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BUCUREßTI
METROPOLå EUROPEANå

portret minimal

Ora[ul Bucure[ti este capitala României, ]ar` din sud-estul Europei,
cu o maturitate târzie, cu un destin contradictoriu. Rotit c`tre Occident, ca
mai toat` aceast` zon` geografic`, chipul Bucure[tiului mai p`streaz` totu[i
câte o linie viclean oriental`, câte-o expresie ambigu`, câte o nuan]` cumva
exagerat`. Metropol` paradoxal`, cu biografii suprapuse, ora[ul îl poate
deconcerta pe str`inul nimerit din întâmplare în el. Bulevarde largi, nesfâr[ite
cartiere de blocuri, [i-n câteva zone privilegiate, insule pa[nice de trecut.
Aidoma unui colaj f`cut de un nepriceput, ora[ul de azi cartografiaz` în fapt
vechi nes`buin]e – cu prec`dere cele legate de cei peste 40 de ani de
comunism – dar [i o anume stare de spirit: nevoia de a repara, de a reface
mereu trecutul care pare nu un sprijin, ci o piedic`.
Bucure[tiul poate fi urât sau comp`timit, dar dac` ajungi s`-l
descoperi el e cu adev`rat fascinant. Pove[tile îi sunt ciudate [i adesea
nesfâr[it de triste. Înf`]i[`rile îi sunt alunec`toare [i-abia dup` un timp
se-arat` mai limpede celui venit de departe.

Muzeul ¥`ranului Român
Biseric` de lemn din Maramure[.
çn plan secund, sediul central al BRD-GSG (82 m)
din Pia]a Victoriei, ridicat dup` 2000.
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Panorama Bucure[tiului (1859)
Vedere din Dealul Mitropoliei.
Xilogravur`.

Portret \n gravur`:
\nceputurile ora[ului

N imeni nu cunoa[te punctul de unde începe s` fie. Nimeni nu este
martorul începutului propriei istorii. Nim`nui nu-i este d`ruit` alegerea
con[tient` a f`ga[ului pe care mai târziu ar fi bine s-apuce. Unui ora[ cu atât
mai pu]in... Un ora[, ca [i o fiin]`, se na[te greu. E pl`m`dit pe de-a-ncetul
din bucurie, dar [i din mult` suferin]`. Ora[elor, ca [i oamenilor, le sunt
sortite în lume locuri bune sau locuri rele. Dar cum cad în fapt zarurile, se
afl` târziu, o dat` cu m`rturiile [i memoria.
Bucure[tiul, pe când nu era Bucure[ti, ci gol pe o hart` înc`
netrasat`, avea de jur-împrejur o uria[` câmpie. Un loc cu p`duri înalte [i
ierburi f`râmate înceti[or de secetele sfâr[iturilor de var`... Câteva râuri
nenumite [i cerul înstelat deasupra. Într-o zi, desigur, a trecut pe-acolo un
om.... Într-un an, cineva s-a gândit s` r`mân` o toamn` [i-o iarn` lâng`
un mal de ap` curat`. ßi-a[a, ni[te oameni de dinainte de timp [i-au f`cut
a[ezare. Au r`mas de la ei, adânc îngropate-n p`mânt, unelte, podoabe,
vase de ceramic`. Cu mii de ani în urm`, locuin]ele subterane au fost
înlocuite cu cele de suprafa]`. Oamenii aceia s-au stins, oamenii de mai
târziu au trecut, s-au schimbat. Legenda spune c` un p`stor cu numele
Bucur s-a oprit din nou lâng` un râu r`t`citor din câmpie. ßi când s-a
hot`rât s` r`mân`, a în`l]at o biseric`. Mai sus, nev`zut, se ascu]ise
c`rbunele care ha[ura r`bd`tor o pat` pe-o hart`...
Bucure[tiul pe când era a[ezare m`runt` nu-[i [tia numele. Se
vedea doar îmbr`cat în mereu alte ve[minte. Biserica î[i aduna credincio[ii,
grânele aureau mai departe de [an]uri, vitele se-ntorceau pe-nserat de la
p`[une. Negustorii deveneau tot mai mul]i, câte o stof` scump`
împodobea odaia înst`ritului... Viitorul era un fel de prezent, iar oamenii
pa[nici ai locului nu-[i b`teau capul cu cele ce nu le erau de folos.
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Portret \n gravur`: \nceputurile ora[ului

N`v`litorii au sosit într-o sear` sau poate pu]in dup` prânz. Erau
str`ini cu chip fioros [i vorbe neîn]elese. În câteva ceasuri b`rba]ii au fost
omorâ]i, femeile [i copiii pu[i în lan]uri, iar casele arse... Pu]ini au sc`pat.
Bucure[tiul cu trupul strivit deprindea astfel suferin]a... Avea s` tr`iasc`,
dar îndurând fierbin]eala [i durerea dosit` undeva mai adânc.
În ]inutul dintre Carpa]i [i Dun`re, în secolele de început ale celui
de-al doilea mileniu, au ap`rut mici forma]iuni statale care, unite, aveau
s` devin` o tân`r` ]ar`, ¥ara Româneasc`. Primii voievozi [i-au stabilit
Iordache Filipescu, boier din Valahia (1843)
Xilogravur` dup` desenul
lui Charles Doussault.

capitala la Târgovi[te. Bucure[tiul era o a[ezare din sud, foarte aproape de
Dun`re [i de marele Imperiu Otoman. În anul 1459, ora[ul este pomenit
pentru prima oar` în ni[te documente de împropriet`rire a unor boieri,
emise de cancelaria domnului valah Vlad ¥epe[. Acela[i domn hot`r`[te s`
înal]e o cetate de c`r`mid`, bine consolidat` [i fortificat`, care s`-l ajute

Bucure[tiul v`zut de la „Curtea Ars`“,
Dealul Arsenalului, 1841
Litografie de Eugen Cicéri, (1813-1890)
dup` desenul lui Michel Bouquet (1807-1890).

la st`vilirea invaziilor turce[ti. Pe locul acestei cet`]i avea s` se
construiasc` re[edin]a domneasc` de mai târziu, Curtea Veche. Când alt

domn român, Radu cel Frumos, transform` Bucure[tiul într-un fel de
capital` alternativ`, târgul br`zdat de râuri începe s` creasc`. Nu mult, dar
destul ca s`-[i simt` destinul nefast. C`ci locul h`r`zit se dovedea a-i fi mai
mult r`u decât bun. Abia s-au în`l]at ni[te biserici [i câteva palate
domne[ti [i a [i venit un cutremur. Abia au început s` întremeze ora[ul
negustorii, hangiii, tâmplarii [i a [i izbucnit un incendiu. Din vreme în
vreme, între via]` [i moarte, Bucure[tiul trebuia s-apuce iar`[i la drum. În
cârje, în fe[e, pe un povârni[ înc` [i mai abrupt.
Adolphe Billecoq, consulul francez la

Din 1659 devine capitala ¥`rii Române[ti. Domnii români erau
vasalii sultanilor [i aveau de pl`tit tributuri uria[e. Din marele imperiu

Bucure[ti (1843)
Xilogravur` dup` Charles Doussault.

iradiau opulen]a, obiceiuri str`ine, feluri de via]`. Mul]i dintre fiii boierilor
se preg`teau la Istambul ca solda]i. Bog`]iile p`reau s` se reverse de-acolo,
fastul oriental atingea cu poalele [i capitala valah`. Dar Bucure[tiul
cre[tea [i murea, de parc` osatura i-ar fi fost prea friabil`. Condamnat la
un fel de pubertate perpetu`, ora[ul nu se putea consolida, fiind mereu
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Portret \n gravur`: \nceputurile ora[ului

Invazia turcilor în Bucure[ti, 7/19
august 1821. Masacrul eteri[tilor
condu[i de c`minarul Sava
Acvaforte.

Calea Victoriei. Cortegiul
domnului Al.I. Cuza la
deschiderea camerei din 1862
Xilogravur`.

Intrarea principelui Carol de
Hohenzollern în Bucure[ti,
10/22 mai 1866
Xilogravur` dup` lucrarea lui Foucault.

Lupta dintre pompierii
bucure[teni [i armata otoman`
condus` de Kerim Pa[a
Dealul Spirii, 13 septembrie 1848.
Litografie de C. Isler.

13

Portret \n gravur`: \nceputurile ora[ului

pr`dat sau distrus. Ziduri de cetate autonom` nu s-au putut construi,
palatelor vaste abia li s-a pus temelia. Nici m`car cur]ile Domnilor n-au
r`mas în picioare.
Curtea Veche, re[edin]` domneasc` ale c`rei vestigii dateaz` din a
doua jum`tate a secolului al XVI-lea, oglinde[te cumva destinul mereu
indecis al ora[ului. Cl`dit` la începuturi ca o cetate de c`r`mid` de
crâncenul domn valah Vlad ¥epe[ – cel care în mitologia cult` occidental`
a devenit prototipul vampirului Dracula –, ea a fost transformat` [i
Intrarea principelui Saxa-Coburg în Bucure[ti,

ref`cut` de mul]i dintre domnitorii de mai târziu. De numele lui Mircea

10 noiembrie 1789
imaginea de sus:

Acvaforte dup` desenul lui Paulus Petritsch.

Ciobanu se leag` biserica din incinta cet`]ii, Biserica Buna Vestire, care se
poate vedea [i ast`zi, fiind cea mai veche din Bucure[ti. Acela[i domn

imaginea de jos:

Acuarel` dup` J. Anter.

transform` locuin]a domneasc`-n palat, l`rgind-o [i decorând-o, adunând

în`untru toate bog`]iile al c`ror st`pân ajunsese. ßi-abia a sfâr[it cu asta
c` au [i venit turcii... ßi înc` dup` o vreme au venit [i t`tarii. În doar 80 de
ani – ceea ce e nimic la scara istoriei –, frumosul palat de odinioar`
ajunsese ruine. Un alt domn, Matei Basarab, demoleaz` tristele r`m`[i]e,
ca s`-[i construiasc` re[edin]a proprie. Aceasta cre[te, se împodobe[te,
strânge în ea iar`[i averi [i poate [i glorie. De data asta neiert`tor a fost
un incendiu. În 1718, mai multe cl`diri ale Cur]ii s-au spulberat în propria
cenu[`. ßi ca totul s` fie ca înainte, pe firul vechiului început, au venit [i
cutremurele. Cel din 1738 a f`râmat trupul suferind al palatului, cel din

Plimbarea domnului fanariot Nicolae
Mavrogheni (1786-1789) prin Bucure[ti

1802 a distrus tot ce mai r`m`sese în picioare din zidurile falnice. În

Acvaforte color dup` desenul lui Paulus Petritsch.

