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SEMNAL 1

Înscrieţi-vă proiectul la Premiile
„Cuburile de aur” ale UIA
Pe 1 august 2019 s-a lansat selecţia naţională a Premiilor „Cuburile de aur” 2020.

Suntem foarte bucuroși să anunțăm că s-a lansat cea de-a patra ediție a Premiilor „Cuburile de aur” –
2020.
Premiul „Cuburile de aur” este cea mai prestigioasă distincție internațională care promovează la nivel
mondial inițiativele din domeniul educației de arhitectură și mediu construit pentru copii și tineri. Din
2011, Grupul de lucru al Uniunii Internaționale a Arhitecților – Arhitectura și Copiii (UIA WP
Architecture and Children – UIA Built Environment Education Network) organizează acest Premiu. De
atunci, în cele 3 ediții ale sale, au fost depuse în total 563 de proiecte în fazele naționale și au participat 33
țări.
La acest premiu, care se acordă la fiecare trei ani (ediția I – 2011, ediția II – 2014, ediția III – 2017, ediția
IV – 2020), participanții sunt invitați să prezinte activitățile sau produsele curente sau pe care le-au
dezvoltat în trecut care îi ajută pe copiii și tinerii – începând cu vârsta preșcolară și până la 18 ani – să
înțeleagă arhitectura și procesele prin care ia naștere mediul construit.
Premiul se acordă pentru patru categorii:
ȘCOLI (numai pentru școlile ne-vocaționale de arhitectură, de la grădinițe la licee)
INSTITUȚII (organizații, instituții, școli de arhitectură, muzee etc.)
MATERIAL SCRIS (cărți, reviste, unelte educaționale non-audio-vizuale, jocuri etc.)
MATERIAL AUDIO-VIZUAL (filme, website-uri, materiale educaționale audio-vizuale, emisiuni de
radio etc.)
Citiți continuarea acestui newsletter aici:

Newsletter lunar De-a Arhitectura
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SEMNAL 2
Blocuri interbelice din centrul Constanței

Consultați noul catalog Artmark Historical Estate. Primăvară
2019 aici: https://www.artmarkhistoricalestate.ro/catalogs/1/
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SEMNAL 3
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INFO 1
PARTEA a II-a

de Ana DONȚU

foto&video:
arh. Mircea ȚIBULEAC

SUCEAVA 2019

Zilele Culturii Urbane
la Uzina de Apă
Ediția a VIII-a

Patrimoniul de arhitectură între tradiție și inovație
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Sâmbătă, 17 august 2019

SESIUNEA a III-a
Arh. Laurian GHINIȚOIU. „Patrimoniul din
perspectiva fotografică și documentară.
Nicolae Porumbescu, elemente uitate”:
„Vreau să fac o prezentare de fotografie care
vorbeș te despre arhitectură . Incerc să surprind
arhitectura, prin fotografie, ın
̂ diverse stă ri. De
ce elemente uitate? Deoarece cred că acest
subiect a fost lă sat ın
̂ urmă ș i cred că e bine să -l
reamintim, din câ nd ı̂ n câ nd, dintr-o altă
perspectivă . E un proiect care a ın
̂ ceput acum o
j u m ă t a t e d e a n - e s t e v o r b a d e s p r e
documentarea muncii arhitectului Nicolae
Porumbescu”.
Link video: https://we.tl/t-CXIUsNigrN

Arh. Ion ANDRIU. „Creația arhitectului
Nicolae Porumbescu - între tradiție și
inovație”:
„Voi ı̂ncepe cu câ teva date biografice. Este
nă scut ı̂ n 1919, ı̂ n tr-o familie destul de
modestă de la marginea Bucureș tiului. Câ nd
avea vreo 12 ani, tată l lui a fost că lcat de un car
care transporta vin, acest lucru i-a marcat toată
copilă ria ș i adolescența. A fost un elev foarte
harnic ș i ambițios. A avut cinci frați, el fiind cel
mai mare a avut grijă de toți, după decesul
tată lui. Foarte muncitor ın
̂ liceu, s-a angajat ș i a
ın
̂ vă țat tot ce ın
̂ semna tâ mplă ria, ceea ce i-a fost
de folos mai tâ rziu. I-a plă cut meseria asta de
tâ mplar”.
Link video: https://we.tl/t-3Sa0YtzcDR
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Arh. Ileana KISILEWICS. „Peisaje europene conservare și punere în valoare”:
„Ceea ce vă voi prezenta este la limita ın
̂ tre
urbanism ș i restaurare. Sunt cele două domenii
ın
̂ care activez actualmente la Facultatea de
Arhitectură ș i Urbanism din Timiș oara, ı̂n
cadrul celor două mastere de Restaurare
Patrimonială ș i Urbanism ș i Amenajarea
Teritoriului. Este un subiect inedit, zic eu, puțin
exploatat ș i care ne ajută să ne ridică m puțin
moralul. Este vorba despre seria de premii ale
Conferinței Europene a Peisajului”.
Link video: https://we.tl/t-FYLyrWgR16

Arh. Vlad Sebastian RUSU. „Recuperarea
spațiului verde public clujean revitalizarea Parcului Feroviarilor”:
„Acum doi ani, am fost la Uzina de Apă cu o altă
prezentare - «Traumă . Memorie. Reactivare». Ș i
iată că , după doi ani, soarta profesională mă
aduce ın
̂ situația de a revitaliza un spațiu public
ın
̂ oraș ul natal. Tema prezentă rii de astă zi este
legată de această experiență, destul de dificilă ,
dată fiind importanța acestui spațiu ın
̂ cadrul
oraș ului, ın
̂ acelaș i timp, vine pe fundalul unor
preocupă ri ale noastre, ale profesioniș tilor, dar
ș i ale societă ții civile, vizavi de soarta spațiilor
publice verzi din oraș e”.
Link video: https://we.tl/t-by7MEj0t9k
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SESIUNEA a IV-a
Arh. Iurie POVAR. „Arhitectura modernă și
«pseudo-clasicismul» în practica
urbanistică a orașului Chișinău”:
„Acest material este special pregă tit pentru
conferința de astă zi ș i are trei pă rți. Prima este
«Istoricul dezvoltă rii teritoriale ș i economice a
oraș ului Chiș ină u», a doua - «Evoluț i a
urbanistică a Chiș ină ului» ș i ultima «Tendințele actuale de dezvoltare a arhitecturii
ș i urbanismului». De ce m-am referit anume la
oraș ul Chiș ină u? Pentru că suntem de 5-6 ani
aici ș i marea majoritate a participanților la
acest eveniment nu au fost niciodată ı̂ n
Chiș ină u ș i ș tiu despre el doar din auzite”.
Link video: https://we.tl/t-qLeKEJzbQi

Arh. Sergius CIOCANU. „Biserica Sfinții
Arhangheli - reper al dezvoltării istorice a
Chișinăului demolat în cadrul inovațiilor
urbanistice sovietice”:
„Aș vrea să vorbesc despre unul dintre edificiile
istorice de primă mâ nă care au existat ı̂n
Chiș ină u, Biserica Sfinții Arhangheli Mihail ș i
Gavriil. Această biserică a fost un reper al
dezvoltă rii urbane a oraș ului care, ın
̂ cadrul
inovaț i ilor urbanistice sovietice, a fost
demolată . Am vrut să accentuez faptul că
inovația poate să aducă ș i pierderi importante
ı̂n istoria oraș ului. Pentru a ı̂nț elege rolul
acestui edificiu ı̂ n contextul dezvoltă rii
oraș ului Chiș ină u aș vrea mai ın
̂ tâ i să vorbesc
despre tră să turile acestei evoluții”.
Link video: https://we.tl/t-govULhjoS0
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Arh. Tetyana MAKSIMCHUK. „Kolomiya”:
„Numele de «Kolomiya» nu este ın
̂ tâ mplă tor,
pentru că , ın
̂ mare mă sură , aici e un loc de
ım
̂ binare a multor că i. Are o populație de 61 de
mii de oameni. Vă voi prezenta puțin clă direa
primă riei, dispusă pe mai multe niveluri.
Aproape toate cabinetele aparțin Consiliului
Oră ș enesc. Insă ș i clă direa are ș ase etaje,
inclusiv un turn cu ceas. Ultimul nivel e un loc
destinat turiș tilor care vor să vadă oraș ul de
sus”.
Link video: https://we.tl/t-Hx7VIzxgx1

Arh. Yuri VERBOVETSKY. „Cetatea Zbarazh”:
„Sunt arhitect ș i restaurator, sunt implicat
preponderent ın
̂ restaurarea cetă ților. Vă voi
vorbi despre oraș ul Zbarazh ș i alte obiective
din regiunea de nord. Regiunea Ternobyl este
cea mai bogată ın
̂ cetă ți ș i castele din Ucraina,
dar majoritatea dintre ele au fost distruse ın
̂
parte, ı̂ n decursul celor două ră zboaie
mondiale. Astă zi, pentru a le restaura, eș ti
nevoit să te confrunți cu multe probleme. Am
hotă râ t să vă prezint Cetatea Zbarazh care a fost
restaurată timp de 20 de ani”.
Link video: https://we.tl/t-TgbGlxJl9t
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Arh. Alexander BARANOVSKY. „Castelul
Svirzh”:
„Există două probleme ın
̂ legă tură cu care sunt
ın
̂ grijorați toți arhitecții din Ucraina: pă strarea
monumentelor arhitectonice ș i transmiterea
acestui patrimoniu de la o generație la alta.
Arhitecții noș tri au o soluție pentru aceste două
sarcini, prin exemplul unui obiectiv care
aparț ine Societă ț ii Arhitecț ilor din Ucraina.
Este vorba despre Castelul Svirzh, din regiunea
Lvov, unde se planifică organizarea unei ș coli
de vară de arhitectură ”.
Link video: https://we.tl/t-0Fq061HHeT

Arh. Olga PLAMENITSKAYA. „Restaurarea
Kamianets - Podilskyi, originea dacoromană a fortificațiilor orașului”:
„Vreau să vă prezint o temă care, ı̂ n tr-o
oarecare mă sură , ı̂ n registrează mai multă
atenț i e din partea arhitecț i lor, decâ t a
istoricilor. Vă voi vorbi despre o cercetare care a
durat aproape 40 de ani. In Româ nia, m-a adus
dorinț a de a gă si aici parteneri care ar fi
interesați de o colaborare. Mă ocup ın
̂ special de
restaurare, un domeniu cu o influență majoră ın
̂
cercetarea istorică , ce schimbă ın
̂ să ș i viziunea
noastră asupra arhitecturii”.
Link video: https://we.tl/t-R0Ocdb5jqe
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Masa rotundă - Concluzii și sinteze

Arh. Șerban ȚIGĂNAȘ:
„In acord cu tema abordată ı̂n acest an despre
tradiț ie ș i inovaț ie, pentru că a devenit deja o
tradiție să tragem niș te concluzii, e un moment
potrivit ș i să inovezi: nu voi ı̂ncerca să fac un
rezumat la ce s-a discutat, ci altceva. Vă voi propune
să ne amintim ce s-a ın
̂ tâ mplat ın
̂ aceste rezervoare
ın
̂ ultimii ș apte ani, ce fel de apă a fost ım
̂ buteliată ”.

