu mai
figureze ca proprietar, dar fără înstrăinarea
absolută a hanului. Pentru a înşela vigilenţa
ruşilor, înstrăinarea a fost făcută sub formă
de licitaţie, de fapt de pseudo-licitaţie,
întrucât cumpărătorul era un apropiat al său
şi iniţiat în secretele Societăţii Filarmonice.
Fraţii Serafim au reprezentat acest tip de
cumpărător special. “Buni patrioţi”, dată
fiind şi originea lor aromână, ei au cerut
Cârmuirii în ianuarie 1834 să zidească un
teatru, motivând “că unul din mijloacele care
haractirisesc un neam şi îndulcesc moralul
său este teatrul”. Nu cunosc răspunsul
autorităţilor, însă îl intuiesc ca fiind negativ,
bănuind şi o reacţie ostilă la interpretarea
„în cerc restrâns” a piesei „Fanatismul” de
Voltaire în 29 august acelaşi an.
Sprijinită pe succesul acestui precedent,
hanul este răscumpărat şi în aprilie 1836
Societatea Filarmonica publica următorul
anunţ: “Soţietatea întreprinzătoare a zidirii
Teatrului Naţional, după înştiinţarea ce a dat
în anul trecut, săvârşind cumpărarea locului
dumisale dragomanului Serafim ce se numeşte
Hanul Câmpineanului pentru 5.500 galbeni,
se găteşte acum pentru închipuirea unui
plan de teatru”. Traseul, dacă reuşea, ar fi
readus „hanul” sub direcţia lui Câmpineanu,
ca şef al „Soţietăţii”. În realitate, vânzarea
nu avusese loc : se tatonase vigilenţa lui
Ruckmann, care, ignorând articolul V al
Regulamentului Organic, se opunea din
răsputeri “formării unui Teatru Naţional”.
Tot ceea ce a reuşit Societatea a fost
cumpărarea a doi munţi din judeţul Buzău
“de la polcovnicul Ion Câmpineanu”. Scopul?
0 comisie a “întreprinzătorilor zidi¬rii
Teatrul naţional şi anume polcovnicul Iancu
Câmpineanu, Comisul Iancu Manu, paharnicul
Ioan Roset, comisul Petrache Poenaru şi
Ioan Iliad” va încheia cu Petrache Serafim
ceea ce în negustorie se numea “troc”.
În schimbul celor doi munţi, dragomanul
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ceda “întreprinzătorilor” locul “ce se chiamă Hanul
Câmpineanului de pe Podul Mogoşoaiei împotriva caselor
răposatului baron Meitani”. Deşi s-au întocmit toate
zapisele necesare, ruşii, care pricepuseră subtilitatea
afacerii, nu au permis acest schimb. Teama de “luminile
teatrului” şi, mai ales, ura lor faţă de Ion Câmpineanu,
omul din umbră, îşi spuseseră cuvântul. Teatrul Naţional
va fi construit 15 ani mai târziu, după numeroase
intervenţii la Vodă, tot sub ocupaţia rusă, tot în locul
unul han, Hanul Filaret şi tot pe Podul Mogoşoaiei, dar
nu de Societatea Filarmonică, obligată de Ţar să se
autodizolve.
Din banii adunaţi cu atâta trudă, luminaţii boieri s-au
gândit să-i înalţe o statuie generalului Kiseleff - care
locuia peste drum în casa Meitani - pe terenul viran ce
despărţea Hanurile Câmpineanu şi Filipescu. Era un gest
disperat de câştigare a bunăvoinţei ocupantului. Dar
inutil. Kiseleff a respins oferta, rugând ca din aceşti bani
- până nu de mult destinaţi zidirii unui Teatru Naţional,
- să se realizeze “o fântână, un pod, o şosea sau orice
altă lucrare folositoare”! Precum vedem, înălţarea unui
teatru nu era ceva util… Dorinţa i s-a respectat şi o parte
din sumă a fost înghiţită de construirea Uzinei de Apa de
la Mihai Vodă şi de conductele subterane, cealaltă parte
de amenajarea “Aleii celei mari”, rebotezată “Şoseaua
Kiseleff”, la care a lucrat până în august 1852 Karl
Wilhelm Mayer, creatorul Grădinii Cişmigiu.

În 1840 chiar întocmise un proiect apreciat de Vodă
Bibescu, dar respins de ruşi din motivele arătate maisus. Referitor la acest proiect, regretatul Mihai Ispir
observa: “Planşele întocmite de Villacrosse conţin multe
stângacii, dar concepţia sa (în comparaţie cu a lui Iacob
Melic, n.n.) apare mai realistă, mai suplă, mai bine
acomodată posibilităţilor mediului ale cărui aşteptări era
chemat să ie îndeplinească”.
Aşadar, în anul căsătoriei cu fiica dragomanului, Xavier
Villacrosse era “o personalitate marcantă” a Bucureştilor
şi un om de încredere al socrului său. Renumele său
va atrage spre Hanul Câmpineanului (devenit în timpul
epidemiei de holeră din 1848 Hanul Villacrosse) o
clientelă subţire. Prăvălia menţionată în actul dotal
fusese închiriată tipografului şi litografului Friedrich
Walbaum, care, în scurtă vreme, va deveni “tipograful
Curţii”. În acelaşi han, dar în partea dinspre Hanul
Castrişoaiei (existent şi astăzi), anticarul M. Boitiţi