Bucure[tiul de azi, Curtea Veche – ascuns` în spatele marilor artere, în
apropierea Pie]ei Unirii, una dintre grandioasele pie]e ctitorite de

M`n`stirea Mihai-Vod` (1794)
Acvatint` color publicat` de William Watts la
Londra (septembrie 1803), dup` Luigi Mayer.
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Portret \n gravur`: \nceputurile ora[ului

pre[edintele comunist Nicolae Ceau[escu – este, cel pu]in la suprafa]`, o

Vizita domnului Al.I. Cuza [i a
doctorului C. Davila în cartierul inundat

mân` de ruine ro[ietice, care, în sine, nu pot decât s` [opteasc` despre

Tabaci, Bucure[ti (1862)

gloria de alt`dat`. Subsolurile au fost transformate din 1972 în muzeu,

Xilogravur` dup` lucrarea lui Th. Aman.

dup` ce s`p`turile arheologice au scos din p`mântul nivelator multe

Incendiul de la Biserica

dintre obiectele care cândva fuseser` vii, într-un palat viu, cu voievozi [i

Sfântul Gheorghe-Nou din 1847
Acvaforte color de E.F. Büchner.

domni]e, cu fast [i seme]ie.
O alt` Curte Domneasc`, a c`rei denumire simbolizeaz` fatalitatea
unui loc mereu spulberat, s-a [i numit Curtea Ars`. În`l]at` în 1776 de
Alexandru Ipsilanti pe Dealul Spirii, nu a reu[it s` dureze nici 50 de ani.
Prima calamitate prin care a trecut a fost r`zboiul ruso-austro-turc – care,
ca multe dintre r`zboaiele din aceast` parte de lume, a ajuns [i-n mica ]ar`

Incendiul Bucure[tiului din 1847
Acuarel` original` de Mustacoff.
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Portret \n gravur`: \nceputurile ora[ului

valah` – apoi a urmat un incendiu [i-apoi un altul, devastator. În 1812, din
fastuoasa re[edin]` nu r`m`seser` decât pietrele arse ale temeliilor. De
aceea trecutul Bucure[tiului e aidoma unei picturi la nesfâr[it retu[ate.
Nimic definitiv, nici o culoare care s` fi r`mas intact` în secole. Doar
zidurile b`trâne ale câtorva biserici stau m`rturie pentru acele vremi.

Biserica Sfântul Gheorghe-Nou (1837)
Vedere din partea de nord-vest.
Litografie de Auguste Raffet.

Strad` din Bucure[ti la 1841
Xilogravur` dup` lucrarea lui
Charles Doussault.

Hanul lui Manuc (1860)
Cl`dire în stil brâncovenesc. A
devenit un important centru
comercial al Bucure[tiului
începând cu a doua jum`tate a
secolului al XIX-lea, fiind construit
de negustorul [i omul politic
armean E. Mirsaian Manuc Bey.
Xilogravur` dup` D. Lancelot.
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Portret in ulei:
Bucure[tiul oriental

La 1800 civiliza]ia occidental` î[i tr`ia din plin prosperitatea. Progresele
economice le urmau din aproape în aproape pe cele ale spiritului. Dup` secolele
Rena[terii, dup` Iluminism [i explozia ra]ionalist` cu al s`u tehnicism modern,
lumea european` î[i contempla mul]umit` maturitatea. Micile principate din
sud-estul continentului, cele care fuseser` prinse mereu într-un imperiu sau altul,
cele unde înc` nu se înfiin]aser` universit`]i, iar structurile administrative înc` pe
model oriental, se zb`teau s` supravie]uiasc` în propria marginalitate. Lumea
româneasc` din acea vreme era format` din boieri – mari proprietari de
terenuri –, câteva familii domnitoare, bresle me[te[ug`re[ti – la 1760 erau
atestate bresle pentru croitori, cizmari, me[te[ugari etc. –, o uria[` mas`
]`r`neasc`, cei câ]iva angaja]i ai manufacturilor – primele manufacturi, de hârtie
[i de postav, dateaz` din 1765 –, comercian]i [i cei care se ocupau de treburile
armatei. ¥ara Româneasc` începe s` fie condus`, sub presiunea aceluia[i
Imperiu Otoman, de c`tre domni str`ini, greci adu[i din Fanar, în anul 1774.
Ultimul domn p`mântean, Constantin Brâncoveanu, fusese înl`turat abuziv de
pe tron, fiind decapitat din porunca sultanului otoman. Domniile se succedau
cu mare repeziciune, preocuparea principal` a celor afla]i la putere fiind
înavu]irea cu orice pre]. Drept urmare, înc` ni[te zeci de ani, ora[ul-capital`
a r`mas încremenit în aerul lui pitoresc oriental, cu hanuri [i obiceiuri turce[ti,
cu petreceri, cu mahalale [i ]igani robi. Pe-atunci îns`, locuitorii Bucure[tiului
formau un amestec de felurite na]ii. Pe lâng` românii majoritari se mai aflau
turci, armeni, greci, evrei, nem]i etc. Schimburile comerciale erau înfloritoare,
drumurile care vertebrau ora[ul reprezentau îns`[i comunicarea cu lumea.

Panorama Bucure[tiului v`zut` din Turnul Col]ei
Vedere spre sud. Se observ` Turnul B`r`]iei [i Biserica
Sfântul Gheorghe. Acuarel` de Preziosi, 22 iulie 1868.
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Portret \n ulei: Bucure[tiul oriental

Pe-aici veneau m`rfurile din Orient sau Europa, pe-aici treceau ve[tile dinspre [i
înspre în afar`. Structura urbanistic` circular` pe care erau amplasate
a[ez`mintele de cult permitea împ`r]irea a[ez`rii pe mai multe zone, unele
centrale – punctul cel mai important fiind Biserica Sfântul Gheorghe – [i altele
periferice. Casele se rânduiau pe marginea drumului, iar în spatele acestora erau
maidanele care pe atunci func]ionau ca ni[te spa]ii verzi ale ora[ului. În zilele de
s`rb`toare aici se întâlnea lumea, aici aveau loc târgurile [i bâlciurile. Ve[mintele
boierilor erau imita]ii ale celor grece[ti sau turce[ti în croial`, îns` la fel de
scumpe [i de împodobite în ornamenta]ie. Într-un fel, acea vreme a fost vremea
descreierat` a Bucure[tiului, cu excese de toate felurile în rândul celor avu]i [i cu

Pia]` de pe[te din Bucure[ti
Acuarel` de Preziosi, 4 iunie 1864.

mult` s`r`cie în adâncuri. Trezirea a venit ceva mai târziu, dup` cele dou`
revolu]ii din 1821 [i 1848, revolu]ii care au f`cut posibil` unirea Moldovei [i a
¥`rii Române[ti în 1859.
Câteva palate se p`streaz` totu[i [i din acea perioad`. Palatul Ghica-Tei
a fost construit în 1822 de c`tre domnitorul Grigore Ghica, fiind considerat în
acea vreme una dintre re[edin]ele str`lucite nu numai ale Bucure[tiului, ci [i ale
altor ora[e din aceast` parte de lume. Construit pe malul Lacului Tei, palatul
p`streaz` rigorile arhitecturii neo-clasice, luminând cu liniile-i drepte acel punct
nevralgic al istoriei capitalei. De jur-împrejurul cl`dirii construite pe dou` niveluri
a fost amenajat un parc [i apoi, câ]iva ani mai târziu, a fost construit` [i o biseric`.

Pia]` din Bucure[ti
Acuarel` de Preziosi, 22 iulie 1868.
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În interiorul palatului se p`streaz` înc` decora]ia rafinat`, câteva plafoane de s`li
fiind pictate de italianul Giacometti.
Cam tot din acea perioad` dateaz` [i Palatul ßu]u, adev`rat`
re[edin]` princiar`, construit` de c`tre arhitec]i austrieci în stil neo-gotic, cu
curbe [i sui[uri de castel romantic. Aflat în centrul Bucure[tiului, în Pia]a
Universit`]ii de azi, palatul cu patru turnuri a uimit genera]ii, dar, mai ales, a
rezistat istoriei devoratoare care, în a doua jum`tate a secolului al XX-lea, în
timpul regimului comunist, a devenit autofag`, încercând s` distrug`
aproape tot ceea ce avea un aer princiar. Palatul ßu]u a fost decorat [i
redecorat de-a lungul timpului [i, dincolo de arhitectur` [i aranjamente
interioare, era celebru dup` 1867, fiind iluminat cu gaz, atât în interior cât [i
în exterior. Balurile care au fluturat în marile saloane, organizate în cele mai
mici am`nunte, cu invita]i ale[i cu mare parcimonie, puteau concura cu cele
date de orice familie princiar` european`. Re[edin]ei prin]ilor ßu]u îi mersese
vestea de loc al elegan]ei [i al bunelor maniere. În palate ca acesta începea
s` se contureze aristocra]ia româneasc`, cea care a existat cu adev`rat [i care
a durat atâta vreme cât România a fost regat. Ast`zi, vechea re[edin]`
princiar`, dup` ce a func]ionat ca sediu de b`nci în perioada interbelic`, a
ajuns Muzeul Municipiului Bucure[ti. Scos din tumultul istoriei î[i a[teapt` alb
[i elegant vizitatorii.

Biserica Stavropoleos
A[ez`mântul, cu influen]e brâncovene[ti târzii, a fost construit de
c`lug`rul grec Ioanichie, devenit mitropolit al Stavropolei (biseric` [i
han-m`n`stire) în 1726. çn 1904 biserica a fost restaurat` de arhitectul
Ion Mincu. Acuarel` de Preziosi, 24 iulie 1868.
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Straturi de vechi [i nou
Hanul lui Manuc
Vedere din curtea interioar`.

Hanul cu Tei
Aflat în centrul istoric al ora[ului, a fost construit
în prima jum`tate a secolului al XIX-lea, în stil
arhitectonic românesc.

Centrul istoric al ora[ului

Fotografie sepia:
Bucure[tiul european

Bucure[tiul

de azi este un ora[ eteroclit [i tentacular, o imagine

suprapus` peste o alta, o istorie corodând o alta. Pentru un str`in e, desigur,
un fel de bombardament urbanistic, cu mari [i aglomerate bulevarde, cu
cartiere uniforme, decupate parc` dintr-un film neo-realist italian. Bucure[tiul
de azi este, de fapt, nu un al doilea ora[, ci un al treilea suprapus peste micile
[i din ce în ce mai neînsemnatele Bucure[tiuri de odinioar`. Ora[ul de azi este
în mare m`sur` oglinda grandomaniei comuniste, a delirului de m`re]ie
muncitoreasc`, a 50 de ani de istorie în care progresul era echivalentul
cl`dirilor trase la indigo, a blocurilor înalte ]â[nind direct din strad`, a
ctitoriilor totalitariste de felul Casei Poporului [i a ansamblului aferent
acesteia. Capitala de azi e, mai mult decât alte capitale ale fostelor ]`ri
comuniste, semnificativ` [i în acest fel: ea este rezultatul palpabil al unui
regim politic, în spe]` al comunismului. Ea este cadavrul viu al unui timp care,
oricât de mare ar fi silin]a, nu poate fi [ters.
Ora[ul cel`lalt, al doilea Bucure[ti, a reu[it s` subziste în câteva
zone, pe câteva bulevarde, în parcuri [i-n unele edificii publice. Ora[ul
glorios, „micul Paris” de alt`dat`, e ca o bijuterie nepre]uit` sc`pat` de
mâini nepricepute în glod. Lumina lui a început în a doua jum`tate a
secolului al XIX-lea, odat` cu venirea pe tronul României de-acum unite –
lipsea doar Transilvania, care, pân` în 1918 a apar]inut Imperiului Habsburgic
– a lui Carol de Hohenzollern. Prin]ul str`in, devenit domn al unei ]`ri
aproape orientale în anul 1866, avea s` schimbe radical balan]a vremurilor.
În 40 de ani de domnie avea s` transforme o lume în alta: dintr-o ]ar`
Braseria „Carul cu bere“
Construc]ie realizat` în stil eclectic, neogotic
de arhitectul Zigfrid Kofzinsky în 1875.
În plan secund cl`direa C.E.C.-ului.