Arh. Silvia DEMETER-LOWE:
„Aș insista pe o temă care este foarte importantă .
Pentru mine, prezentarea dnei Olga
Plamenitskaya a fost foarte revelatoare. Sunt
convinsă că vorbim de bune practici, de doctrine
de restaurare, dar mi-aș permite să critic ș colile
de arhitectură , pentru că le lipseș te partea
practică . Noi suntem arhitecți, dar foarte puțini
dintre noi ș tim să construim”.
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Arh. Yuri VERBOVETSKY:
„ I n m o m e n t u l c â n d v o r b i m d e s p r e
restaurare, ne conducem, ı̂n primul râ nd,
după principiul autenticită ț i i folosind
materialele potrivite. Trebuie să ne ın
̂ trebă m
ce facem: restaurare sau butaforie? E foarte
greu să restaurezi ın
̂ momentul ın
̂ care mai
mult de jumă tate e deja pierdut, atunci
ı̂ncercă m să conservă m mă car acea parte
care s-a pă strat ș i să gă sim analogii atâ t ale
tehnicilor, materialelor, câ t ș i ale formelor”.

Arh. Ion ANDRIU:
„E un dezastru ce se ın
̂ tâ mplă dacă neglijă m
aspectele legate de protecția monumentelor,
de acordul dintre arhitectură ș i societate, ın
̂
general. Referitor la propunerile pentru
temele viitoare, sunt foarte utile ș i binevenite,
dar, ın
̂ condițiile ın
̂ care Zilele Culturii Urbane
este un program strategic al Uniunii
Arhitecților, nu mai participă m ın
̂ fiecare an la
concursurile pentru proiecte culturale”.

Arh. Victor Dan KISILEWICZ:
„Desigur că discuțiile sunt foarte interesante,
schimbul de opinii la fel, entuziasmul ș i
dorința de a face lucrurile bine sunt normale,
dar mi se pare că la astfel de reuniuni ın
̂ tre
profesioniș ti este tendinț a de a folosi un
limbaj standardizat, cum ar fi ce ın
̂ seamnă
restaurare, conservare, refacere, reutilizare”.

Arh. Rodica PANDI:
„Cred că ar trebui revizuită lista obiectivelor
ș i obiectelor de patrimoniu, pentru că au
trecut câ teva zeci de ani de la ultima
inventariere ș i sunt atâ tea lucră ri importante
de arhitectură , s-a vorbit ș i de arhitecț i
valoroș i, operele că rora nu se gă sesc ın
̂ lista
obiectelor de patrimoniu”.
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Arh. Vlad BARBU:
„De multe ori am sentimentul că avem miopie.
Vreau să atrag atenția cu multă seriozitate că
tradiția există ın
̂ mă sura ın
̂ care o exersă m.
Dacă nu o facem, ea dispare ca un fum de
țigară . Este cazul să ne venim ın
̂ fire. Despre ce
discută m? Despre ceea ce nu exersă m? Câ te
dintre desenele noastre se ı̂nș iră pe firul
tradiției?”.

Prof. Oliviu BOLDURA:
„Incerc ș i eu acum să intru ın
̂ familia colegilor
arhitecți, pentru că , ın
̂ 40 de ani de câ nd mă
ocup de restaurarea picturilor din această
zonă , m-am ın
̂ tâ lnit cu foarte multe lucruri
care țin de relația dintre arhitectură ș i pictura
murală ș i conservarea lor. Cred că principiile
enunț a te ı̂ n ainte de colocviul nostru,
referitoare la restaurarea conservativă ș i cea
creativă , le dau arhitecților posibilită ți foarte
vaste, ceea ce nu se ın
̂ tâ mplă ın
̂ cazul nostru”.

Arh. Oleg PIKUSHCHENKO:

Arh. Iurie POVAR:

„Deoarece toț i suntem membri ai acestei
Asociații Internaționale de Arhitecți, am vrea
să ım
̂ pă rtă ș im cu voi principiile noastre de
restaurare ș i de reabilitare. Câ t priveș te
Ucraina, noi lucră m acum asupra legislației
din acest domeniu ș i pentru noi este esențial
să punem de la bun ın
̂ ceput aceste standarde
internaționale ın
̂ bazele legislației naționale”.

„Aș vrea să vorbesc despre trei aspecte.
Primul dintre ele se referă la Chiș ină u.
Probabil ați reținut din discursul meu că 80%
din patrimoniul construit a fost distrus ın
̂ cel
de-al Doilea Ră zboi Mondial. Din aceste
considerente nu putem vorbi astă zi despre o
identitate arhitecturală a oraș ului, ci despre
revitalizarea lui”.
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Arh. Olga PLAMENITSKAYA:
„In viziunea restauratorilor s-au ı̂ntâ mplat
foarte multe schimbă ri. In 1931 a fost
adoptată aș a-numita Carta de la Atena, dar,
după distrugerile celui de-al Doilea Ră zboi
Mondial, aceste postulate au fost revizuite ș i a
apă rut Carta de la Veneția”.

Arh. Constantin GORCEA:
„Cred că separarea aceasta ın
̂ tre patrimoniu cu
etichetă ș i patrimoniu fă ră etichetă este o
greș eală foarte mare. Suntem educați că , dacă o
clă dire nu face parte din patrimoniu, atunci
putem să -i facem orice. De aici porneș te
problema. Un arhitect ar trebui să fie educat să
respecte o clă dire ca ș i cum ar lucra pe un
monument istoric”.

link video: https://we.tl/t-0Z3h57dKUG
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Duminică, 18 august 2019

Deplasare documentară Suceava - Rădăuți
Restaurare arhitectură și pictură - Biserica Sf. Ilie-Scheia

Link video: https://we.tl/t-5MkxZbZs1H

Primarul satului Sfântul Ilie:
„Această mă nă stire este din 1488. Este
construită de Ș tefan cel Mare ın
̂ ș ase luni, din
mai pâ nă ın
̂ octombrie. In decursul anului
acesta am mai fă cut niș te modifică ri. Cu
ajutorul lui Dumnezeu ș i a domnului Gorcea
cu ın
̂ treaga lui echipă , am reuș it să accesă m
niș te fonduri europene. Cheltuielile de
restaurare sunt de 5 milioane de euro”.
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PĂTRĂUȚ - Biserica Sfânta Cruce

Preot dr. Gabriel HAREA:
„Vă aflați ın
̂ fața unei biserici construite de
Ș tefan cel Mare. Biserica e fă cută acum 532 de
ani. E cea mai veche biserică de la Ș tefan cel
Mare pă strată ın
̂ forma sa originală . E cea mai
veche pictură exterioară din Moldova. Acelaș i
stil paleolog este ș i ın
̂ pictura interioară ș i cea
exterioară , sunt multe elemente comune de
fizionomie la sfinți, elemente de arhitectură ș i
decorație. Pictorul de cultură greacă vine cu
un program iconografic bizantin din sudul
Dună rii ș i Ș tefan ıî oferă o biserică foarte
stranie. Pentru că tipul acesta de biserică nu sa mai construit anterior: fă ră pridvor, cu un
pronaos foarte mic”.
Link video: https://we.tl/t-6TnZSaZ1uS
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MĂNĂSTIREA HUMOR

Prof. Oliviu BOLDURA:
„Biserica a fost construită de un boier de-al lui
Ș tefan cel Mare, Teodor Bubuiog. Cromatica
e s te p re d o m i n a n t c a l d ă : ro ș u , o c r u ,
exceptâ nd albastrul-lazurit care a rezistat
foarte mult ı̂ n timp. In centru vedem
iconografia care reprezintă scene din viața
Sfintei Maria. In stâ nga ıî vedem pe cei trei
sfinț i militari: Mercurie, Dimitrie ș i Sf.
Gheorghe. In partea dreaptă sunt scene din
viața Sfâ ntului Nicolae. A fost restaurată ș i
pictura interioară ”.
Link video: https://we.tl/t-AFPaCwgUzm
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MĂNĂSTIREA BOGDANA, Rădăuți