După moartea dragomanului Serafim în 1846, văduva
acestuia, Maria, a dăruit jumătate din han – aproape
ruinat ce cutremurul din 1838 - unui ginere, arhitectul
Xavier Villacrosse şi cealaltă jumătate, altui ginere,
căsătorit cu Anastasia, blănarul de lux Mihalache Macca.
Villacrosae, catalan cu studii de specialitate la Paris,
se căsătorise la 17 februarie 1843 cu Polixenia Serafim,
care i-a adus “ca zestre 1.000 de galbeni, mobile,
argintării şi haine în valoare de 500 galbeni şi prăvălia
ce am clădit, cu două caturi, pă locul ce moştenesc
numit al Câmpineanului, după Podul Mogoşoaiei, unde a
fost cafenea, ce-l am de moştenire de la răposat fratemiu doftorul Ioan Serafim”, cum specifica în actul dotal
părintele ei.
Villacrosse avea drept avere doar renumele de
“arhitecton” şef al Capitalei. Ridicase în 1842 întâia
primărie a Capitalei - Sfatul orăşenesc - dispărută în
incendiul din 23 martie 1847 şi luptase în 1836, alături
de predecesorul său Hariton, pentru înălţarea Teatrului
Naţional “pe locul Câmpineanului”, deci în favoarea
viitorului socru.
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ocupa în anul 1846 o prăvălie, cum rezultă din acest
anunţ: “M. Boitiţi are cinstea de a da în cunoştinţa
înaltei nobilimi şi cinstitului public că a adus felurimi de
giuvaericale şi lucruri de aur de la Viena şi Paris pentru
cavaleri şi dame, precum şi feluri de obiecte de rococo
şi, fiindcă nu va zăbovi aci multă vreme, are cinstea a se
recomanda la prăvălia sa ce este pe Podul Mogoşoaiei,
în casele domnului Macca, împotriva de casele lui Baron
Meitani”. În 1849 trage la han doctorul Fabini, un om de
suflet, care specifica în anunţul său că “Săracii, în orice
zi, vor găsi ajutorinţe până la 5 ceasuri după prânz la
locuinţa sa, fără plată”.
În iulie 1852 un oaspete ilustru a onorat cu prezenţa sa
Hanul Câmpineanu-Villacrosse: Leon Lalanne, inginerul
francez adus cu multă cheltuială de “luminaţii boieri”
pentru a introduce în Ţara Românească Sistemul Metric
zecimal. Era epoca în care hanul de lux se transforma în
hotel, operaţie extrem de costisitoare, după cum reiese
din documente. Când nu au mai ajuns banii împrumutaţi
de la zarafi, Villacrosse s-a asociat cu un anticar slovac,
I. Wilczek, care a reuşit în 1854 să preia hotelul, pe care
l-a rebotezat “Stadt Pesth”.
Un an mai târziu, arhitectul murea sărac şi de “inimă
rea” în casa sa din dosul Grădinii Cişmigiu, astăzi
colţul răsăritean făcut de strada Spiru Haret cu
strada Ştirbei Vodă. In locul binemeritatului necrolog,
gazetele au publicat doar această înştiinţare sinistră:
“Generalicescul Consulat al Franţei pofteşte pe
creditorii răposatului Czavier Vilagros, fostul arhitect al
statului, de a se arăta la acest consulat cu documentele
lor de creanţă, spre a face cuviincioasa punere la cale
pentru despăgubirea lor”...
Din fericire, viaţa merge înainte. Wilczek, inspirat,
a construit în cafeneaua hotelului o scenă, pe care
se produceau seară de seară dansatoare de can-can
şi cupletiste. În plus, în fiecare sâmbătă aveau loc
vestitele “baluri de societate”, organizate într-o sală
lungă şi joasă, amenajată aproximativ la întretăierea
celor două pasaje (Macca şi Villacrosse). Iată o amuzantă
descriere datorată lui N.T. Orăşanu: “În fundul hanului
lui Vilacros, la Stadt Pesth, sunt balurile lui Vilcek.
Cele mai frumoase, cele mai vesele sunt cele care au
loc o dată pe săptămână sub numele de ‘0 du lieber
Augustin’. Aici se îngrămădesc junele modiste, venite
să uite Întristata viaţă de toate zilele, aici negustorii
înstăriţi de pe Podul Mogoşoaiei, aici junii care, după
moda pariziană, preferă amorurile cusătoreselor de tot
felul şi pierd ziua trecând în birje pe la magazinele unde
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micile grizete cu părul bălai (majoritatea harghitene,
n.n.) cos la bonete, pălării, rochii sau fac flori, vând
panglici, mănuşi etc. Ici vezi o damicelă simţibilă care
primeşte amorul propus de un june cu condiţia de a
nu o vedea decât o oră pe zi şi de a nu o controla de
întrebuinţarea celuilalt timp... Înspre zi s-a dansat cancanul sub numele modest de horă şi l-au dansat mai ales
pompierii, mai abitir ca la Mabile sau Closerie des Lilas”.
Distracţiile au durat vreo trei decenii, foarte profitabile
pentru Wilczek şi urmaşii lui. Cum rezultă din presa
vremii, între anii 1882-1887 s-au întreprins lucrări de
anvergură conform planurilor arhitectului Felix Xenopol,
fratele marelui istoric şi cu studii de specialitate la
Berlin. Hotelului, care avusese până atunci 9 camere,
i s-a dublat capacitatea. Mărginite de fostele hanuri
„Castrişoaiei” şi „Filipescu”, ce a devenit între timp
Palatul Dacia, s-au construit pasajele Villacrosse şi
Macca în formă de potcoavă, cu o ieşire în actuala
stradă Carada numită “Pasajul Băncii”. Asemănarea cu
„pasajele” din Paris şi din Milano este izbitoare, diferă
numai proporţiile, impactul comercial fiind la fel de
mare. Numărul mare de prăvălii, majoritatea cafenele şi
magazine de bijuterii, au făcut din aceste loc, mai ales
după acoperirea lor cu sticlă, prin 1891, când a avut loc
inaugurarea oficială, o veritabilă, însă costisitoare, inimă
a Bucureştilor. Undeva, la etaj, a funcţionat chiar şi un
templu masonic, vizitat în anul 1886 de regele Oskar
al II-lea în calitatea sa de Mare Maestru al Marii Loji
suedeze. Uşa Templului, precum şi decoraţiile simbolice,
mai există…
Noul secol XX va aduce şi noi proprietari ai pasajelor:
Maican, Bolintineanu, Gorjan, Ioanide, Creditul Iaşi,
Bursa, care şi-a avut la Villacrosse primul sediu din
Capitală etc. După 1950 în bătrânele prăvălii din Pasajul
Bijuteria, cum s-au numit în anii ruso-comunişti pasajele
înfrăţite, au fost expuse lucruri de Consignaţie, cam
până în anul 1979, când întregul complex a fost supus
renovării.
De câţiva ani, trecutul - evident “în haine noi” încearcă să reînvie gloria de altădată. În loc de încheiere
o remarcă: pasajul (folosesc singularul pentru plural)
s-ar cuveni să fie reparat şi reacoperit cu sticlă, plouă
şi ninge în el ca „afară”. Iar Blocul „Rosenthal”,
impunătorul edificiu ridicat după planurile arhitectului
Radu Dudescu, face din intrarea în Pasajul Macca o
intrare în infern.
Pasajul Macca și Villacorsse
Septembrie 2003
foto Andrei Bîrsan
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mestesuguri

Florin Răceanu
reparații mașini de cusut
De Cosmin Andrei
foto: Cosmin Andrei,
Alexandru Roșu
Dacă v-aş ruga să-mi daţi un exemplu
de meşteşug, la ce v-aţi gândi? Poate
că la pantofari sau poate la croitori,
nu? Dar dacă v-aş întreba care-i cel mai
răspândit? Vă las un rând răgaz.

84 “Bucureștiul meu drag” - iunie 2012

iunie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 85

Eu cred că cei mai răspândiţi meşteri
sunt cei care confecţionează chei.
Nu ştiu să existe piaţă fără maşină
de copiat chei şi am văzut maşinile
acestea printr-o grămadă de ateliere
pe uşa cărora scria cu totul altceva
(mi-aduc acum aminte de un atelier de
reparat biciclete sau de un altul unde
se repară instrumente muzicale...);
astfel, mergând într-o dup-amiază pe
Bulevardul Coposu, am trecut aproape
indiferent pe lângă o vitrina pe care
scria “CONFECŢIONARE CHEI” dar la o a
doua privire, am observat acolo şi nişte
maşini de cusut şi asta m-a făcut curios.