medieval`, ap`rea una modern`, con[tient` de sine [i de puterea ei. Dac`
pân` atunci Bucure[tiul era o îngr`m`dire de mici târguri – mahalale –, un
amestec ciudat de trivialitate [i noble]e, de cocioabe [i palate, în mai pu]in
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de câteva decenii totul avea s` se transforme. Pe Calea Victoriei – numit`
înainte Podul Mogo[oaiei – cea care vertebrase cumva a[ezarea eclectic` de
pân` atunci, aveau s` se înal]e marile edificii publice [i numeroase palate
boiere[ti. ßoseaua Kiseleff avea s`-[i tr`iasc` gloria dup` amenajarea parcului
cu acela[i nume, spre sfâr[itul secolului al XIX-lea, când copacii planta]i de c`tre
arhitec]ii peisagi[ti care interveniser` pe harta locului, aveau s` creasc` destul
încât s`-i ademeneasc` pe cei care voiau s` se plimbe cu tr`surile „la [osea”.
Tot aici s-au în`l]at în scurt timp fastuoase palate, nu numai boiere[ti, ci [i
princiare sau apar]inând industria[ilor boga]i ai ora[ului.
O alt` strad` important`, mo[tenit` de dinainte, este Lipscani, strada
comercian]ilor [i a prosperit`]ii. Suflet viu al Bucure[tiului, aflat` în
apropierea Cur]ii domne[ti de odinioar`, Lipscanii aduceau centrului
str`lucirea pe care o d` marfa de bun` calitate, pr`v`lia îngrijit` [i anima]ia

Vedere general` (1855)
Foto: L. Angerer.

cump`r`torilor de toate felurile, de la slujitori trimi[i pentru târguieli la
doamne dintre cele mai preten]ioase. O lume vesel` se r`sfira de pe
str`du]ele apropiate, trecea pe lâng` Biserica Stavropoleos cu zidurile ei de
c`r`mid` aparent`, se oprea la un cizmar sau la un croitor [i forfotea apoi
mai departe. În vecin`tatea zonei negustore[ti, vechile hanuri de pe Calea
Victoriei – [i nu numai – aveau s` fie înlocuite peste noapte de hoteluri
elegante, unde luxul [i serviciile irepro[abile erau regul`, nu excep]ie. În unele
dintre ele personalul vorbea fran]uze[te, iar la restaurant meniul era scris în
francez`, mare parte dintre specialit`]ile buc`tarilor avându-[i obâr[ia în nu

Biserica Dintr-o zi
Ctitoria so]iei domnitorului Constantin

prea îndep`rtatul, cel pu]in în acea vreme, Paris.

Brâncoveanu, Marica Doamna (1702).

Francofilia oarecum ciudat` a românilor – având în vedere c` regele
Carol venea dintr-o familie austro-german` – î[i are, probabil, r`d`cinile, nu
neap`rat în structura asem`n`toare a celor dou` limbi, român` [i francez`,

Pia]a Sfântul Anton (1855)
Foto: L. Angerer.
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Bucure[tiul la 1900

Bulevardul Col]ea la 1900
Bucure[tiul la 1900
Vedere general`.

Ast`zi Bulevardul Lasc`r Catargiu.

Spitalul Brâncovenesc
Construit de nepoata domnului Constantin
Brâncoveanu, Safta Brâncoveanu în 1834-1837.
Demolat în timpul regimului comunist (1984).

Turnul Col]ei
Simbol al vechiului Bucure[ti, construit în
1712 de solda]ii regelui Carol al XII-lea
al Suediei. Demolat în 1888.
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ci mai ales în faptul c` foarte mul]i dintre fiii boierilor studiau la universit`]ile
pariziene. Prin urmare, transformarea arhitectonic` a Bucure[tiului s-a f`cut
nu pe model german, de[i influen]ele austriece ar fi fost mult mai la
îndemân`, ci pe model francez. Mul]i dintre arti[tii solicita]i pentru
construirea ori decorarea unor palate au fost adu[i din „capitala artelor”
acelor vremi, Paris. Modernizarea proasp`tului regat s-a f`cut pornind de la
fundamente, de la nevoi evidente, care îns` fuseser` neglijate pân` atunci.
Un stat civilizat nu putea s` se dezvolte f`r` o grij` special` pentru ni[te
institu]ii de care era neap`rat` nevoie: universitate, spitale, [coli [i multe
Cercul Militar Na]ional (1932)

altele, de interes public.
Universitatea a fost gândit` de unul dintre domnitorii lumina]i de

Pia]a Senatului

dinainte de venirea regelui, Alexandru Dimitrie Ghica, construc]ia ei începând

Vedere dinspre cheiul Dâmbovi]ei.
Cl`dirile „Agricola“ (1928) [i „Adriatica“ (1930),
arhitect Petre Antonescu.

în 1856. Înv`]`mântul în Muntenia avea o slab` tradi]ie, fiind orientat mai

ales spre o preg`tire clasic`. Cl`direa „Academiei” avea s` fie construit` pe

Ateneul Român
A fost construit dup` planurile

locul ßcolii Sfântul Sava, cea care fiin]a pe lâng` biserica omonim` înc` din

arhitectului francez Albert Galleron în

1709 [i unde se predase vreme de un secol numai în limba greac`.

1886-1888 în stil neoclasic, cu fonduri

Construc]ie ampl`, pe dou` niveluri, noul palat urma s` fie locul privilegiat în

Restaurat dup` cel de-al doilea r`zboi

ob]inute prin subscrip]ii publice.

care [tiin]ele [i artele aveau s` difuzeze peste timp. Primele facult`]i care au

mondial, ast`zi este sediul Filarmonicii
„George Enescu“. Sala de concerte

func]ionat în aceast` cl`dire au fost: Drept, Litere [i Filosofie, ßtiin]e [i, mai

are aproximativ 1 000 de locuri.

târziu, li s-a ad`ugat [i Medicina. Edificiul a fost modificat în câteva rânduri,
ca apoi s` fie distrus, nu de foc sau de mânia p`mântului, ci de un r`zboi care
a zdruncinat întreaga lume civilizat`. În 1944, Universitatea a fost grav
afectat` de bombardamente, dar via]a ei a d`inuit, edificiul fiind ref`cut
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Bucure[tiul interbelic

Casa de Depuneri [i Consemna]iuni (C.E.C.)

Pia]a 8 Iunie, ast`zi Pia]a Unirii

Realizat` în stil neoclasic de arhitectul Paul Gottereau, în 1896-1900.

Vedere spre Dealul Mitropoliei (1936).

çn plan secund, Hotel de France (Galeriile Lafayette) construit în 1881 de
arhitectul Ioan I. Rosnovanu. A fost demolat în 1979.

Athénée Palace, Calea Victoriei
Construit de arhitectul Théophile Brateau, a fost transformat
[i modernizat în 1937 de arhitectul Duiliu Marcu.
Pia]a Victoriei. Palatul Sturdza (1897) [i
Cl`direa Func]ionarilor Publici (1900)
Ambele edificii au fost demolate dup` cel
de-al doilea r`zboi mondial (1946).
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dup` r`zboi. Ast`zi, în centrul metropolei, cu zidurile p`strând înc` urmele

Palatul Telefoanelor [i Teatrul Na]ional
Palatul Societ`]ii de Telefoane a fost construit

de gloan]e ale revolu]iei din 1989, cl`direa Universit`]ii este un loc special pe
harta gândirii ora[ului. O dat` cu toamna, îngustele culoare interioare poart`

în 1933 dup` planurile arhitec]ilor americani
Louis Weeks [i Walter Froy, pe locul celebrei
terase Otetele[anu. Teatrul Na]ional a fost

asemenea unui flux sangvin mii [i mii de min]i c`tre amfiteatrele cunoa[terii.
Un punct nodal al Bucure[tiului de la jum`tatea secolului al XIX-lea

construit între 1846 [i1852 de arhitectul
vienez A. Heft. Decora]iunea interioar` a
fost realizat` de germanul Mühldörfer.

îl constituia primul Teatru Na]ional, în`l]at greu, dup` multe ezit`ri, dup`
schimbarea mai multor domni [i dup` o revolu]ie. Înainte de a ap`rea
ini]iativa construirii unui teatru care s` fie semnificativ atât pentru mi[carea
cultural` a ora[ului, cât [i pentru dezvoltarea literaturii autohtone de gen,
existau mici spectacole de teatru, performate în limba greac` [i accesibile
numai publicului instruit. Domni]a Ralu, fiica lui Ioan Vod` Caragea, înfiin]ase
înc` pe la 1800, pe Podul Mogo[oaiei, Teatrul de la „Ci[meaua Ro[ie”.

În 1840, câ]iva intelectuali reprezentativi ai vremii, sprijini]i de
domnul ]`rii, reu[esc s` ob]in` aprobarea construirii teatrului. Via]a acestuia
va începe îns` mult mai târziu, dup` multe taton`ri [i schimb`ri de planuri,
locul ales fiind cel al unui vechi han în apropierea Palatului Telefoanelor de
azi. Teatrul a fost deschis, cu fastul de rigoare, în 1852. Pe scenele lui au
jucat mari actori str`ini [i români, repertoriul a fascinat genera]ii de-a rândul,
fotoliile elegante au fost martorele unor palpitante pove[ti amoroase, în
foaiere s-a perindat nu numai aristocra]ia locului, ci [i to]i acei c`l`tori care

Calea Victoriei, Teatrul Savoy

treceau prin ora[ul prosper de la marginea Europei. Sfâr[itul a venit îns`
dramatic [i întrucâtva absurd. Ca [i Universitatea, cl`direa teatrului a fost
Bulevardul I.C. Br`tianu

39

Fotografie sepia: Bucure[tiul european

aproape distrus` de bombardamentele din 1944. Doar c` ea n-a mai avut
norocul reconstruirii. Dimpotriv`, toate valorile adunate în timp, i-au fost
confiscate de c`tre trupele sovietice în contul repara]iilor pentru r`zboi.
Obiectele de patrimoniu au fost înc`rcate în nu mai pu]in de 41 de vagoane
[i transportate în ]ara care, printr-un simplu tratat politic, avea s`-[i extind`
sfera de influen]` [i asupra României, transformând-o for]at într-o ]ar`
comunist`. Cl`direa jefuit` [i aproape d`râmat` a fostului Teatru Na]ional a
fost demolat` în scurt timp, fiind îngropat` astfel una dintre inimile care
b`tuser` aproape un secol în vechiul ora[. Actualul Teatru Na]ional a fost
inaugurat în 1973, zdruncinând ansamblul arhitectonic format de
Universitate, Spitalul Col]ea [i Palatul ßu]u. Mostr` de arhitectur`
modernist-eclectic`, combina]ie de stiluri greu compatibile, Teatrul Na]ional

Ministerul Agriculturii, P`durilor,
Apelor [i Mediului
Construit în stil eclectic francez de
arhitectul Louis Blanc în 1896.

distoneaz` atât cu partea veche a pie]ei, cât [i cu Hotelul Intercontinental
care se înal]` trufa[ al`turi, mult deasupra nivelului ora[ului.
Venirea lui Carol I ca rege a f`cut posibil` modernizarea rapid` a
ora[ului, schimbarea lui într-o capital` cur`]at` parc` definitiv de neputin]a
[i suferin]ele de odinioar`. Str`zi întregi au început s`-[i arate prosperitatea,
modestele case negustore[ti au fost înlocuite de vile [i palate, marii
latifundiari [i industria[i [i-au construit locuin]e adecvate rangului lor. Câteva
propriet`]i însemnate, mo[ii situate în zonele cele mai scumpe ale ora[ului de
azi – Parcul Filipescu, de pild`, aflat între Pia]a Victoriei [i ßoseaua Doroban]i
– au devenit locuri reziden]iale, cu cl`diri construite unitar sub aspect
arhitectonic, cu locuin]e particulare înconjurate de mici gr`dini amenajate
elegant [i cu mult bun gust. Ast`zi, aceast` parte a Bucure[tiului este cea

Spitalul Col]ea
A fost ridicat de sp`tarul Mihail
Cantacuzino în 1704. Din 1848, sub
conducerea lui N. Kretzulescu aici a
func]ionat prima [coal` de chirurgie
din Bucure[ti. În 1888 cl`direa a fost
demolat`, construindu-se o alta dup`
planurile arhitectului Schiferle.