Link video: https://we.tl/t-4HsrRNeuge

Prof. Oliviu BOLDURA:
„Ferestrele bisericii au fost refă cute de Ș tefan
cel Mare ın
̂ două etape: 1480, 1490, pentru că
biserica este necropola stră moș ilor lui. Din
acest motiv, Ș tefan cel Mare a dorit să
modifice ș i aceste portaluri cu influenț e
romanice. In interior sunt pietrele de
mormâ nt ale stră moș ilor domnitorului,
ın
̂ cepâ nd de la Petru I. Toate aceste pietre au
fost mutate lâ ngă perete ș i ridicate pe un
postament de că ră midă de 40-60 cm. Ș tefan
cel Mare a fost primul restaurator al
lă caș ului”.
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Bazilica Adormirea Maicii Domnului - Cacica
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foto&video:
Lucian MIHĂESCU
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Duminică, 15 septembrie 2019, s-a încheiat Turneul SoNoRo Conac, ediția a VII-a, intitulată „À la
française”, care a avut loc în clădiri istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural românesc,
multe dintre ele construite în stilul eclectic francez al începutului de secol XX, perioadă de maximă
înflorire arhitectonică a țării noastre.
„Influența franceză în cultura noastră a fost foarte mare, de la artă și arhitectură, până la modalități
de organizare administrativă, dar și aportul țării
noastre adus culturii franceze, prin intelectualii și
artiștii de origine română, a fost important și ne
bucurăm că sezonul acesta comun a reușit să
sublinieze atât de bine relația ce a îmbogățit ambele
culturi”, a declarat Răzvan POPOVICI, directorul
turneului SoNoRo Conac și al Festivalului SoNoRo. În
această ediție a fost realizat un schimb cultural cu
Franța, fiind invitați artiști francezi de vârf la
concertele Conac, care au urcat pe scenă alături de
artiștii români sau internaționali.
Ultimul recital din această serie a avut loc la Conacul „Ion Ghica” de la Ghergani (județul Dâmbovița) și
a fost organizat cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la punerea primei cărămizi la conac de către Ion
Ghica. De la ora 19.00, violonistul Daniel Rowland, violistul Răzvan Popovici și violoncelistul Justus
Grimm au interpretat piese de Ludwig van Beethoven, Gideon Klein, Franz Schubert și George Enescu.
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În deschidere a vorbit doamna Irina BOSSYGHICA, urmașa directă a marelui scriitor și
om politic Ion Ghica, fost premier al României
în trei rânduri, și descendenta lui Gheorghe
Grigore Cantacuzino, cel mai bogat român de la
sfârșitul secolului al XIX-lea, și el primministru de două ori. Bunicul, generalul Bossy,
urmaș al unei vechi familii boierești:
„Pentru ca o casă să devină un lăcaș e nevoie de
multă istorie, de multe taine. Toate aceste
taine, toată această istorie se duc, se pierd fără
o continuitate. Patrimoniul e întreținut cel mai
bine de familia căreia îi aparține, fie că e o
casă, fie că e un castel. Dar, și atunci când
lăcașele au fost smulse de la familii, se găsesc
unii care doresc să reînnoiască firul trecutului,
în căutarea tainelor unei familii dispărute,
doar pentru că vor să dea viață
patrimoniului”.
Link video: https://we.tl/t-rUzIDvLqde

Arh. Cornel IONESCU a vorbit despre istoria acestui loc: „Am făcut o cercetare la conacul de la
Ghergani în anii 2010-2011, la semnalarea dlui arhitect Șerban STURDZA, care începuse proiectul
de restaurare. Am extins atunci cercetarea și am putut să descopăr că așezarea aceasta nu se
limitează doar la conacul pe care l-a făcut Ion
Ghica începând cu 1869 și dat în funcțiune în 1888,
ci are o serie de conace dedesubt care coboară
istoria acestui loc până în veacul al XVI-lea. Dar de
familia Ghica se leagă numai a doua jumătate a
acestei istorii, adică de la 1748-1750, când Maria
Văcărescu, fata lui Barbu Văcărescu, s-a căsătorit
cu Dumitrache Ghica”.
Link video: https://we.tl/t-b0HGoqAipV
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Mă țin de promisiune și vă trimit acest eseu.
Nu l-a citit niciun arhitect și doresc să îi fac pe colegii mei să râdă.
Eseul a fost scris acum 14 ani. De câteva zile, am aflat că a căzut și teoria BigBangului.
Vă rog să îl transmiteți și doamnelor colege.
Avertisment: nu îl citiți dacă nu aveți simțul umorului, al ridicolului și al absurdului.
Doina CHIȘU
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P R I M I M
de la cititori

de la prof. arh. Vasile MARCU

Explorează microBucureștiul și descoperă
un oraș al blazoanelor uitate
Te plimbi pe stradă aproape zi de zi, dar ridici rar privirea din telefon să vezi ce e împrejur. Poate
ridici privirea, dar nu observi anumite detalii. Treci pe lângă sedii de instituții, diverse clădiri, statui
sau fel de fel de monumente, fără să le acorzi neapărat atenție. Articolul ăsta e fix despre ce ratezi
când nu te uiți atent ce-ți oferă Bucureștiul, așa că te ajut eu cu o lupă sau un zoom să vezi exact la ce
mă refer. Vorbim de microBucurești – latura heraldică și poate cel mai complet ghid al simbolisticii
de stat încă prezentă prin orașul ăsta. La finalul fiecărei rubrici, o să adaug steme găsite după
publicarea articolului ăstuia (bonus!).
→ ce e microBucurești?
Bucureștiul pe care mai toți îl trecem cu vederea, orașul detaliului, al simbolurilor, al lucrurilor
foarte ușor de ignorat. Un București care dispare încet-încet, pentru că autoritățile, dar și cetățenii,
au uitat ce însemnau stemele și blazoanele vechi. La școală nu înveți, mass-media nu se atinge de
subiecte din astea, așa că nu-ți rămâne decât să faci săpături pe cont propriu. Heraldica este știința
alcătuirii blazoanelor și o să vezi mai departe ce blazoane ascunde microBucureștiul.
→ steme ale statului român
Încă de la constituire, statului român a avut o stemă reprezentativă, fie că ea aparținea Principatelor
Unite (creată în 1862), Vechiului Regat (creată în 1881) sau Regatului României Mari (creată în
1921). Stema României se regăsea, atunci ca și acum, pe documente oficiale și pe drapele, dar aici ne
interesează mai ales existența ei în spațiul urban bucureștean. Mai întâi însă, hai să vedem ce
înseamnă stemele vechi ale României:
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Toate stemele de până în 1947 includeau blazoanele medievale ale provinciilor istorice care
alcătuiau la momentul respectiv România. E bine să vezi cum a evoluat stema României, ca să
înțelegi mai bine de ce apare în anumite forme pe anumite obiective.
1 Stema Principatelor Unite era simplă, includea bourul moldovean și acvila cruciată
munteană, grupate într-un pavilion de hermină cu coroana princiară sus. Jos, era monograma “A. I.
I.”, a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. După ezitări și variațiuni în perioada 1866-1881, cât
România a continuat să fie principat, dar sub Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, în 1881, odată cu
ridicarea țării la rang de regat și devenirea lui Carol I primul rege, s-a adoptat o stemă ceva mai
stabilă.
2 Stema Vechiului Regat introducea prima oară scutul regiunilor. Includea Moldova și Țara
Românească în cartierele de sus, iar în cele de jos apăreau Oltenia (stânga, un leu ieșit dintr-o
coroană și ținând în labe o stea) și Dobrogea + Marea Neagră (dreapta, doi delfini afrontați). Peste
scutul regiunilor se suprapunea scutul în alb-negru al casei domnitoare de HohenzollernSigmaringen (preluat direct din blazoanele prusace). Doi lei – simbolul puterii – susțineau scuturile
timbrate de o coroană regală generică, sub care atârnau două lucruri: banderola cu deviza lui Carol I
– “Nihil Sine Deo” (nimic fără Dumnezeu) – devenită motto național și ordinul Steaua României, cea
mai înaltă decorație a regatului vechi. Pavilionul de hermină închis de o coroană regală îngloba
elementele.
3 Stema Regatului României Mari era o evoluție a stemei Vechiului Regat. A apărut la trei ani
după Marea Unire din 1918 (după finalizarea reformei administrative și alinierii provinciilor
alipite) și a fost stema finală a României de dinainte de regimul comunist. Se pornea de la un scut
azur, pe care se suprapunea scutul regiunilor, pe pieptul unei acvile cruciate (simbolizând
creștinătatea și latinitatea) și încoronate, cu sabie și sceptru în gheare (simbolizând regalitatea și
suveranitatea). Scutul regiunilor era ceva mai aglomerat. Cartierele de sus erau rezervate tot Țării
Românești și Moldovei, dar în partea de jos apăreau Oltenia (stânga, cu leul traversând podul de la
Drobeta de data asta – blazonul ăsta îngloba și Banatul, reprezentat de pod. Deoarece blazonul său a
fost contopit cu cel al Olteniei Vechiului Regat, o să menționez doar Oltenia în restul articolului, dar
asta include și Banatul), Transilvania (dreapta, acvila gri-neagră peste șapte creneluri de cetate
reprezentând vechile comitate din Imperiul Austro-Ungar – element preluat direct din stema
imperială), și Dobrogea + Marea Neagră, reprezentate tot de doi delfini, dar într-o inserție pe
centru-jos. Scutul casei domnitoare se menținea pe centru. Cele trei scuturi erau timbrate de
coroana de oțel și susținute tot de lei. Dedesubt, se păstra deviza “Nihil Sine Deo”, dar decorația se
schimbase – apăruse Ordinul Carol I ca decorație supremă a statului. Toate elementele erau învelite
de pavilionul de hermină, cu o coroană regală generică în vârf.
În general, se defineau trei forme ale stemei: mică (scutul regiunilor + scutul casei domnitoare +
coroana de oțel), medie (mică + susținători + banderolă cu deviză + decorație) și mare (mijlocie +
pavilionul de hermină).
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Singura stemă completă a Principatelor Unite, extrem de frumos realizată, se găsește pe Palatul Suțu
(Muzeul Municipiului București) în Piața Universității. E un pic mai bogată în elemente decât stema
standard, dar se menține totuși în liniile definitorii.
Singura stemă format mare a Vechiului Regat (foto de aici) s-a păstrat, până în 2015, pe fosta Școală
Normală de lângă Piața Unirii, actual sediu al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.
Era deja betegită de comuniști, care după 1947 i-au distrus pavilionul de hermină și i-au estompat
coroana regală de pe scuturi. Cu toate astea, leii, blazoanele regiunilor și deviza sunt încă vizibile
bine. Cât despre clădire, Biserica Ortodoxă Română a nenorocit-o cu o izolare termică și c-o
mansardare ineptă, pentru care stema asta de piatră a fost dată jos și zace în curtea din față,
nerestaurată nici până azi. Am scris aici despre mizeria asta.