Andrei Cosmin
zilele.blogspot.com

În atelier, l-am cunoscut pe Florin
Răceanu, un tânăr de douăzeci şi ceva
de ani care de vreo 3 ani repara maşini
de cusut. Mi-a povestit că are pregatire
in mecanică fină şi e un domeniu care-i
place; ceasornicar n-a vrut să se facă şi
nici nu a căutat vreun loc intr-o fabrică

unde ar fi fost de ajutor cunoştinţele
lui, a preferat să facă un lucru pe care
probabil, puţini îl ştiu; l-am întrebat
dacă mai cunoaşte alţi oameni care au
meseria lui şi mi-a răspuns că în afară
de meşterul de la care a învăţat, nu mai
ştie pe nimeni altcineva. Sigur, există
unele service-uri ale firmelor care
produc sau importă maşini de cusut insă
nu credea să existe pe-acolo oameni
care să se descurce atât cu o maşină de
cusut clasică cât şi cu una modernă,
automatizată. La el în atelier, le vedeai
pe toate.
M-am întors împreuna cu Alex intr-o
altă zi şi am facut şi câteva poze, în ele
veţi recunoaşte alaturi de un om care
lucrează atent, nişte maşini de cusut
pe care mai nou, le găsiţi pe bani mulţi
mai degrabă prin anticariate şi aproape
intotdeauna nefuncţionale.

Alexandru Roșu
www.alexandrurosu.ro
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albumul cu amintiri
Josephine Sternfeld („câmp cu/de stea”)
s-a născut în 1904 ca fiică a austriecei
Rosa și a reprezentantului companiei de
automobile Ford la București, nobilul von
Sternfeld. A studiat dansul la Şcoala de
balet a Operei cu Maria Bălănescu şi cu
Teresa Battagi și câţiva ani, pe timpul
verii, s-a perfecţionat la Paris. A dansat
la Teatrul Cărăbuș (înființat în 1919 și care
a funcționat 20 de ani până la al doilea
război mondial) al lui Constantin Tănase
și din 1921 a lucrat la Opera Română, din
1925 ca prim-balerină.
Dintre spectacolele ei la Operă se pot
aminti: Aragoneza, Aida, Arlechiniada,
Faust (Vals, Noaptea Valpurgiei), Coppelia,
Daphne și Chloe,, Iris, Javotte, Lacul
lebedelor, Nippes, Tricornul, Zâna păpușilor.
În 1934 s-a căsătorit cu arhitectul Gustav
Alexandru Grefu (1907-1975). S-a retras din
activitatea artistică în 1938 și în 1943 l-a
născut pe fiul Ion Grefu. S-a stins din viață
în 1990.
Așa cum reiese din colecția de de familie,
Josephine se lăsa fotografiată pe Calea
Victoriei, în Cișmigiu cu prietenele și
colegele de spectacol, pe scenă, la Șosea
în plimbare cu familia. De o eleganță
desăvârșită, farmecul personal era pus în
valoare de ținute vestimentare la modă din
care nu lipseau pălăria, mănușile, pantofii
cu toc și gulerul de blană.

Josephine Sternfeld
prim-balerină la Opera Română
De Oana Marinache
prelucrare imagini Cristian Gache
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Fotografii selectate de istoricul de artă drd.
Oana Marinache din arhiva de familie a arh.
Ion Grefu. Adresez mulțumiri dl. Caracas
pentru sprijinul acordat și semnalarea
apariției volumului Cătălin Caracas, Vivia
Săndulescu, Consemnări coregrafice:
Baletul Operei Naționale București, Editura
Rao, București, 2011
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cu soțul arh. Alexandru Grefu
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Jo cu fiul, Ionuț
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cu nepoata Meda în 1975 la 71 ani
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De la Mavrogheni
la Carol I
De Viorica Petrescu
foto Mihai Petre

istoric
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Numit de cronici nevrozatul, maniacul, nebunul, zevzecul, depravatul, nea-ntr-o-parte,
blestematul, Nicolae Mavrogheni, domnitorul fanariot de sfârşit de secol XVIII, a lăsat
urme asupra Capitalei în scurta sa domnie (1786-1790), atât în mentalul colectiv, cât şi
în lăcaşuri zidite la iniţiativa lui, care rezistă în timp până azi. Domnind numai patru ani
(la fel ca şi împăratul roman Caligula cu care a fost asemănat), fanariotul a fost extrem
de activ şi a încercat să pună ordine în balcanicul Bucureşti, în care boierii ştiau doar să
petreacă. Deşi i se reproşează că a umilit, a deposedat pe boieri de averi, i-a trimis în exil
(cel mai celebru fiind Ienăchiţă Văcărescu, trimis la Nicopole din ordinul său) şi uneori
chiar i-a înţepat fără judecată, cu banii lor a organizat cea mai bine pusă la punct armată
de până atunci.
A organizat serviciul de salubritate în Bucureşti, a reparat străzile, a pus ordine în preţuri,
a combătut furturile, s-a amestecat în mersul bisericilor pentru binele enoriaşilor, a
construit la capătul Podului Mogoşoaia un spital, o biserică, un foişor de relaxare. A captat
apă de izvor şi a trimis-o prin olane până la cişmelele din oraş, pentru folosul tuturor.

Viorica Petrescu
Profesor

La fel ca un alt celebru domnitor de mai târziu, Cuza, Mavrogheni a rămas celebru datorită
deghizărilor şi controalelor inopinate pe străzile bucureştene, în pieţe şi biserici, prăvălii
şi curţile dregătorilor pentru a vedea dacă poruncile îi sunt îndeplinite. Cei prinşi că nuşi făceau datoria erau pedepsiţi pe loc. Pe hoţi îi spânzura în uliţă, lăsându-i câte o zi
să-i vadă lumea. La răspântii aranjase să se ridice ţepe şi avertizase că oricine va fi prins
furând, ucigând, sau fiind gazdă pentru hoţi va fi pedepsit în acest mod groaznic.
Dar cum faptele rele şi excentricităţile rămân în istorie mai degrabă decât cele bune,
personalitatea lui Mavrogheni este descrisă în termeni şi acţiuni mai mult decât ciudate,
care fac din el un Caligula bucureştean. La fel ca împăratul roman, care i-a construit
calului său Incitatus un grajd de marmură cu iesle din fildeş, l-a invitat la cină alături
de senatori şi l-a propus candidat la consulat, Mavrogheni îşi aduse calul în foişorul de
pe Podul Mogoşoaia şi, printr-o ceremonie solemnă, îi oferi rangul de căminar (dregător
însărcinat cu perceperea unor dări) într-o sursă sau clucer în alta (răspundea de magaziile
şi depozitele domneşti). Fanariotul nostru poate chiar ştia povestea antică dacă luăm în
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considerare faptul că personajul, născut într-o insulă
grecească, a călătorit mult pe navele turceşti şi a avut
funcţia de dragoman (traducător) al Porţii, ceea ce face
din el un om obişnuit cu lectura.

Şcoala poartă astăzi numele marelui cărturar Ion Heliade
Rădulescu, al cărui mormânt poate fi vizitat în imediata
apropiere a şcolii, în curtea bisericii Izvorul Tămăduirii
Mavrogheni, de pe strada Monetăriei.