Muzeul Municipiului Bucure[ti,
Palatul ßu]u
A fost realizat de arhitec]ii
Konrad Schwing [i Johann Weit
în 1832-1834.
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Chipuri pe ziduri
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care st` m`rturie pentru bun`starea [i frumuse]ea de odinioar`. O plimbare
pe Aleea Alexandru, pe strada Paris sau Belgrad înseamn` evadarea din
tumultul arogant al metropolei, timp melancolic [i rododendroni, fa]ade
îngrijite, cur]i pline de flori, iar pe trotuare, copii pe biciclete [i câte-o pisic`
pitindu-se în trandafiri.
Cei 40 de ani cât a domnit Carol I au fost, probabil, cei mai fa[ti din
istoria României. Multe dintre edificiile care definesc Bucure[tiul s-au în`l]at
în acea perioad`, chiar dac` ulterior au trecut prin una sau mai multe
refaceri: Palatul Regal, Ateneul Român, Palatul Cotroceni, Biblioteca Central`

Cercul Militar Na]ional
A fost ridicat în stil neoclasic eclectic,
pe locul fostei Biserici S`rindar, dup`
planurile arhitec]ilor Dimitrie
Maimarolu, Victor ßtef`nescu [i
Ernest Doneaud în 1911-1923.

Universitar`, Palatul C.E.C., Palatul de Justi]ie, Palatul Po[telor [i Telegrafului,
Ministerul Agriculturii [i Domeniilor etc. Tot în acea vreme, de[i cumva
independent de conducerea politic`, a început s` se configureze civiliza]ia
tehnic` [i industrial` de care ne folosim [i ast`zi. În 1869 a fost inaugurat`
cea dintâi cale ferat` din ]ar`, pe ruta Bucure[ti-Giurgiu. Vreme de un secol,
din Gara Filaret s-a risipit spre alte p`r]i de lume aburul trenurilor. Câ]iva ani
mai târziu, în 1872, s-a dat în exploatare prima linie de tramvai cu cai –
numit` „tramcar” –, traseul urmat vertebrând centrul ora[ului din acea
vreme: se pleca de la Gara de Nord spre strada Luteran` [i apoi, pe lâng`

Cl`dire din centrul istoric. Detaliu

Teatrul Na]ional, pân` la Pia]a Sfântul Gheorghe. Cea dintâi linie de tramvai
electric avea s` fie dat` în func]iune spre finele secolului al XIX-lea, în 1894,

Facultatea de Medicin`
Cl`dire în stil eclectic francez, construit` de

fiind printre primele din Europa.

arhitectul Louis Blanc în 1903. çn prim-plan,
statuia întemeietorului [colii române[ti de
medicin`, dr. Carol Davila (1828-1884),
realizat` de sculptorul Carol Storck.
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Statuia lui Barbu Catargiu (1808-1862), Pia]a Unirii

Monumentul Lupa Capitolina, Pia]a Roman`

ßeful primului guvern al Principatelor Unite, ucis la 8 iunie 1862.

Darul ora[ului Roma, din 1906, ca omagiu adus latinit`]ii poporului român.

Monumentul a fost realizat de sculptorul Raffaello Romanelli.
Statuia lui C.A. Rosetti (1816-1885), Pia]a Rosetti
Monumentul Eroilor Sanitari, Pia]a Operei

Revolu]ionar pa[optist, sus]in`tor al unirii Principatelor Române.

Opera sculptorului Raffaello Romanelli.

Realizare a sculptorului W.C. Hegel din 1903.

Statuia c`rturarului Gheorghe Laz`r (1779-1823),
Pia]a Universit`]ii
Lucrarea sculptorului I. Georgescu (1885).

Monumentul Eroilor Aerului, Pia]a Aviatorilor
Lucrarea sculptorilor L. Kotzebue [i I. Fekete (1935).

Statuia ecvestr` a voievodului Mihai
Viteazul (1593-1601), Pia]a Universit`]ii
Opera sculptorului A. Carrier Belleuse (1874).
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Odat` cu prosperitatea economic`, grija pentru arte [i [tiin]e s-a
accentuat sim]itor. Ateneul Român a fost construit ca sediu pentru o societate
cultural` având acela[i nume. Motiva]iile în`l]`rii unui astfel de edificiu erau
pur culturale, „cea mai imperioas` trebuin]`” fiind, în viziunea unui intelectual
al vremii, „luminarea poporului”. Banii folosi]i pentru ridicarea construc]iei au
fost ob]inu]i din dona]ii particulare, doar terenul fiind pus la dispozi]ie de c`tre
prim`ria ora[ului. Pentru fonduri s-a instituit chiar [i o „loterie na]ional`”,

Casa de Depuneri [i Consemna]iuni (C.E.C.)

desf`[urat` în Parcul Ci[migiu, pe 22 mai, 1886. Îndemnul c`tre participan]i

Realizat` în stil eclectic francez de arhitectul

era „Da]i un leu pentru Ateneu!” Propozi]ia, cu puternic impact, un fel de

Bucharest Financial Plaza, cl`dire ridicat` dup`

Paul Gottereau (1896-1900). În plan secund,

slogan publicitar inventat înainte de-a exista m`car ideea de reclam`, a reu[it

1989 pe locul fostului Hotel de France
(Galeriile Lafayette).

Hotelul Continental
Edificiu în stil eclectic german, realizat de
arhitectul Rittern Forsten în 1886. În plan
secund, Palatul Telefoanelor.

nu numai s` completeze minusurile financiare din bugetul afectat
construc]iei, ci s-a perpetuat pân` azi în memoria curios-amuzant` a locului.
Ridicat în câ]iva ani, în apropierea Palatului Regal, Ateneul a fost
gândit ca un edificiu al rafinamentului [i complexit`]ii arhitecturale,

Biblioteca Central` Universitar`,
Palatul Funda]iei Universitare Carol I
Edificiul, ridicat la celebrarea a 25 de ani de

dovedindu-se o autentic` oper` de art`. Îmbinarea stilului ionic al coloanelor
exterioare, cu cel doric din interior, fastul decora]iei [i grandoarea s`lilor fac

domnie, este format din dou` corpuri de
cl`dire, construite în 1891-1895, respectiv
1914 [i unificate ulterior. Fa]ada este crea]ia

din Ateneu una dintre cl`dirile cele mai frumoase ale capitalei. Distinc]ia [i
aerul aristocrat i s-au p`strat în timp, mai ales c`, dup` mai multe destina]ii,

arhitectului Paul Gottereau [i p`streaz`
elemente caracteristice stilului eclectic francez.

a ajuns ceea ce se voia ini]ial: un loc privilegiat al artei, în spe]` al muzicii. În
s`lile Ateneului concerteaz` în fiecare stagiune cele mai cunoscute orchestre
din România [i din lume.
Chipul remodelat al ora[ului se schimba cu mare repeziciune, de
parc` toate vârstele ar fi trebuit concentrate într-una singur`, cuceritoare prin
liniile-i înc` pronun]at exotice. Regele Carol, ales de Locotenen]a Domneasc`
s` conduc` România, venea într-un loc str`in, cu care trebuia s` se deprind`
[i c`ruia avea s`-i adauge acele tr`s`turi care îl scoteau din nesiguran]a [i
marginalitatea trecutului. Re[edin]a în care a fost instalat apar]inuse la
începutul secolului al XIX-lea marelui boier Dinicu Golescu, care o construise
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Arcul de Triumf

Arcul de Triumf
Monument închinat victoriei ob]inute
de armata român` dup` primul r`zboi
mondial. Având ca model celebrul
edificiu francez ridicat de Napoleon I
în Place de l’Etoile (1806), Arcul de
Triumf a fost realizat dup` planul
arhitectului Petre Antonescu, lucr`rile
finalizându-se în 1935. De form`
paralelipipedic` m`surând 27 m pân`
la corni[`, cu baza 25/11,50 m - are
fa]adele decorate în stil românesc, [i
este realizat de arti[ti ca: I.Jalea,
C.Medrea, Fr.Storck, D.Paciurea,
O.Spathe, C.Baraschi.
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cu saloane somptuoase [i ferestre largi, întru totul potrivite rafinatelor baluri
[i recep]ii care i-au luminat interiorul în sute de nop]i. Transformat` în Curte
Domneasc`, cl`direa a fost folosit` pân` la venirea regelui mai mult ca
„palat de ]eremonie”. Carol I, odat` a[ezat în ea, decide c` pentru recep]iile
Ateneul Român
Arhitectura exterioar` este dominat` de cupola

oficiale [i întâlnirile diplomatice are nevoie de un palat adecvat, care trebuie
construit cât mai repede [i cât mai aproape de re[edin]a lui privat`. În`l]at

baroc`, precedat` de un fronton triunghiular
specific templelor antice [i sprijinit` pe un portic
monumental cu [ase coloane în stil ionic, având

în timp record dup` planurile arhitectului francez Paul Gottereau, noul Palat
Regal avea s` fie racordat în 1885 la casa Dinicu Golescu – aflat` în

propor]ii similare cu cele ale templului Erechteion
de pe Acropole. În perioada 1919-1920 Ateneul
a func]ionat ca sediu al Camerei Deputa]ilor.
În fa]a cl`dirii se afl` statuia în bronz a poetului
Mihai Eminescu (1850-1889), lucrare a
sculptorului Gheorghe Anghel.

apropierea Bisericii Kretzulescu – printr-un salon circular, gândit în manier`
renascentist`. Grija pentru latura estetic` a construc]iei este dublat` de
aceea pentru confortul strâns legat de cuceririle tehnicii. Ferestrele

pâlpâitoare ale ora[ului sunt pentru prima oar` azvârlite în penumbr` de
str`lucirea ce se revars` dinspre palat. Gazul nu se mai risipe[te mirositor în
aerul serilor, ceara nu mai picur` pe parchete. Iluminatul electric cucerise
noua re[edin]` a regilor României. În scurt` vreme, globuri de lumin`
concentrat` vor ap`rea [i la Teatrul Na]ional, locul monden prin excelen]`,
[i apoi [i în Parcul Ci[migiu.
Fastul din interior, saloanele largi [i luminoase, sobrietatea unor
s`li au f`cut ca palatului s` i se p`streze destina]ia de reprezentare. Aici
aveau loc întâlnirile diplomatice importante, ca [i majoritatea ceremoniilor
oficiale. Tot aici au fost s`rb`torite [i acele evenimente de familie, a c`ror
însemn`tate era legat` esen]ial de imaginea Casei Regale, precum

Banca Na]ional` a României
Cl`direa, în stil eclectic cu elemente
neoclasice, a fost ridicat` în perioada 18841890 de c`tre Nicolae Cerchez dup`
planurile arhitec]ilor Cassien Bernard [i Albert
Galleron, pe locul vechiului han construit de
ßerban Cantacuzino (1678-1688).