Stema mijlocie a Vechiului Regat sau a Regatului României Mari o vezi ceva mai des și-am găsit
câteva exemple:
- Arcul de Triumf de pe șoseaua Kiseleff include, în arcada formată de brațe, deasupra intrărilor,
ambele steme mijlocii ale Regatului României, în forma lor oficială. Cruțate de regimul comunist
pentru că mai nimeni nu ajungea sub arc să le admire, s-au degradat totuși destul de mult de-a lungul
deceniilor, dar au fost restaurate într-un final în 2015-2016.
- După restaurarea din 2011-2013 a spațiilor reprezentative centrale din Palatul Regal de pe Calea
Victoriei (Sala Tronului, Sufrageria Regală, Scara Voevozilor), intrările dinspre curtea de onoare șiau recăpătat stemele regale medii, realizate după matrițele originale din anii '30. Stemele originale
au fost distruse cu târnăcopul în ianuarie 1948, scenă filmată și difuzată apoi cu mânie proletară.
- Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” de pe bulevardul Aviatorilor menține încă vechea placă
din anii '30 cu numele instituției, inclusiv stema medie a Regatului României Mari, însă șlefuită bine
după 1948, până nu s-au mai văzut scuturile și deviza. Acum, pare o formă oarecare.
- Pentru că e bine realizată, am inclus și stema medie regală de pe statuia lui Carol I din Piața
Revoluției, inaugurată în 2010. Stema este incorect aleasă, deoarece pe vremea lui Carol I era încă
valabilă stema Vechiului Regat, așa cum am explicat aici.
Am identificat încă din 2009 un singur loc unde a fost reprezentată stema medie a Regatului
României Mari – pe sediul fostei Primării Verzi de pe bulevardul Banu Manta, ridicat în anii '30.
Palatul care azi adăpostește Primăria Sectorului 1 a fost restaurat execrabil, kitschos și cu
ignorarea, nerespectarea și/sau distrugerea simbolurilor vechi reprezentate pe fațadă. Exemplu: o
stemă medie regală de la nivelul balconului, distrusă de comuniști în 1948, în loc să fie restaurată
întocmai, a fost înlocuită cu stema actuală a Bucureștiului, luată după documentul ăla .svg de pe
Wikipedia. Penibil, jalnic, meltenesc, lucrare de mântuială. Toate la pachet. Despre vechile sedii
administrative bucureștene din perioada monarhiei am scris aici.
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Dacă privești suficient de atent, o să găsești scuturi ale Vechiului Regat împrăștiate prin oraș. Sunt,
de fapt, interpretări ale stemei mici a Vechiului Regat. De ce apare doar varianta asta? Pentru că
instituțiile majore au fost construite în perioada lui Carol I:

- Scutul din piatră de deasupra intrării în Școala Superioară de Arte și Meserii de pe strada Polizu
(actual sediu al Universității Politehnice) este, de fapt, sigura reprezentare a stemei mici întregi a
Vechiului Regat pe care am găsit-o, deoarece e singura care are coroană deasupra scuturilor.
Detaliile scutului au fost estompate masiv, dar încă se mai pot distinge blazoanele regiunilor și
scutul casei domnitoare. Totuși, a apărut o eroare la fabricarea ornamentului: matrița a fost pusă
invers, așa că stema apare oglindită față de varianta oficială. Coroana de deasupra e aproape
întreagă, dar îi lipsește crucea din vârf.
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- Muzeul Militar de pe strada Mircea Vuclănescu, fostă cazarmă militară din perioada lui Carol I,
păstrează deasupra intrării scutul regiunilor și scutul casei domnitoare, cam greu de observat.
- Scutul din vârful palatului vechi al Băncii Naționale a României, de pe strada Lipscani,
are cartierele devastate: blazoanele regiunilor au fost distruse prin martelarea scutului (ștergerea
prin batere cu ciocanul). Banca Națională a Republicii Populare Romîne nu-și permitea să aibă pe ea
un simbol al vechiului regim.
- Cel mai frumos scut al Vechiului Regat e din metal și se găsește pe porțile masive de la
intrarea în Palatul Adunării Deputaților din dealul Patriarhiei, actual Palat al Patriarhiei. Clădirea,
aflată dintotdeauna în proprietatea statului, a fost cedată aproape pe ascuns BOR de Guvernul Boc în
2010.

Pentru a orna suprafețe extinse, stema a fost defalcată până la elementele ei primare. Deoarece
construcția Muzeului Țăranului Român a început înainte de Primul Război Mondial și s-a finalizat
abia în Doilea Război Mondial, elementele heraldice care apar sculptate în balustrada balconului
dinspre șoseaua Kiseleff aparțin stemei Regatului României Mari. În câte un medalion și pe câte un
scut separat, sunt prezentate stema mică regală (fără coroana de pe cele 3 scuturi, totuși) și apoi,
individual, toate blazoanele regiunilor.
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PalatulFuncționarilor BNR, ridicat pe Calea Victoriei în a doua parte a anilor '30 chiar lângă
Pasajul Vilacrosse, include și el elemente heraldice, aproape imperceptibile de la nivelul străzii.
Pentru a orna frumos partea de sus a clădirii, arhitectul Radu Dudescu a spart stema Regatului
României Mari în câte elemente a avut nevoie și chiar a fost inventiv: de exemplu, blazonul
Transilvaniei apare divizat în două scuturi (unul cu acvila, celălalt cu crenelurile de cetate), iar
blazonul Olteniei apare de două ori, o dată în forma din stema Vechiului Regat și a doua oară în
forma finală, din stema regală a României Mari.

Palatul Victoria, sediul Guvernului României, are niște medalioane la nivelul balconului lung
dinspre Piața Victoriei. Sunt, probabil, cel mai greu de admirat elemente heraldice, întrucât orice
staționare pe trotuarul din fața instituției e privită cu suspiciune de jandarmi, plus că vegetația
crescută necontrolat pe peluza din față te obligă oricum să te depărtezi ca să vezi clădirea. Cert e că,
în înșiruirea de medalioane, s-au utilizat și elementele heraldice ale stemei Regatului României
Mari. Pe modelul Muzeului Țăranului Român, a existat pe centru un medalion dedicat stemei regale
mici sau mijlocii, dar a fost distrus după 1947, când aici s-a stabilit Consiliul de Miniștri ai Republicii
Populare Romîne. În locul stemei vechi a apărut emblema României comuniste, acea reprezentare
cu spice, sondă, tractor, munți și soare-răsare. Scutul ăsta a fost martelat la rândul lui după 1989 și
azi se mai distinge doar forma emblemei comuniste.
Cornișa unui imobil de la finalul secolului 19 de pe strada Georges Clemenceau (lângă Ateneul
Român) păstrează încă un scut al regiunilor Vechiului Regat și un scut al casei domnitoare, peste
care e reprezentată o coroană deschisă. Ambele scuturi au fost curățate de ornamente de către
regimul comunist și azi arată banal, numai bune de ignorat.
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La Piața Quito, pe strada Paris, se găsește Monumentul Aerului, unul dintre cele mai frumoase
monumente din București, inaugurat în 1937. Pe una dintre coloanele sale sunt reprezentate scutul
regiunilor Regatului României Mari și scutul casei domnitoare, ambele menținute în formă
excelentă. Se pare că sculpturile de pe coloane, realizate pe plăci adiacente, au fost înlăturate în
parioada regimului comunist și repuse la locul lor după anul 2000.
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Da, Bucureștiul chiar are o stemă, chiar dacă mulți nu știu exact care e aia. Ea îl reprezintă pe Sfântul
Dumitru/Dimitrie cel Nou, considerat de credincioși ocrotitorul orașului.

În timpul războiului ruso-turc (1769-1784), generalul rus Petru Salticov fură moaștele sfântului din
satul Basarabovo, aflat în apropiere de orașul Ruse. Ajuns la București, generalul lasă moaștele aici,
la rugămintea mitropolitului și a unor negustori, care probabil i-au dat mulți bani. Sfântul Dimitrie
cel Nou (sau Basarabov) e numit protectorul Bucureștiului, iar în a doua parte a secolului 19, devine
elementul central al stemei orașului.
Îmbrăcat în uniformă de soldat cu suliță, e reprezentat pe stema din 1864 călare și ucigând un
balaur. Scutul cu sfântul este timbrat de o coroană murală cu creneluri, reprezentând statutul de
cetate al Bucureștiului. În versiunile ulterioare, de după 1880, sfântul apare în picioare, tot în
uniformă militară, dar pe lângă suliță mai ține și o cruce în cealaltă mână. Balaurul dispare încetîncet din peisaj, însă coroana murală se menține. După Marea Unire din 1918, stema capitalei se
schimbă odată cu stema țării. În anii '30, scutul cu sfântul apare plasat pe pieptul unei acvile cruciate
încoronate, la rândul ei pe un scut azur, iar coroana murală timbrează ambele scuturi. Din ea iese o
altă acvilă, cu cruce în cioc. La baza scuturilor, pe o banderolă, apare deviza atribuită orașului,
“Patria și dreptul meu”.