Gustul pentru spectacol prezent la Caligula – recita
şi declama, regiza singur spectacole la care invita,
pe bani mulţi, senatori, arunca cu monede de aur şi
argint din vârful unei bazilici şi se amuza de îmbulzeala
produsă de mulţimea care căuta banii – a fost din plin
prezent şi la cel poreclit de popor, din cauza culorii
negricioase a pielii, Arapul. Mavrogheni se plimba pe
străzile principale ale Bucureştilor cu un echipaj foarte
ciudat: o caleaşcă trasă de cerbi cu coarne de aur,
mânaţi de slugi zgomotoase şi urâte, care din vârful
atelajului jigneau trecătorii. Alteori, în plină noapte,
striga de mama focului că este incendiu, pentru a băga
spaima în locuitori, dar şi pentru a-i pune în mişcare pe
tulumbagiii de la foişor.

Lăcaşul de învăţământ este o clădire bine păstrată, al
cărui farmec îl dau ornamentele de ceramică smălţuită,
balconaşul de lemn şi turnulețul cu ceas, intrările
arcuite, feroneria gardului, fântâna din gard, chiar dacă
e secată. De altfel, întregul amplasament al şcolii e plin
de farmec şi de istorie.

A fost omorât din ordinul sultanului, din cauza
insubordonării faţă de Imperiul Otoman.
Pe lista întocmită în 2004 de Institutul Naţional al
Monumentelor Istorice apar o serie de lăcaşe de
învăţământ, şcoli sau licee: pe această listă, se află şi
Şcoala Generală numărul 11, situată pe Șoseaua Kiseleff,
la 2 pași de Biserica Mavrogheni şi Muzeul Ţăranului.

Biserica Izvorul Tămăduirii sau Mânăstirea de la
Cişmeaua Mavrogheni a fost construită la 1786 de
Nicolae Petru Mavrogheni voievod şi soţia sa Maria
Doamna, ca mulţumire pentru vindecarea de o boală
incurabilă a fiicei acestora. După 1864, lăcaşul a slujit şi
pentru cartier.
Lângă biserică, domnitorul a înfiinţat şi un spital numit
„Filantropia“ (iubirea de oameni) – cum s-ar fi putut
numi altfel lângă o mănăstire – care extins, păstrează şi
astăzi acelaşi nume.
Tot în zonă, prin anul 1786 se afla chioşcul lui
Mavrogheni, o construcţie de zid şi lemn, cu parter şi
etaj, cu cişmea şi havuz, cu apă bună de izvor, adusă de
departe prin tuburi de ceramică. La sud de acest chioşc
se afla o grădină de circa două hectare şi jumătate, de
formă pătrată, desenată de însuşi Nicolae Mavrogheni
şi plantată cu lalele, garoafe şi trandafiri. Nucleul
viitorului parc Kiseleff a plecat probabil de aici.
Bucureştenii pot încă vizita biserica ridicată de el, ce
şi-a păstrat catapeteasma originală, mormântul lui Ion
Heliade Rădulescu din curtea bisericii şi îl pot aminti pe
Constantin Brâncuşi, elev al Şcolii de Arte in Bucureşti,
cântând în strana bisericii lui Mavrogheni.
În curtea bisericii Nicolae Mavrogheni a fondat tipografie
unde s-au tipărit lucrări emblematice pentru cultura
noastră naţională. Punctul culminant a fost atins odată
cu activitatea lui Ion Heliade Rădulescu, care a tipărit
aici „Curierul românesc“ – prima gazetă în limba
română, cu caractere chirilice, în proces de înlocuire a
alfabetului chirilic cu cel latin. Tot aici a văzut lumina
tiparului „Regulamentul Organic“ – prima constituţie a
României moderne, prima carte de muzică bisericească
„în sistema nouă“ (modul în care se cântă şi astăzi),
alcătuită de Petru Efesiu, precum şi alte cărţi laice şi
religioase. În 1872, Heliade trece la cele veşnice şi este
îngropat în curtea bisericii, iar deasupra mormântului
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său s-a ridicat de Eforia Şcoalelor, în 1912, în semn de
recunoştinţă şi preţuire, un frumos monument, care
poate fi admirat şi astăzi.
Încă de la întemeierea mănăstirii, aici funcţiona şi o
şcoală de meserii. Constatând necesitatea şi utilitatea
unei asemenea şcoli tehnice, domnitorul Barbu Dimitrie
Ştirbei, în anul 1850, cere Eforiei Şcoalelor să elaboreze
un plan de organizare al unei şcoli civile de arte şi
meşteşuguri “potrivit cu starea şi mijloacele ţării”.
Această şcoală începe să funcţioneze din anul 1852, cu
40 de elevi interni pregătiți în meseriile de tâmplari şi
fierari. Ulterior, la aceste meserii se adaugă treptat:
strungăria, sculptura în lemn şi turnătoria de metale.
În cadrul şcolii, la acea dată, sunt de remarcat două
reușite tehnice, moderne pentru acele vremuri,
realizate de elevii ucenici. Prima a reușit înlocuirea
sobelor de teracotă, folosite la încălzirea cu lemne a
localului, cu încălzirea cu ajutorul aerului cald captat
de la vatra bucătăriei şi transportat printr-o conductă
de olane. Realizarea acestei instalații a fost condusă
de meșterul zidar Barbu Profir. A doua reușită tehnică a
şcolii a fost prezentată cu prilejul intrării în București
a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cu care ocazie
sistemul vechi de iluminare cu lumânări al şcolii este
înlocuit prin procedeul de iluminare cu lămpi cu unt de