Ateneul roman: Volute \ncremenite
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c`s`toria – în 1921 – a principesei Elisabeta cu prin]ul George al Greciei sau
unele botezuri [i logodne princiare. Destinul n-avea s` fie blând nici cu acest
palat. În 1926, un incendiu a distrus aproape întregul corp central, de parc`
[i-n acest edificiu al ora[ului sor]ii n-ar fi avut potriveala cea bun`. Regele
Ferdinand I, neputând s` renun]e la cl`direa emblematic` a regatului, a
început în 1926 reconstruc]ia palatului, care avea s` dureze aproximativ 15
ani, fiind folosite pentru aceasta nu mai pu]in de cinci echipe succesive de
arhitec]i. Palatul terminat în 1940 de Carol al II-lea – de[i Sala Tronului fusese
inaugurat` înc` din 1935 – era cu totul diferit de cel de dinainte. De propor]ii
Muzeul Na]ional de Art`, Palatul Regal

monumentale, se remarca mai ales prin decora]iunea interioar`, realizat` în
mare parte de celebrit`]ile artistice române[ti ale vremii: Nicolae Tonitza,
Theodor Pallady, Gheorghe Petra[cu, Cecilia Cu]escu-Stork etc. Destina]ia
preponderent oficial` a coabitat pentru pu]inii ani pe care-i mai avea de tr`it

A fost construit de stolnicul Dinicu Golescu
(1812-1815), devenind în 1859-1866
re[edin]a primului domnitor al Principatelor
Unite, Al.I. Cuza. În 1882, dup` instalarea
monarhiei, devine Palat Regal. Edificiul a
fost reconstruit între anii 1930-1937 dup`
proiectul arhitectului D. Nenciulescu.

monarhia [i cu aceea privat`: regii Carol al II-lea, apoi [i Mihai, folosesc

Muzeul Na]ional de Art` (Palatul Regal)
Vedere interioar`.

palatul [i ca re[edin]` de familie. La finele r`zboiului, în 1944,
bombardamentele germane nu au ocolit impozanta cl`dire. Dar, pentru c`
regele Mihai avea s` abdice for]at abia în 1947, a fost timp [i pentru refacere.
La venirea comuni[tilor, în 1948, Palatul Regal a fost trecut cu toate

Muzeul Na]ional de Art` (Palatul Regal)
Curtea exterioar`.

splendorile lui în patrimoniul statului. Acela[i lucru s-a întâmplat cu toate
bunurile care apar]inuser` pân` atunci Casei Regale. Spre deosebire de alte
edificii [i re[edin]e care p`strau în ele „aerul putred al tiraniei celor boga]i”,
Palatul Regal nu a fost jefuit [i nici devastat. Printr-un mare noroc a devenit
Muzeu Na]ional de Art` al României, iar operele ad`postite înd`r`tul zidurilor
au fost p`strate, de parc` soarta r`zbun`toare de pân` atunci ar fi binevoit
s` fac` [i un miracol.
Un alt palat a c`rui existen]` se leag` de aceea a familiei regale [i
care a trebuit s` fac` fa]` fatalit`]ilor locului este Palatul Cotroceni. Cu
aproape dou` secole în urm`, domnitorul ßerban Cantacuzino înal]` o
m`n`stire [i ni[te case în care s`-[i petreac` verile pe una din mo[iile sale,
mo[ia Cotroceni. Atins` în vreme de cutremure [i incendii, aceast` re[edin]`
de var` va fi mereu ref`cut` de succesorii la domnie [i folosit` pentru scurte
perioade de timp. În 1852, Palatul Cotroceni este reconstruit dup` planurile

57

Privind deasupra ora[ului

Fotografie sepia: Bucure[tiul european

Muzeul Na]ional
Cotroceni
Monument istoric si
arhitectural a fost
construit la sfâr[itul
secolului al XIX-lea de
arhitectul Paul
Gottereau. Cuprinde [i
spa]ii medievale din
vechea re[edin]`
domneasc`.

aceluia[i arhitect care a realizat [i Teatrul Na]ional. Adaptat [i modernizat,
palatul devine înc` din primul an de domnie al regelui Carol I re[edin]a sa de
var`. În 1893, printr-un decret guvernamental, este demolat pentru a fi
reconstruit apoi într-un timp record – numai doi ani – mult schimbat [i, mai
ales, corespunzând întru totul exigen]elor timpului. Lentoarea de odinioar` a
schimb`rilor începea s` fie dep`[it` de conglomeratul labil al noii istorii.
Palatul Cotroceni a fost mereu modernizat [i decorat, fastul [i bunul
gust al interioarelor grupate pe saloane – Salonul de Aur, Salonul Verde,
Salonul Dormitorului Argintiu, Salonul Norvegian etc. – datorându-se în mare
parte reginei Maria. Gazd` a multor arti[ti români [i str`ini, palatul [i-a tr`it
discret gloria. O dat` cu moartea reginei Maria, re[edin]a regal` va mai fi
folosit` doar temporar, Carol al II-lea [i apoi regele Mihai preferând mai
centralul [i fastuosul Palat Regal. În scurt` vreme, palma grea a unui timp
parc` delabrat avea s` se abat` nemilos asupra locului. Venirea comuni[tilor
a însemnat înainte de orice o zdruncinare a tradi]iei, a memoriei, a tot ceea
ce pân` atunci fusese valorizat pozitiv. Aproape orice avea vreo leg`tur` cu
trecutul, fie c` era vorba de oameni sau de inestimabile valori istorice [i
culturale, avea s` fie distrus de hr`p`rea]a mânie proletar`, de haosul
schimb`rii din temelie a vechii lumi. Ca într-un vers al unui mare scriitor
român, Mihai Eminescu, „Zdrobi]i statuia goal` a Venerei antice”, jaful [i
ignoran]a noilor autorit`]i s-au dovedit de neimaginat. Palatul Cotroceni a
fost devastat într-un mod barbar, aceea[i soart` având-o multe case în care
str`luciser` mari valori artistice. Biblioteca regelui Ferdinand care con]inea
c`r]i nepre]uite în acea vreme – la inventarul f`cut în 1930 au fost num`rate
6775 de volume legate în piele, m`tase sau aur – a fost în mare parte scoas`
în curte [i ars`. Tapiserii [i mobile rare au fost înc`rcate în camioane [i duse
pe câmpul de la Dude[ti pentru a fi distruse. Alte piese scumpe de mobilier

Muzeul Na]ional Cotroceni, interior.

Nevoia de vertical`
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Muzeul Na]ional de Istorie al României,
fostul Palat al Po[telor
Asem`n`tor cu Palatul Po[telor din Geneva, a
fost realizat în stil eclectic francez de arhitectul

au fost transferate spre „noile edificii” ale puterii celei noi, I.A.S.-urile [i
C.A.P.-urile. ßi, pentru ca orice leg`tur` cu trecutul s` fie ras` din memorie,

Al. S`vulescu în perioada 1894-1900. Fa]ada
principal`, din piatr` cu elemente sculptate,
are un portic sus]inut de zece coloane
dorice. Extremit`]ile sunt în`l]ate [i

între 1949 [i 1976 în vechea re[edin]` regal` a fiin]at Palatul Pionierilor.

acoperite de câte o cupol`.

Aproape distrus de cutremurul din 1977, palatul s-a aflat în reconstruc]ie
pân` în 1988, când metastaza regimului comunist devenea iminent`. Abia
dup` revolu]ia din 1989 a fost posibil` transformarea palatului corodat de
nenum`rate suferin]e în muzeu.

Palatul Kretzulescu
A fost construit dup` planurile arhitectului
Petre Antonescu în stil eclectic francez cu
elemente romantice, înainte de primul r`zboi
mondial. Ast`zi adaposte[te Centrul
European pentru Înv`]`mânt Superior, aflat
sub egida U.N.E.S.C.O.
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Bucurestiul noaptea

Muzeul Na]ional de Art~ al României
Fostul Palat Regal.

Palatul Casei de Economii [i
Consemna]iuni (C.E.C.)

Palatul B`ncii Comerciale
Române, Pia]a Universit`]ii
Cl`dire realizat` la \nceputul
secolului al XX-lea dup` planurile
arhiectului Otto Maugsch.

Palatul Parlamentului

Colaj din gratii [i ciment:
Bucure[tiul sub comunism

Regimul

comunist impus în România imediat dup` r`zboi a fost

echivalentul unui seism distrug`tor. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste,
care ie[ise înving`toare, tocmai înghi]ea o jum`tate de Europ`. Sub aparen]a
alegerilor democratice, un partid care nu fusese niciodat` semnificativ pe
harta politic`, cel al comuni[tilor, avea s` conduc` peste noapte o ]ar`. Cele
câteva sute de membri ini]iali aveau s` devin`-n hârtii zeci de mii, sute de mii.
Nu putea fi vorba de demascare sau de vreo revolt`. Orice împotrivire
însemna execu]ia, dac` nu imediat, sub forma asasinatelor politice, atunci
mai târziu, în câteva închisori asem`n`toare cu lag`rele de exterminare.
Trupele sovietice au supravegheat pân` în 1958 fiecare decizie, fiecare
eveniment semnificativ pentru impunerea noii domina]ii politice.
Liderii cei mai importan]i ai regimului comunist au fost dr. Petru
Groza, Gheorghe Gheorghiu-Dej [i Nicolae Ceau[escu. To]i s-au selectat
din rândurile primilor activi[ti, fiind piese importante ale r`sturn`rii politice
care avea loc. Interesant e c`, dup` instaurarea deplin` a comunismului,
de[i România trecuse printr-un r`zboi [i o pândea foametea, reconstruirea
a început prin ridicarea acelor institu]ii a c`ror importan]` era vital` pentru
difuzarea propagandei în masele largi. Astfel, înc` din 1950 a fost înfiin]at
cel mai mare [i singurul studiou cinematografic al României, cel de la
Buftea. Aparatura performant` îl f`cea cel mai avansat tehnic din sud-estul
Europei. Aici aveau s` se produc` filmele care urmau s` manipuleze
Monumentul Eroilor Comuni[ti,
Parcul Carol

genera]ii de-a rândul, inducându-le un exces de na]ionalism [i demonizând
lumea capitalist`.

Înalt` de 48 m, lucrarea a fost
realizat` de arhitec]ii Horia Maicu [i
Nicolae Cucu în 1963. Are o baz`

Cl`direa reprezentativ` a perioadei „staliniste” din istoria României
este îns` Casa Scânteii – azi Casa Presei Libere. Construit` între 1950 [i

circular` pe care se inal]` cinci arcade
placate cu granit ro[u.

1956, aceasta este edificiul-simbol al terorii [i opresiunii unui regim care
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trebuia s`-[i consolideze imaginea [i prin colo[i arhitecturali. Copie la scar`
redus` a Universit`]ii Lomonosov din Moscova, uria[a cl`dire pare strivitoare
prin zidurile groase, prin culoarele largi [i holurile imense. Risip` de marmur`,
de ciment [i de spa]iu, Casa Scânteii este emblematic` pentru domina]ia
comunist` a acelei perioade. Destina]ia ei ini]ial` a fost aceea de a g`zdui
ziarele – nu mai existau decât cotidiane aservite puterii –, de a fi sediul
majorit`]ii editurilor, precum [i al tipografiei celei mai importante a vremii.
Din birourile largi, de dup` perdelele grele [i-a ochelarilor opaci avea s`
[iroiasc` miezul propagandei scrise. În spatele pere]ilor gro[i de câte-o
jum`tate de metru avea s` se urie[easc` urechea t`cut` a cenzurii. C`ci Casa
Scânteii avea s` fie vreme de patruzeci de ani un templu p`gân al minciunii,
folosit arbitrar de regimul comunist.
În 1965, dup` ce comunismul se a[ezase deja în forme de
nezdruncinat, Gheorghe Gheorghiu-Dej moare. Succesorul s`u este Nicolae
Bulevardul Unirii
Vedere general`.