Mai vezi extrem de puține felinare vechi, de o calitate excepțională, în oraș. Mai ales după anul 2000
și cu rapiditate în ultimii ani, stâlpii de iluminat de acum un secol și mai bine, din fontă, cu design de
bun-gust, au fost înlocuiți cu chinezării care să asigure un rulaj consistent al banilor publici pe la
firmele-prietene ale primarilor de sector și de la capitală. Cea mai interesantă chestie la vechile
felinare e că au stema orașului din timpul Vechiului Regat pe ele. Deseori, scutul servește drept
capac care astupă firele dinăuntru. În ultimul secol, felinarele astea au fost spoite și respoite și peste
detaliile stemelor s-au adăugat straturi de vopsea, care le-au estompat. Nimeni nu se-nvrednicește
să le curețe și să le restaureze.
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- Palatul Romanit, de la intersecția Căii Victoriei cu Calea Griviței, e o construcție de secol 19, azi
sediul Muzeului Colecțiilor de Artă. Gardul curții de onoare dinspre Calea Victoriei are încorporate
felinare pe care vezi prima formă a stemei Bucureștiului, cu Sfântul Dumitru călare. Asta înseamnă
că stâlpii au fost produși pe vremea lui Cuza. Sunt singurii care conțin stema orașului în forma asta.
- În fața bisericii Sf. Gheorghe-Vechi de pe Calea Moșilor mai supraviețuiesc încă doi stâlpi de
iluminat originali, din ultimele decenii ale secolului 19. Doar pe unul dintre ei se mai păstrează
stema orașului, varianta cu sfântul în picioare, fără deviza “Patria și dreptul meu”.
- Pe dealul Patriarhiei, la clopotniță, mai există bazele a patru stâlpi originali din jurul anului
1900. Modelul este unul ceva mai elaborat, pe dealul ăsta fiind situat Parlamentul României la
vremea aia. Deși au scăpat întregi din comunism, stâlpii au fost distruși de neglijența autorităților
postdecembriste și acum par niște cioturi. Pe ei se mai vede, însă, stema Bucureștiului, capitala
Vechiului Regat, de data asta cu deviza “Patria și dreptul meu”.
- Scuarul Sabinelor, de la intersecția Căii Rahovei cu strada Sabinelor, mai conține trei stâlpi de
iluminat din vremea lui Carol I. Pe ei apare extrem de frumos reprezentată stema orașului din
vremea aia.
- Aleea Parterului Central din Grădina Cișmigiu păstrează aproape toate felinarele
originale, de acum un secol și mai bine. Desigur, nu mai sunt demult funcționale, dar la baza lor se
vede stema Bucureștiului, estompată se straturile succesive de vopsea.

M-am gândit să pun și reprezentări ale stemei actuale a capitalei de pe felinare, să poți compara
calitatea de acum un secol cu calitatea actuală. În timpul mandatelor de primar general ale lui Sorin
Oprescu (2008-2015), s-a desfășurat o cruciadă împotriva felinarelor/stâlpilor vechi, cu scopul de a
înlocui elementele astea de mobilier urban foarte durabil cu niște kitsch-uri prost realizate, care să
se strice ușor și să permită înlocuirea sezonieră. Rulăm bani de la bugetul orașului, hrănim clientela
politică (firmele prietene). Uită-te cât de execrabil e realizată stema, prinsă cu șurubele ieftine de
stâlp. Desigur, e luată după același .svg slab de pe Wikipedia.
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Cimitirele bucureștene inaugurate în secolul 19 au portaluri de intrare spectaculoase și, pentru
că municipalitatea era mândră să le administreze, pe fațada clădirilor apare stema Bucureștiului.
Precum în cazul felinarelor, renovările succesive au estompat detaliile decorațiunilor:
- Cimitirul Șerban-Vodă (mai cunoscut sub denumirea de Bellu) are pe fațadă stema orașului,
estompată dar încă vizibilă și fără banderola cu deviza.
- Cimitirul Ghencea-civil are stema orașului în formă completă pe fațadă, doar că deviza “Patria
și dreptul meu” s-a șters. Oricum, ultima renovare a portalului de intrare este clar făcută la
repezeală. Nu a existat restaurare, ci doar spoire.
- Cimitirul Sfânta Vineri de pe Calea Griviței deține și el o stemă a Bucureștiului (foto: Axelanti)
care pare identică cu cea de la Ghencea, doar că aici s-a păstrat deviza orașului. Ca în celelalte cazuri,
vorbim de spoială grosolană fără restaurarea și reliefarea decorațiunilor.

Acum un secol, se ridicau în București edificii industriale cu destinație comercială și, din moment ce
erau administrate de autoritățile vremii, pe ele apare stema Bucureștiului:
- Hala Traian de pe Calea Călărașilor, veche de mai bine de 100 de ani, îl are reprezentat în fronton
pe Sfântul Dumitru, însă coroana murală de deasupra e deteriorată și completată aiurea în partea
superioară.
- Una dintre halele din incinta complexului Vama București Antrepozite de pe strada Uranus are
stema orașului sculptată în piatră și așezată pe fațadă. Pentru că materialul a fost rezistent, stema se
ține foarte bine și în prezent.
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Școlile bucureștene vechi mai păstrează încă pe fațadă vechea stemă a orașului București. De la școli
de mahala la ditamai Universitatea București, același sfânt apare pe câte un scut în fiecare loc:
- Pe școala Poenărescu din mahalaua Antim (pe strada Justiției) apare o reprezentare foarte
frumoasă a scutului bucureștean, cu deviza “Patria și dreptul meu” foarte clar lizibilă. O găsești în
spatele blocurilor de la Piața Constituției, scăpată la limită de demolările din anii '80. Ca să ai acces
la orașul autentic, trebuie să te abați de la bulevardele mari.
- Pe școala comunală Mavrogheni (actuală școală Ion Heliade Rădulescu, de la intersecția
șoselei Kiseleff cu strada Monetăriei), supraviețuiește de peste un secol poate cea mai colorată și
specială stemă a Bucureștiului, în culori vii. Ornamentul este din ceramică smălțuită și cuprinde o
coroană murală închisă – lucru absolut neobișnuit și singular în reprezentarea stemei.
- Universitatea București include două steme (fără deviză) pe fațada corpului ridicat în
preajma Primului Război Mondial și după – una pe latura dinspre bulevardul Bălcescu, cealaltă spre
scuarul cu fântâna de la Arhitectură. Ambele se mențin în stare foarte bună.
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Nici monumentelelor de for public bucureștean nu le-a lipsit stema orașului. Mai găsești doar două
astfel de reprezentări:
- Pe Fântâna Cantacuzino, inaugurată în Parcul Carol I cu ocazia Expoziției Generale Române și
Jubileului de 40 de ani de domnie a regelui Carol I în 1906, vezi două basoreliefuri cu stema orașului.
E reprezentarea cu cel mai mare accent pus pe definirea balaurului ucis de sfânt.
- Lupoaica Romei, inaugurată în 1906, a fost adusă din Piața Romană și reamplasată în 2011 pe
strada Lipscani. Pe soclu poți să observi reprezentată stema orașului. E darul Romei pentru capitala
României, iar italienii au avut grijă să nu uite niciun element important. Din nefericire, de când a fost
readusă în centrul vechi, statuia, dar mai ales soclul, au de suferit din cauza vandalismului.
Crenelurile coroanei murale au fost distruse în ultimii ani, iar Sfântul Dumitru a fost vopsit de vreo
câteva ori. Primăria Capitalei a eșuat în a proteja o statuie foarte importantă, iar cei care au
vandalizat-o nu înțeleg rostul monumentelor.
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Revin la sediul Primăriei Sectorului 1 din bulevardul Banu Manta. Pe lângă stema mică regală
distrusă de comuniști și înlocuită la modul cel mai ignorant cu stema actuală a capitalei de meltenii
prezentului, se adaugă încă o abominație. Un alt element de balcon era stema interbelică a
Bucureștiului, cea cu vulturul. Întâmplător, ea a fost reprezentată în basorelief doar pe clădirea asta,
nicăieri altundeva. A fost distrusă de comuniști, iar cei care s-au ocupat de restaurarea recentă n-au
fost în stare să o refacă bine. A ieșit un vultur care pare speriat de bombe și nu seamănă deloc cu
stema-standard din anii '30. De fapt, și ornamentele neoromânești dimprejur au fost înlocuite total.
Uite ce pești-mutant sprijină scutul ăla acum. Din nou, bătaie de joc, dar trebuie să te uiți atent să-ți
dai seama. Iar ei știu că nu te uiți atent.
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Pe soclul Catedralei Romano-Catolice “Sf. Iosif” de pe strada General Berthelot e un
ornament metalic foarte greu de observat, pentru că e mic și montat la nivelul picioarelor.
Ornamentul include scutul cu Sf. Dumitru și coroana murală, dar și textul “Nivelmentul orașului
Bucuresci – 1895”. Nivelmentul înseamnă totalitatea metodelor, procedeelor și operațiilor prin care
se determină altitudinea unor puncte terestre în scopul reprezentării lor pe o hartă sau pe un plan.
Pentru realizarea unui sistema unitar geodezic, se stabilesc elemente fixe cu coordonate bine știute.
Unele sunt folosite la radierea punctelor de masurare, se numesc stații și au coordonate fixe, altele,
precum cel de mai sus, sunt folosite la stabilirea înălțimii într-un sistem unitar de cu un plan de
referință, de exemplu în București sistemul de referință este Marea Neagră. N-ai cum sa măsori
marea din București, dar ai un element care îți spune exact înălțimea lui raportată la planul de bază
și de la care poți calcula înălțimile punctelor măsurate.
Dincolo de stemele oficiale ale statului român și ale Bucureștiului, există monumente și clădiri în
București care poartă alte blazoane, cel puțin la fel de interesante și foarte variate. Blazoanele astea
au aparținut unor mari familii boierești sau princiare, care la anumite momente din istorie au
condus cel puțin o provincie azi parte a României moderne:

- Monumentul Sturdza din Grădina Cișmigiu e foarte vechi și reprezintă blazonul familiei,
sculptat în piatră. Familia Sturdza a condus Moldova și a dat României diplomați, politicieni,
miniștri și prim-miniștri. Monumentul are nevoie de restaurare urgentă.
- Blazonul Brâncovenilor apare pe soclul statuii Domniței Bălașa, din fața bisericii cu același
nume, azi în spatele blocurilor de la Piața Unirii, lângă Palatul Justiției. Brâncovenii au condus Țara
Românească. Domnița Bălașa, a șasea fiică a domnitorului Constantin Brâncoveanu, a ridicat
biserica, într-o formă anterioară celei de acum.
- Palatul Cantacuzino de pe Calea Victoriei (sediul Muzeului George Enescu), ridicat la 1903
pentru Gheorghe Grigore Cantacuzino (zis Nababul), include blazonul familiei pe fațada principală.
Familia Cantacuzino, cu origini bizantine, a dat domni în Țara Românească și Moldova.
- Palatul Ghica-Grădișteanu de pe Calea Victoriei, la intersecția cu strada Nicolae Iorga, are
reprezentat blazonul familiei Ghica discret, pe fațada dinstre strada Iorga. E mic și ai foarte mari
șanse să-l ratezi. Dinastia Ghica, de origine albaneză, a fost una dintre cele mai vechi familii nobile
din Țările Române. A dat voievozi ai Țării Românești și Moldovei, academicieni și prim-miniștri ai
României.