rapiță sau cu gaz. Renumele pe care această şcoală l-a
câștigat a determinat creșterea numărului solicitărilor
de înscriere la cursurile ei, obligând Eforia Şcoalelor să
hotărască, începând cu anul 1854, admiterea elevilor pe
baza de concurs şi obligativitatea lor de a fi absolvenți
a patru clase primare. Dinamica numărului de elevi este
elocventă: în anul 1854 frecventau cursurile şcolii 59 de
elevi, iar în anul 1857 numărul a crescut la 80 de elevi.
Creșterea numărului elevilor a determinat şi creșterea
specializărilor. Astfel, în anul 1859, școala angajează
pe maistrul bănățean Pavel Vintent pentru a preda
elevilor procedeul de confecționare al pilelor pentru
lăcătușerie. Școala de Meșteșuguri de la Mavrogheni s-a
distins şi cu alte reușite tehnice recunoscute şi răsplătite
atât în ţară, cât şi în Europa. Din rândul acestora este
remarcabilă primirea medaliei de aur în anul 1862 la
Paris de fostul elev al şcolii C. Râureanu pentru invenția
sa ,,Mașina de bătut grâul”.
În anul 1864, în timpul domniei lui Alexandru Ioan
Cuza, toţi cei 70 de elevi ai şcolii, din motive de
interes naţional, sunt trecuţi la Arsenalul armatei, unde
constituie o secţie specială. Din cauze bugetare şcoala
îşi întrerupe activitatea în intervalul anilor 1864-1871.
Suspendarea şcolii de meșteșuguri de la Mavrogheni
în anul 1864 este resimţită de industria românească,
marcând începutul unui proces de extindere în care
meseriaşii specialişti sunt tot mai căutaţi. Şcoala de la
Iaşi, înfiinţată în anul 1841, nu poate satisface singură
aceste cerinţe. În încercarea de soluţionare a problemei,
izvorâtă din necesitatea dezvoltării economiei româneşti
manufacturiere, Ministerul Cultelor reînfiinţează în
anul 1871 vechea şcoală sub denumirea de Şcoala
de Arte şi Meserii, în fostul local de la Cişmeaua
Mavrogheni, cunoscut mai târziu şi sub denumirea de
Monetăria Statului. Şcoala începe să funcţioneze în
baza regulamentului sancţionat prin Decretul nr. 1754
din 24 octombrie 1872, inspirat după modelul Şcolii
franceze de arte şi meserii de la Chalon-sur-Marne, Aix
şi Augers. Hotărârea Ministerului Finanţelor din anul
1877 de amplasare a Monetăriei Statului în casele de la
Mavrogheni determină mutarea Şcolii de Arte şi Meserii
în localul secţiunii mecanice a Şcolii de Agricultură de la
Herăstrău, unde funcţionează până în anul 1882, când,
din nou, este mutată într-o clădire situată în vecinătatea
gării Filaret.
Programa de învățământ, prevedea următoarele:
învățământul şcolii va fi teoretic şi practic, durata
studiilor va fi de patru ani, iar studiile vor cuprinde
Aritmetica, Geometria, Desenul descriptiv, Mecanica
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elementară, Mecanica aplicată, Elemente de construcții,
Desenul aplicat la construcții şi Contabilitatea.
Pe parcursul timpului, promoțiile şcolii au cuprins
nume de absolvenți care s-au remarcat atât în industria
românească, dar şi în alte domenii, precum artele plastice.
Astfel, printre cei 19 absolvenți ai promoției anului 1876
(9 fierari, 6 dulgheri, 3 tâmplari şi un mecanic ), din
care unii au devenit conducători de unităţi industriale,
s-au aflat absolventul-tâmplar Ioan Georgescu, viitorul
sculptor-artist, şi absolventul-dulgher Alexandru Averescu,
viitorul mareșal şi prim-ministru al României. În perioada
interbelică, în arhiva şcolii se afla şi lucrarea practică de
diplomă a acestuia, reprezentând o miniatură a podului lui
Traian de la Drobreta-Turnu Severin.
În 1896, Giulio Magni, un italian ce ocupa postul de arhitect
şef al Capitalei primește comanda de a construi o Școală
comunală în curtea Bisericii Mavrogheni. După câțiva ani
de muncă rezultatul va fi o construcţie în stil neoromânesc,
inspirată din „Bufetul de la Şosea” al lui Ion Mincu, friza
incluzând numele unor mari cărturari: Gh. Şincai, Vasile
Alecsandri, Ion Heliade Rădulescu, Ion Văcărescu, Nicolae
Bălcescu, Gh. Asachi.
În cei zece ani în care a locuit şi lucrat la Bucureşti,
arhitectul italian a realizat aproape treizeci de edificii
dintre cele mai variate, precum Hala Traian, Palatul
Arhiepiscopiei Catolice, vechiul Palat al Parlamentului din
Bucureşti, Palatul Comunal Bucureşti, Arhivele statului,
Gara de Nord, Forum Traiani, Antrepozitele Generale sau
Şcoala comunală Mavrogheni, o biserică la Constanţa, gări,
diferite vile comandate de personalităţi importante ale
vieţii politice şi sociale române (Lahovary, Andronescu,
Popovici, Elie Radu etc.) şi mai multe şcoli la Iaşi şi
București.
Şcoala comunală Mavrogheni s-a păstrat, spre încântarea
bucureştenilor şi a miilor de copii care învaţă acolo, lipită
de biserica Mavrogheni, un alt loc plin de simboluri istorice
şi de farmec al oraşului.
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Skirtbike 2012
Foto: Adina Diaconescu
Text: Oana Deliu
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“Bicycles as woman’s fashion statement”

Skirtbike, singurul eveniment
ciclistic adresat cu precadere
femeilor, este o continuare a
proiectului VeloBello, iniţiat în anul
2009 de către Asociaţia “Bate Saua
să Priceapă Iapa”.

Adina Diaconescu
adinusha.blogspot.ro/

Oana Deliu
skirtbike.ro/

Scopul acestui proiect este de a
promova și susține ciclismul ca stil
de viață sănătos și echilibrat, prin
intermediul unei parade elegante pe
două roți. Organizatoarele SkirtBike
îşi propun să încurajeze femeile să
folosească bicicletele ca mod de
viaţă, în transportul lor de zi cu zi şi
să înţeleagă că mersul pe bicicletă
nu le restricţionează în nici un fel
activitatea, ele putând purta orice
fel de îmbrăcăminte fără a-şi pierde
feminitatea.
In 2010 cand a luat nastere
SkirtBike, ploua torential, dar pentru
cele 120 de bicicliste prezente la
eveniment acest lucru nu a fost un
impediment. A fost prima plimbare
din Romania dedicata femeilor
bicicliste, o defilare plina de
eleganta care incurajeaza doamnele
si domnisoarele sa foloseasca
bicicleta ca mijloc alternativ de
transport in oras.

biciclistele cochete din Bucuresti,
presa online spunea despre SkirtBike
ca “a rupt gura targului” sau ca “a
scris istorie” si nu e de mirare ca s-a
inchis circulatiei auto Bd. Kiseleff
pentru a face loc celor 300 de
bicicliste cochete. Atunci, doamnele
si-au aranjat fundele si florile in
par mai ceva ca la o parada de
moda adevarata, baietii au defilat
cu eleganta sau in kilt-uri alaturi
de doamne, iar fotografii s-au
ingramadit sa surprinda feminitatea
pe doua roti. Dincolo de scopul
evenimentului, acela de a incuraja
mobilitatea urbana pe biciclete
in randul femeilor, Skirtbike
transmite un mesaj administratiei
locale: biciclistele au nevoie de
infrastructura adecvata, iar gradul
de siguranta in trafic ar creste odata
cu realizarea unor piste de biciclete
fara obstacole.
Anul acesta SkirtBike a devenit mai
mult decat o plimbare manifest in
Capitala si evenimente similare au
loc in mai multe orase din Romania:
Iasi, Timisoara, Arad, Sibiu, Baia
Mare, Brasov si Cluj, conducand
astfel la cresterea numarului de
biciliste in toata tara.

In al doilea an, site-urile
internationale afisau fotografii cu
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Fotohaiku
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Cu bicicleta

prin București
text&foto: Andrei Vocurek
Centrul Istoric - Parcul Izvor - Parcul Carol I Parcul Tineretului - Piața Unirii, pe străzile din
Bucureşti cu bicicleta, la sfârşit de săptămână,
o plimbare uşoară, de relaxare.
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Centrul Vechi. Bucureşti. Momente. Istoria
oraşului. Acareturi. Vechituri. Oameni.
La plimbare pe două roţi, pe străduţele
din Bucureşti, la sfârşit de săptămână, o
plimbare uşoară, de relaxare.