Ceau[escu, dictatorul care avea s`-[i însu[easc` treptat România,
considerând-o în timp uria[a sa proprietate. M`cinat de ambi]iile gloriei [i
grandorii, noul conduc`tor vede Bucure[tiul ca pe-un ora[ [ters [i f`r`
însemn`tate. Drept urmare, îi confec]ioneaz` încetul cu încetul, în mai mult
de dou` decenii, o masc` stranie de ziduri cenu[ii. De numele lui Ceau[escu
se leag` cele mai ambi]ioase [i iresponsabile planuri de sistematizare ale
metropolei. Tot de numele lui se leag` [i cel mai incredibil ansamblu
arhitectural al secolului: Casa Poporului [i Bulevardul Victoria Socialismului. ßi
tot de numele lui se leag` Revolu]ia din 1989, cu sângele [i mor]ii ei, cu
execu]ia din ziua de Cr`ciun. Noul lider pl`nuie[te s` fac` din Bucure[ti
simbolul izbânzilor proletariatului [i opera palpabil` a nem`suratei lui ambi]ii.
Nicolae Ceau[escu are nevoie de spa]ii largi, de edificii impozante, de blocuri

Casa Presei Libere
Ansamblu arhitectural realizat de arhitectul
Horia Maicu în perioada 1949-1956.

albe [i cât mai drepte. Noile a[ez`minte de cult erau cl`dirile din prefabricate
[i beton armat. Astfel apar cartierele muncitore[ti de azi, cu blocuri aproape
Vedere spre Bulevardele Traian [i
Octavian Goga
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Instantaneele mi[c`rii

Oamenii locului
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lipite unele de altele, cu apartamente identice, cu spa]iul dr`muit cu
zgârcenie [i, exceptând Drumul Taberei, cu foarte pu]in` vegeta]ie. Dac`
fiecare astfel de „cucerire” însemna demolarea nediferen]iat` [i transformarea
a por]iuni imense de ora[ în [antiere, dac` militarii în termen sau de]inu]ii erau
folosi]i ca mân` de lucru, dac` fiecare „realizare” se trâmbi]a ca o mare
victorie, ast`zi tocmai aceste cartiere ale ora[ului sunt adev`rate ghetouri. La
vremea aceea confortul era o idee burghez`, iar umanitatea un moft. Singura
religie a comunismului era ideologia proprie, a[a c` multe dintre biserici au fost
rase de uraganul restructurator ab`tut asupra ora[ului. Cele care au fost salvate
datoreaz` mult min]ii de excep]ie a unui inginer român care a descoperit o
metod` de mutare a cl`dirilor f`r` a le d`râma. Astfel au fost puse pe ro]i [i
duse pe distan]e mai mici sau mai mari chiar [i blocuri. Procedura era atât de
sigur` încât, de multe ori, oamenii nici m`car nu erau evacua]i. Sentimentele
privitorului aveau aceea[i stranietate ca [i visele.
„Victoriile” de zi cu zi îl fac pe Ceau[escu s` întrevad` o „ctitorie” [i
Statuia lui V.I. Lenin

mai grandioas` decât tot ce s`vâr[ise pân` atunci, un palat enorm care s` fie
îns`[i simbolul „omului nou” comunist. La începutul anilor ’80 prinde contur

Opera sculptorului Boris Caragea din 1960, a
fost amplasat` în fa]a Casei Scânteii (azi, Casa
Presei Libere). Dup` c`derea comunismului, în

ideea construirii unui ansamblu faraonic, de neimaginat în spa]iul european al
sfâr[itului de mileniu. De la idee la punerea în practic` drumul s-a dovedit

decembrie 1989, statuia a fost coborât` de pe
soclu [i abandonat` în curtea Palatului
Brâncovenesc de la Mogo[oaia.

foarte scurt. Pentru terenul de care era nevoie a fost f`cut pulbere într-un timp
record un întreg cartier de vile, Uranus, de pe Dealul Spirii. Lucr`rile au început
în 1984 [i au avansat într-un ritm neverosimil de rapid. În 1989, când
Ceau[escu este executat dup` o revolu]ie a mor]ii [i a r`zbun`rii, Casa
Poporului era aproape terminat`, iar Bulevardul Victoria Socialismului t`ia
trufa[ o parte de ora[. Bucure[tiul avea una dintre cele mai mari cl`diri din lume
– prima ca volum [i a doua ca suprafa]` –, halucinant` prin povestea ei,
covâr[itoare prin dimensiuni.
Bucure[ti, vedere panoramic`
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ßantierul era vizitat aproape zilnic de dictator [i, dac` se întâmpla s`
nu-i plac` un zid sau o arcad`, acestea erau d`râmate pe loc. Casa Poporului
devenea de la o zi la alta reprezentarea material` a grandomaniei liderului
comunist. Repeziciunea cu care se avansa [i protec]ia deficitar` a muncii au
f`cut numeroase victime. Nimic îns` nu se f`cea public, sinistrele pove[ti ale
celor solidifica]i o dat` cu cimentul fiind spuse în [oapt` doar de cei care le
fuseser` martori. Pentru interior au fost consulta]i zeci de decoratori [i de arti[ti
ambientali. Materialele folosite erau cele mai scumpe, pre]urile fiind o
chestiune secundar`. Rezultatul ob]inut este o risip` de spa]iu [i de bizar`
imagina]ie, fiecare dintre vastele saloane fiind altfel împodobit, fiecare sal` de
conferin]e având alt` structur`, fiecare înc`pere fiind singular` prin ceva
anume. În Casa Poporului se pot vedea pere]i întregi decora]i cu aur, tablouri
suflate cu aur, perdele imense ]esute cu fir de aur, covoare uria[e f`cute
artizanal [i dintr-o singur` bucat`, mobilier scump [i, acolo unde era nevoie,
foarte modern. Sute de birouri, s`li de conferin]e, saloane [i lungi coridoare e
ceea ce descoperi la suprafa]`. În p`mânt se afl` cealalt` parte a cl`dirii, cea la
care vizitatorul nu poate ajunge, la fel de uria[` [i deja purt`toare de legend`.
Bunc`rele anti-atomice ale dictatorului [i catacombele sunt acolo, îns`
inaccesibile curiozit`]ii omului obi[nuit.
Casa Poporului – azi Palatul Parlamentului – urma s` fie, în viziunea lui
Ceau[escu, sediul Pre[edin]iei, al Comitetului Central al P.C.R. [i al ministerelor,
a[a c` era nevoie de amenaj`ri exterioare pe m`sur`. A[a apare vasta pia]` din
fa]a palatului, precum [i deja amintitul Bulevard Victoria Socialismului, azi
Palatul Parlamentului
Aflat` pe Dealul Spirii, fosta Cas` a Poporului, a fost ridicat` în
„epoca de aur“ a regimului comunist. Având 330 000 m2, este,
dup` Pentagon, a doua cl`dire din lume ca suprafa]` construit`. La
realizarea acestui ansamblu, început` în 1984, au contribuit peste
400 de arhitec]i [i 20 000 de lucr`tori.
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numit Bulevardul Unirii. Demolarea unui vechi cartier al ora[ului a antrenat [i
dispari]ia unor monumente istorice. Distrugerile s-au f`cut cu sânge rece, f`r`
nici un fel de con[tiin]` a ceea ce este cu adev`rat valoros. Au fost azvârlite în
praful istoriei Spitalul Brâncovenesc – vechi de aproape dou` secole –,
M`n`stirea Mihai Vod` [i crucea lui Papa Brâncoveanu, monument ridicat la
1713. Pe cel vinovat de toate acestea, Nicolae Ceau[escu, istoria l-a judecat
mult mai repede [i mai neiert`tor decât oamenii.
Edificiul nefinalizat de pe Bulevardul
ßtirbei Vod`, proiectat ca sediu al
Muzeului Partidului Comunist Român
Dup` 1989, destina]ia cl`dirii a fost
schimbat` de dou` ori. Ini]ial s-a proiectat
sediu radioului sub numele de Casa Radio,
iar în prezent se discut` transformarea ei
în centru comercial.

Sediul Senatului, Pia]a Revolu]iei

Crucea Secolului, Pia]a Charles de Gaulle

Statuile lui Iuliu Maniu (1873-1947), respectiv

Monument realizat de sculptorul Paul Neagu în 1997.

Corneliu Coposu (1914-1995) [i monumentul
„Decembrie '89“.
Detaliu din frontonul cl`dirii neterminate de pe Bulevardul
Unirii destinat` ca sediu al Bibliotecii Na]ionale
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Hotelul Intercontinental, Pia]a Universit`]ii
Realizat dup` planurile arhitec]ilor D. Hariton,
Gh. N`drag, I. Moscu, R. Belea (1970).

Teatrul Na]ional, Pia]a Universit`]ii
Edificiu realizat de arhitec]ii Horia Maicu,
Romeo Belea [i Nicolae Cucu în 1967-1970.
Forma actual` a cl`dirii este rezultatul
modific`rilor aduse acesteia în anii ‘80.
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Anii ’90 au însemnat retrezirea greu încercatului Bucure[ti. În zorii
aceia, str`zile erau înc` cenu[ii [i lipsite de culoare, iar zidurile mai p`strau
urmele Revolu]iei. Exaltarea [i nesiguran]a se amestecau indistinct în expresia
stoic` a ora[ului. Lumea larg` se deschidea treptat, cu asaltul ei colorat, cu
nenum`ratele libert`]i, cu bunurile de toate felurile. Bucure[tiul tr`ia în sfâr[it
vremea recuper`rilor, a preschimb`rii ve[mintelor sobre cu unele mai
pestri]e, câteodat` exuberante, câteodat` nepotrivite, dar f`cute totu[i
pentru oameni. Bulevardele s-au deprins în scurt timp cu fardul pâlpâitor al
reclamelor, vitrinele au c`p`tat str`lucire, au ap`rut mari centre comerciale.
La periferie s-au construit cartiere de vile, iar în multe locuri din ora[ s-au
în`l]at cl`diri de o]el [i sticl`. Recuperarea postmodernismului arhitectural
s-a f`cut rapid [i, în unele cazuri, la fel de fantezist ca în alte metropole.
Primele cl`diri ale c`ror materiale n-au mai fost cele tradi]ionale au fost sedii
de b`nci sau de mari firme. Cum nimic nu încremene[te [i nici m`car casele
de p`pu[i nu au via]` lung`, unele dintre ele au fost ridicate în pu]inele locuri
cu adev`rat` istorie ale ora[ului. Sediul Bancorex, de pild`, este un turn de
sticl` reflectorizant` aflat pe Calea Victoriei, într-un ansamblu de palate [i
cl`diri construite la începutul secolului, cu tot bunul gust [i rafinamentul
acelei perioade. Prin urmare, discu]iile despre conservarea ambientului
arhitectonic n-au întârziat s` apar`. În apropierea Operei s-a construit o alt`
cl`dire de birouri, remarcabil` în sine prin nonconformismul liniilor, prin
unghiurile înclinate [i prin combina]ia de materiale tradi]ionale [i sticl`, dar
distonant` cu biserica [i cartierul de vile vechi lâng` care este amplasat`.
Ironia [i recondi]ionarea trecutului, caracteristice lumii hiper-vizuale
contemporane, au început s` fie evidente [i în cazul unor construc]ii din
Cl`diri de birouri din
Pia]a Charles de Gaulle

Bucure[ti. În ultimii ani ai regimului comunist au fost în`l]ate ni[te schelete
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uria[e de cl`diri cu cupole circulare care urmau s` fie marile cantine în care

Hotelul Howard Johnson
Fostul Hotel Doroban]i

avea s` fie hr`nit` orwelian întreaga popula]ie a ora[ului. Grandiosul plan

modernizat în perioada 1999-2003.

n-a avut timp s` fie dus la cap`t, iar mon[trii de ciment au r`mas ca ni[te carii
gigantice pe cartierele ora[ului. Ast`zi unele dintre ele sunt mari Mall-uri, iar
celelalte î[i vor g`si în timp destina]ia.
Bucure[tiul actual este f`r` îndoial` viu, cu un prezent accelerat [i cu
un viitor particular în fluxul lumii globale care-l încorporeaz` treptat. Spa]iile
îi sunt mai luminoase [i-n câ]iva ani centrul istoric al ora[ului va dobândi acea
Opera Business Center
Bucharest Financial Plazza,
Calea Victoriei

Lucrarea arhitectului Dorin ßtefan
finalizat` în 1999.
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Lang` trecut, viitorul

Cadre cu o]el [i sticl`: Bucure[tiul contemporan

fa]`, atât atins` de vreme, cât [i foarte proasp`t`, pe care numai renovarea

Camera de Comer] [i Industrie a României
[i a Municipiului Bucure[ti

atent` [i mig`loas` i-o poate da. Restaurantele, bistrourile [i cafenelele sunt
cadrele lente din filmul rapid ce se deruleaz` în jur. Verile Bucure[tiului au un
aer de toropeal` mediteranean`, dar [i de g`l`gioas` via]` de noapte.
Muzica teraselor se estompeaz` târziu, iar anima]ia centrului î]i d` un
sentiment special de lejeritate [i siguran]`.
Bucure[tiul de azi e mai vârstnic [i mai în]elep]it, biografia
tumultuoas` a ultimilor zeci de ani dându-i [i acea senin`tate din care mai
departe curge povestea. Bucure[tiul de azi d` prin sine r`spunsuri la întreb`ri
care de multe ori nici nu mai trebuie puse.