49

Primim de la cititori

Nu toate familiile aveau prestigiul dinastiilor cu blazoane încărcate, dar unii provinciali care s-au
stabilit la București și și-au făcut case aici au dorit să se mândrească cu regiunea din care proveneau.
De aceea, au folosit blazoanele generale ale provinciilor istorice pe locuințele lor:
- Pe strada Atena e o vilă somptuoasă din interbelic, cu fațadă de cărămidă roșie. Printre multele
ornamente, găsești și o reprezentare frumoasă în piatră a bourului moldovean, ceea ce înseamnă că
cel care a construit casa asta era originar din Moldova.
- Pe strada Maria Rosetti e o casă cu etaj, în stil neoromânesc, care sub fereastra mare dinspre
stradă are un brâu interesant. În centru, foarte bine reprezentat, e scutul Olteniei, așa cum apărea în
stema Vechiului Regat. Deși casa e construită în interbelic, evident că proprietarul se născuse în
Oltenia Vechiului Regat și de-aia a preferat blazonul vechi.
- Pe lângă strada Povernei, zona Pieței Romane, e o casă cu o fațadă simplă, dinaintea Primului
Război Mondial. Intrarea este pe lateral și are un fronton deasupra. În el, se vede scutul Moldovei,
semn că proprietarul inițial era de acolo. E reprezentarea în care bourul aduce cel mai mult cu un
vițel. Important e că deasupra scutului stă o coroană voievodală deschisă, ce amintește de vechiul
Principat al Moldovei.
Dincolo de steme, blazoane, etc., unele instituții au propriile lor steme. Este cazul Monetăriei
Statului. Deasupra intrării monumentale de la sediul interbelic ridicat pe strada Fabrica de
Chibrituri, e o reproducere extrem de fidelă și 3D a stemei instituției.
A fost un tur de forță, dar cred că a meritat să explorezi microBucureștiul heraldic și să descoperi
blazoane ascunse. Pe lângă faptul că a existat, pe de o parte, o distrugere sistematică a simbolurilor
vechi, autentice, de către regimul comunist, pe de altă parte avem o ignorare cvasi-totală în prezent a
vestigiilor ăstora care ne amintesc de unde venim și cine a fost important prin locurile astea. Detalii
și ornamente extrem de valoroase sunt lăsate deliberat sau inconștient să se degradeze, fără ca
cineva să le poată reface după ce dispar. Vezi cazul eșecului de la Primăria Sectorului 1. A cunoaște și
a respecta istoria orașului înseamnă a fi conștient de potențialul pe care Bucureștiul îl are, dar care
nu este exploatat la maximum de autoritățile corupte și incompetente. Nici cetățenii, din lipsă de
interes sau informații ușor accesibile, nu înțeleg întotdeauna că Bucureștiu e un oraș
multistratificat. Stemele astea sunt, fiecare, parte a unei etape diferite de dezvoltare a capitalei. De
la un târg provincial la “Micul Paris”, la orașul interbelic și la shaorma urbană din prezent.
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IN MEMORIAM

Anunțăm cu profund regret
plecarea dintre noi a
colegului arh. TUDOR SORIN
SMARANDA - ( n.1956).
Suntem alături de familie,
colegi și prieteni în greaua
pierdere suferită.

TUDOR SORIN
SMARANDA
(1956 - 2019)

Trupul neînsuflețit va fi
depus marți, 01.10.2019, la
Capela Caritabil, str. George
Bacovia, nr. 3. Slujba de
înmormântare va avea loc
miercuri, 02 octombrie, orele
11.00, la Cimitirul Municipal
din Sibiu.
Condoleanțe familiei și
apropiaților!
Dumnezeu să-l odihnească în
pace!

OAR Filiala Sibiu-Vâlcea

51

OBSERVAȚII DE ANTROPOLOGIA HABITATULUI ROMÂNESC
DIN AFARA ACTUALELOR FRONTIERE
EXCURSII PROFESIONALE O.A.R. – U.A.R.

de arh. Dorin BOILĂ

HARTA ZONELOR PARCURSE DE ECHIPELE SOCIOLOGICE ÎN NORD-ESTUL ROMÂNIEI
MARI, ÎN ANII *930 (SCHIȚĂ D-tru Bejan)
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EXCURSIE ÎN SUDUL UCRAINEI ȘI REPUBLICA MOLDOVA
6-13 APRILIE 2019

EPISODUL 3. – BĂNCENI ȘI CAMENIȚA
După episodul Cernă uți ( NEGRENI ) ș i pâ nă la traseul Cetă ților ridicate de-a
lungul istoriei de că tre Româ ni pe malul drept al Nistrului mă voi opri la două puncte
intermediare ale voiajului. Primul este o „ctitorie” de ın
̂ ceput de secol 21, aflată la cca. 14
km. de Cernă uți ș i la cam tot atâ ta de actuala graniță de nord a Româ niei – mănăstirea
de lângă satul Bănceni. Acum câ țiva ani am vizionat pe un canal tv.româ nesc, nu mai
ș tiu care, un reportaj despre această mă nă stire, ce, foarte abil realizat, a insistat pe sutele
de copii defavorizați adă postiți acolo, pe starețul Jar, româ n bucovinean, dă ruit aproape
cu facerea de minuni... fă ră a prezenta arhitectura ș i contextul ansamblului, ın
̂ că ın
̂ curs
de finisare.
Pâ nă la vizita pe teren am crezut că vom afla o adevă rată nouă mă nă stire ortodoxă
româ nească ... DAR, toate indiciile arhitectonice, toată atmosfera ș i contactele cu cei aflați
ın
̂ respectivul complex, m-au fă cut să cunosc tristul adevă r: aici, pe dealurile vă ii Prutului
superior, s-a ridicat un bastion al nefră ției ın
̂ tre Româ ni, un fel de „cetate ideologică ” a
imperiului rusesc (ın
̂ că activ, pe unde mai poate), totul mascat sub vă lul ortodoxiei – dar
a acelei ortodoxii conduse strict de la moscova, adversară a Mitropoliei Basarabiei, care
se află sub ascultarea firească a Patriarhiei Româ ne!
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Ș i ca totul să fie limpede orică rui vizitator avizat, toate obiectivele de arhitectură
din imensa incintă sunt mai asiatice decâ t orice biserici ș i anexe ale lor din zona
cernă uț eană , toate sunt profund diferite de specificul arhitecturii ecleziastice
moldoveneș ti (din oricare perioadă ) – construcții ridicate rapid ın
̂ mai puțin de un
deceniu, ım
̂ preună cu un ın
̂ treg complex de că mine milită roase pentru sutele de copii ș i
adolescenți... Mă gâ ndeam – ce ortodoxie duș mă noasă cu neamul româ nesc li se va
inocula acestor copii orfani sau din familii dezorganizate, dezmoș teniți a doua oară ın
̂
scurta lor viață de pâ nă acum!!
Cam aș a am putut ın
̂ țelege de ce la această teribilă construcție au curs banii
repede, eficient ș i ın
̂ total anonimat... De altfel, toată atmosfera din jur, cu româ nii care nu
voiau să fie abordați ș i să vorbească cu noi, amplasarea complexului pe un deal departe
de orice aș ezare rurală , lipsa orică rui aș eză mâ nt religios sau doar cultural, ın
̂ toată zona,
care să amintească de tradițiile arhitecturale moldoveneș ti-româ neș ti, arată câ t s-a
lucrat la deznaționalizarea comunită ților de Româ ni, chiar ın
̂ ainte de proclamarea
„republicilor” ucrainiene, după 1917...
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Al doilea obiectiv din acest episod este un oraș din sudul Ucrainei, numit pe
româ neș te Camenița Podoliei ș i care adă posteș te o cetate medievală aflată pe lista
monumentelor UNESCO.
Majoritatea istoricilor ș i arheologilor au demonstrat că prima aș ezare pe acest sit
spectaculos a fost PETRIDAVA, fondată de Dacii stă pâ ni ș i peste toată ın
̂ tinderea dintre
Carpații Pă duroș i ș i Nipru, urmaș i ai civilizației cucuteniene, dezvoltată acum 5000 de
ani ın
̂ respectivul areal. Vorbim de un sit natural spectaculos pentru că aici râ ul Smotrich
(nume slav mai nou...) face o buclă aproape ın
̂ chisă , dă ltuind ın
̂ rocile calcaroase un
defileu adâ nc, mai strâ mt decâ t cel al râ ului Ră uț ın
̂ zona Orheiului.
Menționat ın
̂ 1062 ca aparținâ nd statului kievean timpuriu, oraș ul este distrus de
mongoli ın
̂ 1241, iar din 1352 a revenit Poloniei (capitala voievodatului Podolia). Din
acea perioadă datează bazele cetă ții de azi, care a fost dezvoltată ca bastion al apă ră rii
regatului polonez contra turcilor, tă tarilor ș i kazacilor. Pâ nă ın
̂ 1793, oraș ul a fost unul
dintre bastioanele Uniunii Polono-Lituaniene. Apoi a intrat ın
̂ imperiul rusesc, care a
desființat Dioceza Catolică a Cameniței, restabilită abia ın
̂ 1918 de că tre Papa Benedict al
XV-lea, odată cu demantelarea imperiului moscovit.
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Cetatea medievală a fost recent restaurată ın
̂ stilul specific cetă ților din zona baltică ,
avâ nd acele coifuri de acoperire perfect adaptate turnurilor cilindrice. Dezvoltat organic,
spațiul intramuros prezintă un peisaj arhitectonic variat, aproape dincolo de specificul
militar al construcției. De remarcat că administrația muzeului a implementat o serie de
activită ți care să rețină turistul cel puțin o jumă tate de zi la monument – trageri cu arcul
medieval, concerte, clase ın
̂ aer liber, etc.; ın
̂ canionul de sub zidurile cetă ții se pot face
salturi cu coarda elastică , iar ın
̂ zonă sunt deja tradiționale zborurile cu balonul cu aer
cald. Trebuie amintite ș i elementele aparte de peisaj cultural – canionul râ ului care
ın
̂ conjoară literalmente dealul cetă ții, prezentâ nd bandouri alternante de stâ ncă albă ș i
vegetație verde / imaginile oraș ului, vizualizate 360 de grade din orice punct al cetă ții, o
aș ezare desfă ș urată pe mai multe coline ș i ın
̂ necată ın
̂ vegetație / imaginile din oraș că tre
cetate, mai ales pe aleea care duce la intrarea principale, ce oferă o vedută medievală
pură , cu o amfiladă de turnuri cu coif ın
̂ velit ceramic ș i steag metalic, turnuri decalate ın
̂
spațiu, cu modificarea progresivă a ın
̂ ă lțimii datorate micș oră rii perspectivice.
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Un monument deosebit din Camenița este Catedrala Romano-Catolică „Sfinții
Apostoli Petru și Pavel”, un exemplu de parcurs istoric multi-cultural care este specific
acestei regiuni ș i acestui oraș : ridicată ca sediu al unei dioceze catolice poloneze, bastion
al Creș tină tă ții ın
̂ estul pă gâ n sau pseudo-ortodox-rusesc...,ajunge moschee ın
̂ timpul
ocupației otomane. Catolicii au pă strat minaretul ın
̂ alt de 40 de metri tocmai pentru a-l
ın
̂ cununa cu o statuie a SFINTEI FECIOARE MARIA! Pandant, există legat de zidul
exterior al incintei ș i un Arc de triumf.