Andrei Vocurek
trasee-cu-bicicleta.
kerucov.ro

Plimbarea cu bicicleta prin Bucureşti
începe din centrul oraşului, din Piaţa
Universităţii, pe străzi, străduţe şi prin
parcuri, şi se termină în Piaţa Unirii, după
aproximativ 10 kilometri de pedalare
uşoară. Dacă ai propria bicicletă e foarte
bine, iar dacă nu ai poţi închiria o bicicletă
de la unul din centrele de închirieri de
biciclete din oraş. Bicicleta trebuie să fie în
stare bună de funcţionare, cu frâne reglate
şi cauciucurile umflate corespunzător, iar
tu trebuie să ai mare atenţie în trafic şi să
respecţi regulile de circulaţie pe drumurile
publice.

Se porneşte uşor, de lângă Muzeul
Municipiului Bucureşti - Palatul Suțu, pe
Bulevardul Ion C. Brătianu spre Piaţa Roma,
la Statuia Lupoaicei (Piaţa Sf. Gheorghe,
vis-a-vis de Biserica Sf. Gheorghe) şi la
Pasajul Latin, la intersecţia cu Strada
Lipscani.
Se intră pe strada Lipscani în Centrul
Istoric al Bucureştiului - Centrul Vechi, cu
atenţie la pietoni, pentru că este o zonă
de promenadă şi poate fi aglomerată de
turişti.
Continuă spre strada Şelari, trecând pe
lângă Teatrul Ion Creangă, Sala Rapsodia,
pe partea dreaptă, spre Strada Eugen
Carada, pe lângă Banca Naţională a
României. O scurtă oprire se poate face la
Pasajul Macca - Villacrosse.

De la Pasajul Macca - Villacrosse se revine pe Strada
Liscani şi urmează o coborâre pe lângă multe terase
din Centrul Vechi de pe strada Smârdan spre Splaiul
Independenţei. Cu grijă la traficul auto, se iese în
Splaiul Independenţei, continuând pe malul Dâmboviţei,
trecând de intersecţia cu Calea Victoriei până la Parcul
Izvor.

Centrul Istoric - Parcul
Izvor - Parcul Carol
I - Parcul Tineretului Piața Unirii
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De la Parcul Izvor, pe Bulevardul Libertăţii, având Palatul
Parlamentului (Casa Poporului) pe partea dreaptă,
pedalează spre Piaţa Regina Maria, trecând de străzile
Calea 13 Septembrie şi Calea Rahovei. În Piaţa Regina
Maria (Rondul Coşbuc) se întâlnesc Bulevardul George
Coşbuc şi Bulevardul Regina Maria. De la Rondul Coşbuc,
din sensul giratoriu se continuă pe Strada Mitropolitul
Nifon, până în Piaţa Libertăţii.

Parcul Carol I (Parcul Libertăţii) este un alt loc frumos
pentru un scurt popas, la Mausoleu. Ieşi din parc pe
Strada Cuţitul de Argint, traversează Calea Şerban Vodă
şi intră în Parcul Tineretului. După-amiaza, la apus în
lumina caldă şi plăcută, poţi face o altă oprire pe malul
lacului. Pe Aleea Principală a Parcului Tineretului se iese
pe Bulevardul Tineretului, la Colegiul Naţional Gheorghe
Şincai.
De aici, pe carosabil sau pe benzile pentru biciclete,
continuă pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, se trece
de intersecţia cu Bulevardul Mărăşeşti (unde era
Restaurantul Budapesta), pe lângă Ceasul Europa, până
în Piaţa Unirii.
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argentic

Calea Dudești
Foto: Andrei Bîrsan
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Bucureștiul
Pictat

mozaic

Foto: Roberto Iosupescu

Proiecție pe Palatul Parlamentului, la
“Zilele Bucurestiului” septembrie 2008
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Ploaie de București
Foto: Dinu Lazăr

Pasajul Universității sub apă,
25 mai 2012
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“Ruinurile”
Bucureștiului
Foto: Mihai Petre

Moara lui Assan în flăcări
7 iunie 2012
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Campanie
electorală
Foto: Andrei Bîrsan

Tabără de corturi
electorale în Sălăjan
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București,
oraș de munte?
Foto: Ștefan Popescu

Munții văzuți din Asmita Gardens,
ianuarie 2012
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Bucureștiului 3D
Foto: Șerban Vornicu

Statuia lui Traian, în fața
Muzeului de Istorie a României
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Pro şi Contra
Axa guvern – piaţa gării – parlament
De Mihnea Sandu
foto: Andrei Bîrsan

Scopul nu e să creezi noi întinderi pe
care să gonească tot mai multe maşini
şi tot mai repede, care niciodată nu vor
fi suficiente, căci vor atrage un trafic
şi mai intens. Scopul e să creezi spaţii
existenţiale, locuri unde să fii ...
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Autoritatea decizională, în marea-i înţelepciune

Mihnea Sandu

Într-un articol recent din revista Arhitectura, ni se aminteşte despre fresca lui Ambrogio
Lorenzetti, pictată în anii 1338-1339 pe pereţii sălii de consiliu a palatului Signioriei
din Siena. Se numeşte ”Alegoria bunei şi relei guvernări şi efectele lor asupra oraşului
şi zonelor câmpeneşti”. Pe peretele din dreapta, ni se înfăţişează cum o administraţie
guvernată de înţelepciune, dreptate, mărinimie şi pace are drept efect un oraş înfloritor,
pulsând de activităţi şi cu oameni mulţumiţi. Natura înconjurătoare, stăpânită benefic,
întregeşte tabloul idilic. În atmosfera patriarhală a oraşului medieval, construcţiile
sunt familiar conectate la străzile şi peţele publice, în care meştesugarii produc şi
comercianţii vând produse, elevii învaţă de la profesori binevoitori şi constructorii înalţă
clădiri.
Pe peretele din stânga, lăcomia, vanitatea, corupţia, înşelătoria şi autoritarismul
guvernanţilor, adică imoralitatea politică, conduc în oraş la … nu se mai vede la ce,
fiindcă fresca e deteriorată. Dar fiind vorba despre o viziune subiectivă, nu ne opreşte
nimeni să ne imaginăm. Putem vedea acolo, de exemplu, străzi pustiite, pe care aleargă
doar cai spumegând în galop, biciuiţi de mutre schimonosite de nervi, urlând din loc în
loc, unele la altele. Praful, goarnele asurzitoare şi pericolul au alungat cetăţenii de pe
pavajul acum desfundat, vegetaţia e uscată, armonioasa atmosferă civică e distrusă.
Câmpurile stau pârloagă. Constructorii demolează frumoasele case şi construiesc ziduri
înalte şi drumuri late pentru mai multe care în viteză şi călăreţi furioşi. Unii ar spune
că pe peretele din stânga s-ar potrivi transpunerea în realitate a proiectului ”La Ville
Contemporaine”.
Întrebarea pe care ne-o punem este cum oare o fi integrat buna guvernare din Siena atât
de mulţumitor sinergiile urbane? Lorenzetti pare să ne spună că buna guvernare avea
acelaşi ideal urban cu al său (adică al elitei gânditoare) şi cu al întregii comunităţi.
Aceasta e soluţia şi azi, desigur, numai că o comunitate din interiorul unor ziduri
medievale era stabilă şi coagulată, pe când cea a unui oraş contemporan e confuză,
versatilă şi contradictorie. Şi ce trebuie să facă atunci autorităţile noastre, cele
democratice, cultivate, progresiste şi integrate spiritului contemporan, spre a le
împăciui, în folosul binelui general şi durabil?
Autorităţile oraşului trebuie, desigur, să găsească soluţii pentru dorinţele cele mai
îndreptăţite ale segmentelor comunitare. Asta înseamnă să le identifice ca atare:
1. din rândul intereselor financiare - oricât ar fi ele de lipsite de nobleţe;
2. din rândul aspiraţiilor înalte şi de lungă perspectivă ale elitei - oricât de nerealiste;
3. din rândul dorinţelor derizorii ale maselor - oricât de mediocre şi,
4. chiar şi din rândul ambiţiilor proprii - oricât de dezavuate.
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Important este să fie toate cântărite cu empatie şi
instalate într-o cât mai înţeleptă ordine ierarhică. În
vârful ei să stea interesul oraşului pe termen lung. Apoi
trebuie satisfăcute într-un anume fel toate, dar cu justă
măsură (temperatio, în fresca lui Lorenzetti). Iar marele
efort este acela de a nu se lăsa condusă de micile
mizerii juridice, contabile, tehnice, demagogic politicojurnalistice, electorale ori de interese de grup, – chiar
dacă nu sunt nici acestea chiar aşa de mici şi poate au şi
ele dreptatea lor parţială. Dar ele încearcă din răsputeri
să confişte adevărul obiectiv exclusiv de partea lor şi
atunci când au şi puterea s-o facă, rezultatele sunt
păgubitoare pentru societate şi oraş.