Cupola de sticl` [i o]el a
ansamblului World Trade Plaza

V`luiri \n prezent
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Ferestre: decupajele luminii
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Ca orice capital`, [i Bucure[tiul este un centru al spiritualit`]ii [i al
artelor. Dincolo de severitatea pr`foas` pe care o induc aglomeratele bulevarde,
exist` [i celelalte spa]ii, ale intimit`]ii actului creator, ale efervescen]ei culturale.
În fiecare stagiune teatrele ora[ului au s`lile pline, iar publicul este – în mod
ciudat dac` ]inem seama de consumismul lumii actuale – unul format mai ales
din tineri, elevi [i studen]i. Galeriile de art` tr`iesc în mod alert, propunând
expozi]ii din toate zonele vizualului, de la fotografie pân` la instala]iile
conceptualizate ale arti[tilor experimentali. Cinematografele î[i ocup` s`lile în
func]ie de ofert`, iar locurile în care au loc evenimente artistice se diversific` de
la o zi la alta. Spa]iile neconven]ionale câ[tig` teren în fa]a celor tradi]ionale
prin sentimentul de intimitate, dar [i de co-participare prin care-[i cople[esc
spectatorul. Exist` deja cafenele – „Green Hours“, „Indigo“, „L`pt`ria lui
Enache“ – în care concertele, expozi]iile sau spectacolele de teatru fac parte din
program. Au ap`rut [i numeroase forme de art` stradal`, de la cele ale unor
arti[ti care pot folosi aproape avangardist tavanul unei sta]ii de metrou, pân`
la graffiti-uri sau performance-uri cu scopuri umanitare. Ora[ul tr`ie[te intens
[i pe multiple paliere. În muzeele lui se pot vedea atât prima locomotiv` cu
aburi din România, cât [i opere de art` contemporan` sau monezi datând din
paleolitic. ßi tot într-unul din muzeele lui – unicat în lume – se poate vedea pe
viu evolu]ia etnografic` nu a ]`rii, ci, în mod particular, a oamenilor locului.
Muzeul Na]ional al Satului „Dimitrie Gusti” a fost înfiin]at în 1936 din
ini]iativa [i prin eforturile marelui sociolog Dimitrie Gusti (1880-1955). A[ezat
lâng` Parcul Her`str`u, într-o zon` d`ruit` a ora[ului, acest muzeu se întinde
Palatul Cantacuzino,
ast`zi Muzeul George Enescu
Realizat în stil eclectic cu elemente de

pe câteva hectare [i este format din construc]ii rurale autentice (290), aduse
în Bucure[ti din toate regiunile ]`rii. Case, gospod`rii, mori, ateliere, teascuri,

Art-Nouveau de arhitectul Ion D. Berindei
în 1898-1900.

o minunat` biseric` de lemn maramure[ean`, toate sunt concentrate într-un
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Casa de Economii [i Consemna]iuni, interior

Palatul Cantacuzino, ast`zi Muzeul George Enescu

Realizat` în stil eclectic francez, specific epocii \mparatului

O cas` „ca la Paris“, a[a cum [i-a dorit Gheorghe Gr. Cantacuzino.

Napoleon al lII-lea, cu elemente arhitecturale manieriste,

Interiorul prezint` elemente de Art-Nouveau [i eclectice.

baroce [i renascentiste.

Cercul Militar Na]ional, Sala Maur`
Capodoper` în stil clasic, cu coloane corintice
din marmur` [i statui (cariatide [i atlan]i) de
factur` greco-roman`.
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fel de sat eteroclit în care o uli]` e din Dobrogea [i cealalt` din Transilvania, în
care o moar` e din Oltenia [i un han e din Muntenia. Pe uli]ele muzeului ai un
acut sentiment al perenit`]ii, dar [i bucuria c` o minte str`lucit` a întrez`rit
poten]ialul extraordinar pe care-l avea satul tradi]ional [i l-a folosit. Casele refac
întru totul profilul spiritual al acelui ]`ran român care le-a locuit, ele fiind
uluitoare nu numai prin rafinamentele exterioare ale lemnului sculptat sau al
[indrilei estetic t`iate, ci mai ales prin piesele de mobilier [i podoabele
interioarelor. Peste 52 000 de piese de art` popular`, de la ceramic`, icoane pe
lemn [i sticl`, pân` la scoar]e sau [tergare lucrate manual î[i a[teapt` vizitatorii
în marea rezerva]ie a unei lumi azi disp`rute.

Un alt muzeu cu profil apropiat, Muzeul ¥`ranului Român, [i-a reluat
existen]a în 1991, dup` ce mai multe zeci de ani colec]iile sale au trecut dintr-o
institu]ie în alta. Edificiul care g`zduie[te muzeul este reprezentativ pentru
arhitectura interbelic`, fiind construit între 1912 [i 1939. Exponatele sale
provin tot din satul tradi]ional românesc, cu substratul lui de bun-gust [i
for]` arhetipal`.
Cele mai mari muzee ale Bucure[tiului sunt considerate îns` Muzeul
Na]ional de Istorie [i Muzeul Na]ional de Art` al României. Primul se afl` în
Palatul Po[telor de pe Calea Victoriei – cl`dire în`l]at` la 1900 – [i posed` colec]ii
nepre]uite din punct de vedere arheologic. Printre piesele de tezaur care pot fi
admirate aici se afl` figurinele de lut ars datând din mileniul IV î.Hr. „Gânditorul”
[i „Femeie [ezând” sau celebrul ansamblu „Clo[ca cu puii de aur”. De mare
valoare este [i impresionanta colec]ie numismatic` ale c`rei piese reu[esc s`

Muzeul Na]ional al Satului „Dimitrie Gusti“
Creat în 1936 prin str`dania profesorului D. Gusti, ocup` o suprafa]`
de 10 ha [i reune[te peste 300 de construc]ii rurale autentice.
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Muzeul Satului
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refac` istoria monedei, din perioadele pre-romane pân` la cele bizantine,

Muzeul ¥`ranului Român
A fost inaugurat la 5 februarie 1990 sub

medievale [i moderne. Tot aici se p`streaz` un coif de aur [i cameea
„Orghidan” (secolul al III-lea), precum [i coroanele regilor României sau

conducerea lui Horia Bernea. Muzeul reune[te,
pe o suprafa]` de 8 000 m2, peste 100 000 de
exponate. În 1996 a devenit primul muzeu

Evanghelia ferecat` în aur din timpul lui Constantin Brâncoveanu. Cele
600 000 de piese ale muzeului sunt ordonate tematic pe sec]ii [i perioade

est-european distins cu premiul E.M.Y.A.
(Muzeul European al Anului).

istorice: numismatic`, tezaur, lapidariu respectiv istorie antic`, medieval`,
modern` [i contemporan`.
Muzeul Na]ional de Art` a fost creat în 1948 în fostul Palat Regal
imediat dup` abdicarea regelui [i plecarea din ]ar` a familiei regale. Adunând
câteva dintre cele mai mari colec]ii din perioada interbelic` precum [i valorile
dobândite prin confiscare de la aristocra]ia vremii muzeul se structureaz` pe

Cl`direa Muzeului ¥`ranului Român
Edificiu în stil neoromânesc, realizat` dup`
planurile arhitectului N. Ghika-Bude[ti.

trei compartimente: Galeria Na]ional`, Galeria Universal` [i Cabinetul de
desene [i gravuri. În saloanele somptuoase de odinioar` se pot admira
acum tablouri apar]inând celor mai diverse culturi, de la cea român`, la cele
orientale sau europene. Marii pictori [i sculptori: ßtefan Luchian, Nicolae
Tonitza, Theodor Pallady, Dimitrie Paciurea, Constantin Brâncu[i [i mul]i
al]ii pot fi admira]i aici prin operele lor de referin]`, cele f`r` de care
România ar fi cu mult mai s`rac` [i mai pu]in interesant`. Pictura universal`
este [i ea reprezentat`, mai ales clasicitatea [i pre-modernitatea ei. Paolo
Veronese, Tintoretto, Caravaggio, El Greco, Pieter Brueghel cel Tân`r,
Rubens, Rembrandt sunt doar câ]iva dintre arti[tii a c`ror opere lumineaz`
ast`zi vechile interioare. Pentru mul]i localnici s`lile muzeului sunt
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adev`rate locuri de reculegere. Iar în perioada comunist`, când grani]ele ]`rii
erau închise, operele de art` adunate aici au însemnat enorm pentru to]i aceia
care se salvau de cotidian prin evadarea în spiritualitate.
Celelalte locuri care concentreaz` memoria ora[ului sunt muzee
specializate pe un domeniu sau altul, tehnic, [tiin]ific sau artistic. Un muzeu cu
veche istorie este Muzeul de Istorie Natural` „Grigore Antipa”. La sfâr[itul
secolului trecut – când a fost înfiin]at – era printre cele mai spectaculoase
muzee de [tiin]e naturale din lume. Printre nenum`ratele exponate se afl`

Curtea Veche (secolul al XVI-lea)
Re[edin]a domneasc` din epoca domnului Mircea Ciobanul.

unele extrem de valoroase ca, de pild`, scheletul unicat al unui elefant uria[
vechi de peste [ase milioane de ani, descoperit în jude]ul Vaslui. Alte locuri în
care gr`untele timpului n-a fost f`râmat sunt Muzeul Militar, Muzeul
Cotroceni, Muzeul Theodor Aman, Muzeul Curtea Veche, Muzeul Pompierilor,
Muzeul C`ilor Ferate Române etc. Trecutul înc` supravie]uie[te în aceste spa]ii
privilegiate care se îmbog`]esc cu fiecare str`in care le ascult` povestea. T`cute
[i-n acela[i timp [opotitoare îi primesc pe to]i aceia care vor s` le treac` pragul.

Muzeul Na]ional de Geologie
Realizat în stil neoromânesc dup` planurile
arhitectului Victor ßtef`nescu (1906).

Pece]ile memoriei

ßcoala de Arhitectur`
„Ion Mincu“
Edificiul, în stil neoromânesc
cu influen]e brâncovene[ti, a
fost realizat dup` planurile
lui Grigore Cerchez, în
perioada 1912-1927.