Prezint ın
̂ câ teva imagini ș i ambientul interior al catedralei, unde se pot admira o
mulțime de opere de artă – medievală , modernă ș i contemporană : ın
̂ momentul vizitei
noastre era o galerie de tablouri
contemporane, ca o exegeză asupra
Patimilor lui Iisus Hristos / statuile
catolice din marmură ritmează spațiul
interior-exterior ș i chiar ıl̂ rotesc prin
posturile lor remarcabile,
transformâ nd spațiul static marcat de
pereți ș i coloane ın
̂ adevă rate vortexuri
! Iar o surpriză din zona ortodoxă a fost
descoperirea unei icoane bizantine
foarte rare – SFANTA FAMILIE - Iisus
copil, Fecioara Maria ș i tată l adoptiv
Iosif din Nazaret.
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Pentru a puncta drumurile dintre aceste evenimente culturale, vă prezint câ teva
imagini luate din mersul autocarului, prin sate cu nume româ neș ti aflate ın
̂ sudul
Ucrainei. Ș tiind că viața acolo este mult mai grea decâ t ın
̂ țara noastră , pentru oamenii
simpli, am urmă rit mereu situația, din mersul maș inii ș i din mersul pe jos.
Este de spus, legat de multe dintre casele de la țară din zonă : gradul de să ră cie
economică este o demonstrație asupra izvoarelor politice ale kitsch-ului arhitectural, pe
lâ ngă determinantele sub-culturale.
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PENTRU O PRIVIRE ANTROPOLOGICA asupra proceselor
istorice de la limita estică a habitatului româ nesc, recomand
volumul „HOTARUL CU CETAȚ I – cum se distruge un neam” de preot
Dimitrie Bejan, fost component al echipelor sociologice organizate
de Dimitrie Gusti ın
̂ interbelic. (edit. Doxologia – Iaș i – 2010).
Iată câ teva citate din carte, ca avanpremieră la episodul
urmă tor cu Cetă țile de pe malurile Nistrului:
„ Sate mari, frumoase, suspendate pe mal, pe stâ ncă , tocmai
lâ ngă cer, ră ză ș iile dinspre Nistru; ın
̂ tre sate, sub stâ ncile ș i viile de
la Zastâ nca, oraș ul-bijuterie Soroca.
Pe malul nostru, sate vechi cu ră ză ș ii voievodale, care cu
timpul au fost nevoite să roiască – ș i s-au nă scut noi sate
moldoveneș ti dincolo, pe malul stâ ng (al fluviului). Unele sate au
crescut, devenind oraș e ș i chiar sub stă pâ nirea rusească ș i-au
pă strat numele ș i caracterul româ nesc: Moghilă u, Râ bniț a ,
Dubă sari, Tiraspol, apoi Balta, Bâ rzu, Tulcinul.
Roind, satele moldovenilor au acoperit Ucraina hanului
(kazac) pâ nă la apa Bugului. De la Soroca la vale... spre sud,
amâ ndouă malurile Nistrului sunt acoperite cu sate româ neș ti.
... pe la vadul Criulenilor cercau tă tarii Ț ara, mai ales cei care
veneau de la apa Niprului, ș i, dacă reuș eau să treacă Nistrul, se
izbeau de Cetatea Orheiului. Mai cu seamă aici se frâ ngea cercarea
hainilor ș i apele Nistrului se roș eau de sâ ngele spurcă ciunii
venetice.”

arh. Dorin BOILA
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EXCURSIE DE STUDII – SCHIMB DE INFORMAȚII
ÎNTRE FILIALE O.A.R.
DEPLASAREA PROFESIONALĂ A ARHITECȚILOR
DIN FILIALELE SIBIU-VÂLCEA ȘI ALBA
ÎN ZONA DEVA – HUNEDOARA