Care pe care: politicianul, profesionistul
sau cetăţeanul?
Care cetăţean? Automobilistul sau pietonul?
Automobilul şi urmarea sa directă – traficul motorizat în
oraşe – sunt o realitate. Cu toate efectele lor negative
asupra comunităţii orăşeneşti, ele trebuie acceptate,
pentru că societatea a devenit dependentă de serviciile
lor. Dezbaterile curente cu privire la situaţiile punctuale
se referă doar justa măsură a acestei acceptări şi la
limitarea efectelor negative. Problema este a raportului
corect, în funcţie de situaţie, dintre om şi maşină. Cu
alte cuvinte, cine se cuvine să prevaleze în conştiinţa
celor responsabili de calitatea vieţii în oraş – carosabilul
sau pietonalul, şoferii sau restul lumii, adică cetăţenii
pedeştri de toate vârstele şi condiţiile fizice, turiştii,
patrupedele, scaunele rulante şi landourile, cicliştii,
greviştii, îndrăgostiţii, vecinii, perde vară, gură cască
sau cei ce s-au reîntâlnit întâmplător pe stradă şi stau
la un mic taifas? Ce trebuie avut în vedere mai întâi,
viteza de traversare a oraşului cu automobilul sau
atmosfera spaţiului public? Ce înseamnă calitatea vieţii
în oraş?
După susţinerea însufleţită a bulevardelor de mare trafic
de către modernişti şi după resimţirea efectelor acestui
tip de urbanism, au urmat în lume anii de critică,
dezbateri şi creativitate în a găsi soluţii şi a trage
concluzii din experimente locale. Doar oraşul Bucureşti
şi-a trăit destinul relativ departe de toate acestea şi,
precum adolescenţii rebeli, îşi face acum, dureros,
propriile experienţe, de la început.
Astfel, lucrările la axa Buzeşti – gară – parlament
au demarat în trombă printr-o decizie spontană a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti din 2006,
care era nerăbdător ca, până la punerea de acord a

profesioniştilor, să-i satisfacă pe conducătorii auto cei
mulţi, vocali şi electorali. În vara lui 2011, demolările
din sectorul Buzeşti - Berzei erau încheiate, dificultăţile
birocratice şi juridice dovedindu-se uşor de depăşit
atunci când există voinţă politică. Am fi preferat-o
pentru o cauză mai lăudabilă. Dar abia atunci a reuşit
breasla şi societatea civilă să suspende lucrările prin
instanţă. Şi abia acum, cu şantierul s-a închis, s-a
instalat în fine starea normală de efervescenţă creativă
şi dezbateri, avizată şi democratică. După 22 de ani
de democraţie, poate că s-o fi terminat şi cu “etapa
ordonanţelor de urgenţă”, emise de autorităţi autiste,
în urma nici unei urgenţe reale şi obiective, ci doar a
propriei voinţe.

Vers une ville “moderne”
Printre prefesionişti şi avizaţi se pot discerne, în
această problemă a tăierii în două a oraşului, două
tabere, nu tocmai egale, se pare. Sunt cei pro (mai
puţini, credem) şi cei contra.
Cei pro sunt, în primul rând, autorii PUZ-ului iniţial,
care susţin efectele benefice ale tăierii acestei
magistrale – cum îi spunea odată. Conform unei vechi
tradiţii din arhitectură şi urbanism, ei se consideră
adepţii “raţiunii”, în luptă cu idealismul, ai logicii în
luptă cu sentimentalismul, ai realismului în luptă cu
reveriile utopice. Reproduc pe scurt din argumentaţia
domnului arhitect Constantin Enache (Profesor la
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”,
autor al PUZ “Dublare diametrala nord-sud. Tronsonul
Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan” şi al altor studii şi
proiecte legate de această intervenţie. Interviurile sunt
din iunie şi noiembrie 2011 şi au fost acordate revistei
Arhitectura, care le-a publicat în numărul 6/2011):
Obiectivul principal urmărit de domnia sa a fost
protejarea Căii Victoriei, axă de mare valoare culturală,
care străbate zona centrală protejată prin chiar miezul
ei. Noua axă – eliberatoare - s-ar afla, de altfel, chiar la
limita zonei istorice protejate.
Al doilea scop a fost fluidizarea circulaţiei printr-o
arteră de prestanţă, care să lege locuri semnificative
ale oraşului: guvernul şi zona culturală din Piaţa
Victoriei – Piaţa Gării de Nord – Palatul Parlamentului şi
Catedrala Neamului.
A cădea pradă nostalgiilor, înseamnă a condamna
Bucureştiul la inerţie şi ruralism. Înseamnă ca, pentru
a-i păstra atmosfera, să restricţionezi fluxurile de
aprovizionare, de intervenţii urgente şi de transport în
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comun. Noua arteră este, într-adevăr lată bine, dar are
pistă de biciclete, trotuare şi treceri de pietoni la nivel,
deci nu e o autostradă, cum spun unii nepricepuţi şi
răuvoitori.
A dori realizarea, şi la noi, a unor soluţii reuşite
din occident, înseamnă a fi desprins de realitatea
economică de la noi. Este o iluzie şi aceea că
bucureştenii ar accepta să-şi lase maşinile acasă şi ar
circula cu transportul în comun – lasă că nici acesta n-ar
face faţă şi nu putem să-l îmbunătăţim. Nu există nici
resurse pentru linii noi de metrou. Doar visătorii îşi pot
închipui că există capacitatea de a consolida şi restaura
toate clădirile vechi cu valoare ambientală. Şi nici nu
avem timp ori capacitatea de integra social populaţia
pauperă şi neinstruită care locuieşte ilegal în acele
case. Nu ne rămâne decât soluţia radicală.
Locuim într-un oraş care nu şi-a consumat etapa de
modernizare – pe linia urbanizării radieuse, se vede.
Trebuie s-o continuăm. Şi cum, dacă suntem realişti,
trebuie să recunoaştem că nici vocaţie de oraş turistic
Bucureştiul nu are, nu rămâne decât să-l modernizăm