Portret cu fundal verde:
parcuri [i gr`dini

Dup` trecerile [i r`mânerile într-un loc sau altul din Bucure[ti, dup`
istoriile lui line sau abrupte, dup` atingerea în treac`t a unui suflu împ`turind
un mister sau o tain`, urmeaz` popasul... Pe vreme cald` locul ales trebuie s`
fie neap`rat o gr`din` sau un parc. Sfâr[itul s`pt`mânii înseamn` pentru
bucure[teni calmul de dup` furtuna pneurilor vehiculelor, lini[tea de dup`
zilele de alerg`tur` prin metropol`, evadarea spre pace [i aer curat.
Parcul Ci[migiu este probabil locul cel mai iubit de c`tre localnici, nu
numai pentru c` are [i el o poveste, ci mai ales pentru c` aleile m`rginite de
copaci seculari, lacul [erpuitor, cafenelele [i locurile de joac` sunt ca un [ir de
m`rgele râvnit de oricine. Numele acestui parc din centrul Capitalei are un iz
exotic, etimologia lui fiind, de fapt, una turceasc`. Acum dou` secole, la 1779,
s-au construit în Bucure[ti primele dou` ci[mele, locul uneia dintre ele fiind în
Ci[migiul de azi. Lâng` aceasta a fost în`l]at` [i locuin]a celui care
supraveghea lucr`rile [i care era numit „marele ci[megiu”. De la acest apelativ
pân` la ceea ce a selectat memoria colectiv` n-a mai fost decât un pas. Parcul
a fost numit înc` de la amenajare Ci[migiu, de[i lacul din mijlocul lui se numise
înainte „lacul lui Dura negu]`torul”. Pentru c` nu existau canale care s`-l lege
de Dâmbovi]a, lacul ml`[tinise întreg terenul din jur. Locul era s`lbatic, înecat
de trestie [i papur`, în unele p`r]i mocirlit [i de aceea plin de [erpi [i de
insecte. La 1800 oamenii se fereau de mla[tina din mijlocul ora[ului, cea care
le-aducea bolile [i, de multe ori, moartea. Mai mult, pe insula care se [tia c`
exist` în miezul b`l]ii se oplo[iser` bandele de ho]i care, dup` ce d`deau o
lovitur`, se afundau în miasmele de unde nici o st`pânire nu-i putea scoate.
Gr`dina Ci[migiu
Amenajat` în perioada 1845-1860,
în timpul domniei lui Barbu ßtirbei

Dup` câteva zeci de ani se hot`r`[te asanarea mocirlei [i recuperarea
p`mântului din jurul lacului. Arhitectul solicitat pentru coordonarea lucr`rilor

sub conducerea peisagistului
german Carl F.W. Meyer.

este un tân`r german, foarte talentat, Karl Friederich Wilhelm Meyer, c`ruia i
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se datoreaz` mare parte a aspectului pe care-l are azi Ci[migiul. Parcul a fost
inaugurat în 1854, dup` ce câteva decenii au fost ref`cute malurile lacului,
s-au trasat canalele de leg`tur` cu Dâmbovi]a, au fost adu[i sute de copaci
ornamentali [i nenum`rate plante rare. Ulterior a mai suferit câteva modific`ri,
dintre care una semnificativ` este crearea unui rond, în 1943, care
concentreaz` statuile scriitorilor români importan]i ai vremii. Ci[migiul a fost
[i este un loc frem`tând de via]`... Dac` acum o sut` de ani aleile lui erau
m`turate de m`tasea rochiilor cu crinolin`, azi totul s-a democratizat, pe o
teras` se ascult` un gen de muzic`, pe alta alt gen. Leg`tura cu copil`ria [i
Gr`dina Ci[migiu, instantanee

adolescen]a parcului o mai face foi[orul special amenajat pentru fanfar`, loc
în care au loc numeroase concerte de muzic` clasic` sau de jazz...
Cel`lalt parc care se leag` de numele arhitectului Meyer este parcul
Kiseleff, parc amenajat în cinstea generalului rus cu acela[i nume. Guvernator
al Moldovei [i al Munteniei contele Kiseleff trasase linia bulevardului care-i
poart` numele, configurând [i câteva str`zi de referin]` ale ora[ului. De parcul
amenajat de Municipalitate în cinstea lui se leag` câ]iva zeci de ani din istoria
protipendadei bucure[tene. Dup` ce au crescut îndeajuns cei dou` mii de tei
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planta]i pentru înfrumuse]area noii gr`dini, ßoseaua Kiseleff a devenit locul
preferat de plimbare al boieroaicelor [i prin]eselor locului. Ie[irea „la ßosea” se
ritualizase într-atât, încât devenise o constrângere pentru întreaga lume bun`.
Sub umbrele arborilor se afi[au luxul [i elegan]a, se declan[au marile pasiuni,
se r`sfirau zvonurile [i bârfa. Spre finele secolului domni[oarele nu mai coborau
din cale[ti, r`mânând îns` destul de la vedere ca s` poat` observa tot [i s` fie,
la rândul lor, observate. Din cauza afluxului de tr`suri ap`reau adev`rate
blocaje, fiind mereu nevoie de jandarmii care s` „fluidizeze” circula]ia.
„ßoseaua” î[i tr`ia opulent tinere]ea, fiind martor`, dar [i participant` la via]a
monden` a vremii.
Gr`dini [i statui

O alt` gr`din` cunoscut` a Bucure[tiului a fost amenajat` pe dealul
Filaretului în cinstea regelui Carol I care, la începutul secolului al XX-lea,
împlinea 40 de ani de domnie. Destina]ia ini]ial` a parcului a fost una
jubiliar`, de aici fastul [i risipa de imagina]ie de la inaugurare. Arhitec]ii
peisagi[ti au rearanjat contururile lacului, au asanat mla[tina, au plantat mii
de copaci [i de arbu[ti ornamentali. Sculptorii Dimitrie Paciurea [i Filip
Marin au creat grupul statuar care poate fi admirat [i azi, „Gigan]ii”.
Numero[i al]i arti[ti au contribuit prin opera lor la noua configurare
peisagistic`. Aflat în apropierea Dealului Mitropoliei, Parcul Carol î[i
a[teapt` discret [i înc`rcat de istorie vizitatorii.
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Cel mai mare parc din Bucure[ti este îns` Parcul Her`str`u. Amenajat

Charles de Gaulle Business Center
Vedere din Parcul Her`str`u.

în jurul lacului cu acela[i nume, el este absolut impresionant pentru vizitatori.
Inaugurat în 1936, parcul a fost [i este în continuare iubit, genera]ii de-a rândul
perindându-se nelini[tite pe aleile lui. Pentru bucure[teni o ie[ire în acest parc
înseamn` ceasuri lungi de umblat de-a lungul lacului, pe aleile m`rginite de
arbori u[or s`lb`tici]i sau în zonele rafinatelor aranjamente florale, de neg`sit
în alt` parte. Explozii de lalele [i de trandafiri, castani [i stejari, tei [i arbu[ti
ornamentali fac din acest parc un loc privilegiat în care spa]iile largi sunt
punctate de restaurante [i pavilioane, de locuri de agrement [i, într-una din
laturile sale, de Muzeul Satului. Parcul Her`str`u este ca o ]es`tur` scump` pe
mantaua de zile obi[nuite a ora[ului. Din inima lacului cu iriza]iile sale viitorul
este de bun` seam` mai u[or de apucat [i are nuan]e mai calde.

„Colo[ii“ lui D. Paciurea, Parcul Carol

Nostalgii colorate

123

Poze colate:
Imprejurimile Bucure[tiului

În vecin`t`]ile ora[ului ha[urat de-acum neregulat pe o hart` se
g`sesc [i câteva a[ez`ri îmbibate de trecut. La Mogo[oaia se afl` una
dintre pu]inele re[edin]e domne[ti autohtone care s-au p`strat pân`
ast`zi. Palatul Brâncoveanu dateaz` din 1702 [i a fost construit de c`tre
domnitorul Constantin Brâncoveanu pentru fiul s`u ßtefan. Combinând în
decora]ie, ca [i-n arhitectur` elemente române[ti, bizantine [i având
influen]e din Rena[terea italian`, palatul este o m`rturie autentic` a
rafinamentului arhitectonic al familiei domnitoare. În`l]at` pe malul unui
lac [i având un parc de jur-împrejur, vechea re[edin]` domneasc` î[i
prime[te cu blânde]e [i sf`to[enie oaspe]ii. Muzeul Brâncoveanu are
multe de spus despre un trecut pu]in darnic cu cele ce-aveau s`-i urmeze.
Vara, sfâr[iturile de s`pt`mân` de la Mogo[oaia sunt între]eseri de calm [i
de concerte în aer liber.
Nu departe de capital` se mai g`sesc a[ez`ri în care timpul cap`t`
alt` consisten]`. Dou` dintre ele se leag` de numele lui Vlad ¥epe[, acela[i
domn român în cancelaria c`ruia este atestat pentru prima oar` [i
Bucure[tiul. La Comana se afl` o veche m`n`stire ctitorit` de Vlad ¥epe[
(1456-1462) [i reconstruit` în 1854. În pacea locurilor sunt a[ezate
mormintele unor domni români, precum [i a unor mari familii boiere[ti.
Vechea biseric` de lemn a fost înlocuit` în secolul al XIX-lea cu o alta mai
Palatul Mogo[oaia
Re[edin]` a domnului Constantin
Brâncoveanu (1688-1714), îmbin` elemente
decorative valahe [i bizantine cu tr`s`turi

bogat` [i mai apropiat` arhitectural acelei vremi. Ast`zi întregul ansamblu
impresioneaz` prin chiliile [i arcadele de stâlpi de c`r`mid`, prin casa
domneasc` sau foi[orul pe coloane de piatr`.

caracteristice Rena[terii italiene. Complexul
arhitectural a fost restaurat de arhitectul
vene]ian Rupola la rug`mintea scriitoarei

La Snagov este cel`lalt loc în care memoria lui Vlad ¥epe[ este înc` vie.
Cartierul reziden]ial ridicat pe malul lacului concureaz` de fapt cu vechea istorie

Marta Bibescu (1889-1973). Ast`zi, palatul
este muzeu de art` brâncoveneasc`.

a a[ez`rii. În mijlocul apelor se afl` o insul` cu o m`n`stire care ad`poste[te
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mormântul domnului valah de numele c`ruia se leag` mitul lui Dracula. De
altfel, în capela unui palat aflat nu departe de metropol`, palatul lui Barbu
ßtirbei de la Buftea, regizorul Francis Ford Coppola a turnat câteva scene din
filmul s`u despre celebrul vampir. Snagov, ca [i B`neasa, sunt destina]iile
preferate ale bucure[tenilor mai ales pe vreme cald`. Pescuitul pe lac sau
ceasurile petrecute într-un restaurant sau pe o teras` din p`dure sunt la mare
M`n`stirea Cernica

pre] pentru cei care caut` relaxarea [i aerul curat.

Ctitorie a vornicului Cernica ßtirbei (1608),
a[ez`mântul este situat pe dou` ostroave ce
poart` numele hramurilor celor dou` biserici
construite aici: Sf. Nicolae [i Sf. Gheorghe.

Cernica, Pas`rea sau C`ld`ru[ani sunt alte locuri în care po]i s` te

M`n`stirea Pas`rea (1813)
Biserica actual`, cu hramul Sfânta Treime,

reculegi [i s` admiri în acela[i timp pre]ioase colec]ii de c`r]i biserice[ti [i
icoane. În fiecare dintre aceste localit`]i se afl` vechi m`n`stiri, de c`lug`ri

a fost reconstruit` de stare]ul Calinic de la
Cernica în 1846.

sau de maici, cu legendele [i cu întâmpl`rile lor. În astfel de locuri carapacea
de zgomot a marelui ora[ î]i pare neverosimil` [i nespus de departe. Abia
târziu, c`tre sear`, vine [i întoarcerea. C`ci Bucure[tiul este totu[i aproape [i

M`n`stirea C`ld`ru[ani
Ctitorie a domnului Matei Basarab din

tr`ie[te în fiecare om care ajunge s`-l [tie. Cu bune [i rele, zbuciumat [i

1638, este renumit` prin [coala de
pictur` bisericeasc` ce dateaz` din
1778, frecventat` printre al]ii si de
Nicolae Grigorescu.
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Lini[tea turlelor
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reg`sit, ora[ul se împac` mereu cu sine. C`ci ce reflecteaz` timpul nu-i
doar stratificat [i ambiguu. ßi în oglinda trecutului, drept sau nedrept,
fulgureaz` [i prezentul. Iar prezentul Bucure[tiului de azi î[i dezv`luie
încet noile începuturi.

Cartier reziden]ial din nordul
Bucure[tiului
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Cimitirul Bellu
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