pe linia unui motor al economiei naţionale. Profesorul
Enache pare să considere că acesta este un obiectiv
realist.
Cât priveşte chestiunea esteticii arhitecturale, se pare
că există o mare neîncredere în capacitatea generaţiei
actuale de arhitecţi români de a însoţi cu o arhitectură
de calitate un bulevard. Mai bine să construim condiţii
favorabile realizării unei arhitecturi de calitate, susţine
profesorul Enache. Şi acesta, se pare, ar fi un obiectiv
lesne realizabil.
Mai spune domnia sa: “în loc să se negocieze salvarea
Căii Victoriei… se preferă înverşunarea asupra
diminuării carosabilului pe strada Berzei… făcând
inutile toate eforturile şi costurile de până acum pentru
exproprieri şi demolări.” Înţelegem că aceste eforturi
trebuie apreciate şi puse în valoare.
“Se afirmă că trebuie să oprim încercările de limpezire
şi uşurare ale traficului în interiorul oraşului, că soluţia
viitorului o reprezintă ocolitoarele… dar nu vom construi
un oraş modern şi viu bazându-ne pe ocolitoare. …
Accesibilitatea cât mai bună rămâne una din trăsăturile

jinduite de toate marile oraşe ale lumii.”
Şi în fine, pentru toate acestea, proiectul Buzeşti-Berzei
nu este cum se afirmă în unele publicaţii care vor să-l
oprească, un proiect expirat, nu este o abordare autistă
şi dictatorială şi nici un reflex comunist. Este doar un
proiect a cărui “grijă principală trebuia să fie aceea de
a da cât mai multă vlagă, vigoare, oraşului...”

Vocea opoziţiei
Cea mai prestigioasă dintre vocile contra este aceea
a arhitectului Şerban Sturdza, el însuşi membru al
Comisiei Tehnice din primărie la momentul avizării PUZului.
Domnia sa pare a avea opinii mult mai nuanţate în ceea
priveşte definiţia contemporană a unor termeni precum
modernizare sau raţionalitate. Modernizarea nu ar
presupune intervenţii brutale, cu schimbarea radicală
a geometriei şi imaginilor oraşului, ci gesturi minime,
care să permeabilizeze ţesutul, gesturi în sens organic
şi nu operaţiile în forţă. Cât priveşte raţionalitatea,
dacă s-ar studia pierderile de toate felurile din urma
şantierului Buzeşti-Berzei, s-ar constata că operaţiunea
a fost înzecit mai păguboasă decât una în care s-ar
fi respectat acordurile semnate de România privind
sustenabilitatea: patrimoniu construit demolat cu
mult înainte de a-şi fi eupizat durata de viaţă, valori
culturale târâte cu buldozerul, lipsa recuperatelor,
energie consumată, moloz produs, întreruperea
nejustificată a activităţii comerciale – vezi Hala Matache
cea vandalizată monitorizat etc.
La toate acestea se adaogă pierderile identitare: pentru
oraş şi pentru familiile dizlocate. S-au pierdut, inutil,
repere ale vieţii comunitare, care puteau fi valorificate
în paralel cu alte acţiuni de regenerare urbană.
În plus, toate distrugerile excesive pot genera pe viitor
un proces de disoluţie a oraşului tradiţional.
Principala critică se adresează primăriei, care şi-a
abandonat datoriile de reglemetare şi de apărare a
interesului public, pentru a se transforma într-un agent
imobiliar feroce. A exercitat presiuni asupra urbaniştilor,
care la rândul lor au întocmit un PUZ nedemocratic şi
brutal. Şi nici acesta nu a fost respectat, ci s-a trecut
în grabă, ilegal şi neprofesionist la execuţii. Nu-i mai
trebuia oraşului încă un gest devastator cu pierderi
irecuperabile.

iluzorie şi contradictorie aspiraţia de a face dintr-un
oraş al traficului motorizat un oraş european. În timp
ce lumea îşi recucereşte tot mai mult spaţiul urban
pietonal şi identitatea culturală, PUZ-ul Buzeşti-Berzei
secţionează oraşul, îl împarte în două printr-o nouă
arteră cu hipertensiune, cu trafic în viteză, zgomot
şi poluare. În timp ce lumea îşi reface continuitatea
istorică, PUZ-ul Buzeşti-Berzei şi-a mai demolat
un fragment, pentru a-l înlocui cu o combinaţie de
suburbie a anilor ‘60, cu coşmarul Cartei de la Atena şi
cu modelul american.
Şi, într-adevăr, puţină lume crede că habitatul distrus
va fi înlocuit cu unul de o calitate superioară.
Ceea îi trebuie oraşului Bucureşti nu e o nouă infuzie de
agitaţie motorizată, congestie şi blocuri noi, ci acţiuni
de integrare, umanizare, creştere a calităţii spaţiului
public şi măsuri de reală dezvoltare durabilă.
Iar buna guvernare îşi asociază arhitecţi şi urbanişti ca
să facă din oraşe locuri ale valorilor sustenabile, şi nu
terenuri ale conjuncturalului. Scopul nu e să creezi noi
întinderi pe care să gonească tot mai multe maşini şi tot
mai repede, care niciodată nu vor fi suficiente, căci vor
atrage un trafic şi mai intens. Scopul e să creezi spaţii
existenţiale, locuri unde să fii - adică to be, cum zicea
Hamlet sau Sein, cum zicea Heidegger.
În fine, cel puţin aşa cred unii.

Post scriptum
Articolul a apărut şi pe site-urile Punctului naţional de
diseminare URBACT.
Urbact urmăreşte realitatea urbană şi arhitecturală
din România în dinamica ei, precum şi felul în care
este ea reflectată critic de mass media. Prin reportaje,
convorbiri şi dezbateri, revistele româneşti de
specialitate suplinesc nicicând suficienta comunicare
dintre arhitect – administraţie – şi societate. Ne-am
propus să sprijinim şi noi această comunicare selectând
difuzând critic – mai ales pentru colaboratorii noştri,
administraţiile locale – idei, concepţii, polemici,
perspective şi pledoarii, aflate în mişcare în agora
intelectuală românească.
Autorul îşi cere scuze dacă, în ciuda efortului de a
prezenta imparţial cele două poziţii opuse, n-a reuşit
să-şi escamoteze parti pris-ul.

Astfel de comentarii critice nu sunt singulare. Mai sunt
numeroase voci care cataloghează drept anacronică,
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