de arh. Dorin BOILĂ

HARTA ZONELOR PARCURSE DE ECHIPELE SOCIOLOGICE ÎN NORD-ESTUL ROMÂNIEI
MARI, ÎN ANII *930 (SCHIȚĂ D-tru Bejan)
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După multe inițiative eș uate ș i o pauză cam mare, s-a deschis, speră m, o serie de
excursii de studii, care să pună ın
̂ contact mai multe filiale OAR ın
̂ scop profesional, poate
ș i de socializare ș i cunoaș tere ın
̂ tre generațiile de proiectanți. Ne-am bucurat, la ın
̂ ceput
de toamnă , că am reuș it să urnim o parte dintre arhitecții din zonele Vâ lcea, Sibiu ș i Alba,
majoritatea din generațiile tinere.
Ca să nu implice (deocamdată ) cază ri ș i alte complicații, am ră mas tot ın
̂ apropiere
de munții din centrul țării – ın
̂ județul Hunedoara. Pentru cei care nu au ră gazul unei
că ută ri, vă prezint cea mai plauzibilă origine a numelui acestei vetre de româ nitate, zonă
a fostului centru statal dacic – acest apelativ se regă seș te pâ nă astă zi ın
̂ vorbirea zonei
rurale din jurul oraș ului, deci e o probă concludentă : „INEDOARA” (de la latinul Ignis Ora,
„Rugă ciunea de foc”, desemnâ nd termeni din sacralitatea proto-româ nă a acestei zone.)
1 – Ansamblul de locuințe susținut de o firmă chinezească din zonă – str. Plaiului,
Deva – arh. Mircea Ungureanu.
Domnul arhitect ne-a prezentat ın
̂ amă nunt acest mini-cartier, cu cele 16 unită ți,
individuale sau cuplate, aflate ın
̂ diferite stadii de construcție. Din pă cate, timpul nu a mai
permis să vedem ș i planș ele, cu imaginea finală a acestui ansamblu.
Aspecte critice (ın
̂ sensul criticii de arhitectură ):
URBANISM – panta mare, evocată ca un impediment, a fost ș i o ș ansă neexploatată .
Nu ș tim dacă beneficiarul ar fi acceptat o soluție „ın
̂ cascadă ”, sau ın
̂ ș iruiri ın
̂ terase...
- nestudiind aspectul final proiectat, au lipsit din prezentarea verbală propunerile de
amenajare peisageră -replantare-ambientare.
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ARHITECTURA – din stadiul de pe ș antier, cu prezența doar a parterului din cele 2
niveluri proiectate plus podul, se readuce ın
̂ prim-plan importanța disponibilită ții
beneficiarului spre un dialog pe palierele antropologiei, inseră rii tehnice a obiectelor pe
teren, contextualizare. Ceea ce ın
̂ cazul dat ar fi oferit ș ansa cercetă rii elementelor de
specific submontan al grupelor de locuințe tradiționale - construite ın
̂ pantă / cu detalii
de reinterpretat / relația interior-exterior, etc.
Deoarece acoperiș ul dictat de pantele minimale ın
̂ cazul unui anume tip de țiglă
industrială , balcoanele ș i terasele inspirate de blocurile comuniste (derivate de involuție
ale locuințelor imaginate pt. homeless-ii de după Primul Ră zboi...) ș i alte asemenea nu
pot fi singurele soluții acceptabile !
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2 – Bufetul-restaurant „Play”, str. Mihai Eminescu, Deva – a fost ales ca loc de regrupare ș i
de prezentare a materialelor de construcție ale sponsorului „CEMACON” – producă tor de
blocuri ceramice ș i derivate, inclusiv de mortare speciale, cu baza ın
̂ oraș ul Zală u. Ne-am
bucurat de o expunere profesionistă , venind de la o colegă arhitectă , care ne-a detaliat
ı̂ntreaga ofertă a producă torului ș i avantajele utiliză rii blocului de zidă rie cu
termoizolație ın
̂ corporată . Un motiv ın
̂ plus de satisfacție este faptul că o astfel de
producție se face ın
̂ țara noastră , este de cel mai ın
̂ alt nivel, drept care se ș i exportă
masiv!
Aspecte critice: interiorul localului este banal, cu o vagă intenție de personalizare ın
̂
spiritul arhitecturii tradiționale utilizâ nd lemn. Spațiul ın
̂ grupurile sanitare ni s-a pă rut
deficitar, ca ș i amplasarea obiectelor sanitare... Exteriorul – un joc de paralelipipede abia
pornit, nerafinat – ın
̂ scris finalmente ın
̂ ansamblul de blocuri comuniste de vizavi, ın
̂ să
doar la acel standard volumetric, nu mai sus...
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3 - Restaurant „Werk” - Hunedoara, „Filofi ș i Trandafir Arhitectură ”, str Constantin
Bursan (fostă Castelului), Hunedoara.
Localul este un ansamblu de clă diri ridicate cu scopuri industriale ș i care au pă strat
multe elemente originare, inclusiv detalii valoroase ș i teren adiacent suficient. Arhitecții
au preluat aceste clă diri foarte ofertante ș i au dus la capă t o reuș ită reabilitare,
restructurare ș i volume adă ugate, inclusiv amenajarea ambientală a curții.
Aspecte critice: principala reuș ită a acestui proiect finalizat este modul ın
̂ care s-a reuș it
pă strarea ı̂ntregii substanțe originare din ansamblu, nivelurile de că lcare, apoi
reinterpretarea vechilor detalii, a structurii ș arpantei ș i pă strarea texturii dominante a
că ră mizii aparente.
Reuș ite apar ș i detaliile de acoperire (mai dificilă cură țarea principalului luminator
zenital...), plus detaliile pentru uș i-ferestre ș i mobilier specific.
URBANISM – situl a fost o ș ansă pentru o restructurare a spațiilor urbane ca „structuri de
ı̂ntâ mpinare” ı̂n apropierea spectaculosului Castel al Huniazilor. Probabil tema ș i
valoarea investiției n-au permis asta, dar s-ar fi putut că uta un parteneriat cu primă ria ın
̂
acest sens.
Strada ce pleacă spre Castel, punctele de vizualizare ce pot oferi imagini succesive ın
̂
parcurs, maidanul care azi se constituie ın
̂ tr-o parcare total insuficientă , punctată de
tarabe improvizate, sunt o dovadă a lipsei unui PUZCP care să rezolve ș i problemele de
peisaj cultural , neluate ın
̂ seamă niciodată aici. Cel mai mare castel medieval din
Româ nia merită mult mai mult ! Restaurantul „Werk” poate fi un ın
̂ ceput.
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4 - Hotelul „Werk” - Hunedoara, „Filofi ș i Trandafir Arhitectură ”, vizavi de Castelul
Huniazilor.
Acesta a fost cel mai dezamă gitor obiectiv vizitat ın
̂ zonă . Ne-a fă cut pe toți să realiză m
ı̂ncă o dată ce importantă e meseria noastră , câ tă muncă de cercetare-pregă tirepermanentă -revenire implică un proiect dezvoltat ın
̂ situl unui monument, aici tocmai
de categoria A !
Terenul avut la dispoziție este excepțional, ar fi fost un prilej de concurs național de
arhitectură &peisaj cultural. In asemenea situri, soluția de obiect ce rezolvă amplasarea
ș i ın
̂ scrierea ın
̂ peisajul cultural respectiv este construirea ın
̂ cascadă , fă ră ziduri de
sprijin uriaș e, fă ră acuzarea unor ın
̂ ă lțimi inadecvate.
Puncte ratate:
Amplasarea pe teren
Relația cu monumentul (Castelul)
Anexele tehnice, corp spate-restaurant
Bara de cazare continuă (există ı̂n vocabularul arhitectural ș i decalarea
volumelor)
Etajul zigzagat
Lipsa vegetației ın
̂ alte, care să ajute integrarea clă dirii ın
̂ mediul colinar.
Puncte pozitive:
Terasele de belvedere
Structura de rezistență a restaurantului ș i deschiderea spre monument.
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Problema majoră a programelor-unicat contemporane este că proiectanții lor vor să iasă
neapă rat ın
̂ evidență, vor să proclame cu tot dinadinsul „valoarea noută ții”, ca ș i câ nd
ineditul, moda, sunt valori ale obiectului arhitectural...
Aducem din nou aminte celor care citesc că una dintre principalele virtuți ale
atitudinii creș tine, ın
̂ orice ım
̂ prejurare, este smerenia, cumpă tarea, cumințenia ! Ceea ce
ın
̂ urbanism ș i arhitectură se traduce prin inserția inteligentă ın
̂ context, subsumarea la
liniile de forță ale Spiritului Locului (cum spuneau stră moș ii noș tri latini – Genius Loci).
Asta ne-ar feri pe noi de ratarea cheltuirii cu folos a banilor comanditarului ș i grevarea
cadrului de viață al comunită ții prin obiecte neadecvate vizual ș i spiritual, ș i greu de
ın
̂ lă turat...
Inițiativa unor asemenea deplasă ri ră mâ ne foarte importantă – pentru tinerii
arhitecți ș i pentru viața breslei! Ș i e plin deja de obiective – prilejuri de analize ș i dialog.
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CE AM MAI FI PUTUT VIZITA
ÎN ZONA DEVA – HUNEDOARA
de arh. Dorin BOILĂ

Vila „Castel Maria” din Banpotoc – jud. Hunedoara
(monument de arhitectură peisageră )
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Acum ceva vreme am citit pe net despre aceste gră dini superbe din apropiere de Deva
(15 km), pe un drum pe unde mai mersesem de foarte multe ori. Chiar nu mi-a venit să
cred că există aș a ceva la noi ın
̂ țară cu atâ t mai puțin ın
̂ județ . Cum vremea era numai
bună de plimbare am plecat ın
̂ recunoaș tere.
După o oprire la Vila „Castelul Maria” din Banpotoc ne-am continuat drumul spre gră dini,
destul de aproape de intersecția cu castelul. Am parcat maș ina ș i ne-am continuat
drumul prin pepinieră spre faimoasele gră dini.
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La terminarea vizitei ne-am aș ezat frumos la o masă , am scris ın
̂ cartea de onoare după
care ș i dna administrator Ramona Morar ne-a povestit câ te ceva despre ceea ce am vă zut.
O să ın
̂ cerc să redau câ t mai bine povestea dar să ș i ilustrez cu fotografii.

„I Giardini di Zoe” este „comoara” unui italian ın
̂ dră gostit de gră dină rit care ș i-a dorit să
ră mâ nă ceva urmaș ilor (deș i nu au pasiunea lui) iar numele vine de la nepoata lui care
are 6 ani ș i se numeș te Zoe. Proprietarul se numeș te Giovanni Salvatelli din zona Ancona,
undeva ın
̂ centrul Italiei. Acum 15 ani a achiziționat terenul ( aproape 3 hectare) ș i a
ın
̂ ceput totul ca relaxare după o zi de muncă la fabrică . A ın
̂ cercat să aclimatizeze unele
plante, precum coniferul cu forma de lumâ nare.
Tot ce este aici este gâ ndirea lui. A mai construit trei gră dini la el acasă , deci nu este chiar
novice ın
̂ ale gră dină ritului. De pe alee „proiectează ” pe deal, de pe deal ıș̂i imaginează
cum să arate terenul drept. Gră dina ın
̂ plan drept este inspirată din perioada renaș terii,
aici a gâ ndit „I giardini della tre fontene”.
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In rest totul este aș a cum a simțit proprietarul. Fâ ntâ nile arteziene ș i vasele care
stră juiesc covorul de iarbă sunt din rocă vulcanică „peperino” aduse din Italia, restul
materialelor sunt româ neș ti.
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De-o parte a gră dinii, se ın
̂ tinde „Alea lui Giovanni” acolo unde gazonul moale ș i des este
mă rginit de flori, tufiș uri ın
̂ florite ș i copaci cu texturi diferite.

Aranjamentul este foarte colorat atâ t ca frunză câ t ș i ca floare. Dna Ramona ne povesteș te
cu drag ș i dă ruire despre fiecare plantă , despre perioada de ın
̂ florire ș i mai ales culoare.
Fiecare anotimp, fiecare lună cu frumusețea ei.

75

O astfel de gră dină nu este uș or de ın
̂ treținut, necesită foarte multă muncă dar ș i consum
de apă ș i electricitate. In capă tul gră dinii italianul ș i-a construit o casă elegantă cu un
singur nivel care face parte din peisaj, nu-l sufocă prin grandoare.

Pe deal urci pe scă ri din travertin, mergi pe alei cu un pietriș de un alb imaculat, poți sta
pe o bancă sau la masă ș i să admiri priveliș tea ce se deschide ın
̂ fața ta.
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Incă o curiozitate, toate plantele sunt din pepiniera proprie. Tot dna Ramona ne
informează că de aici, de la Pepiniera Villa Vinci din Banpotoc se pot achiziționa la prețuri
accesibile zeci de soiuri de arbuș ti ș i plante (magnolie, hortensie, salcâ m mov, buxus,
caprifoi, tuia, chiparoș i, ienupă r, brazi argintii, ginkgo biloba…..) care pot fi vâ ndute ca
ră dă cină nudă , ın
̂ ghiveci sau la balot.

Este imposibil de descris frumusețea locului. Cel mai bine este să vedeți cu ochii voș tri
această „minune” din județul Hunedoara, este uș or de ajuns, pe un drum județean bine
ı̂ntreținut ș i marcat. Felicită ri dlui Giovanni Salvatelli , felicită ri dnei Ramona ș i
ın
̂ tregului personal care se ocupă de ın
̂ treținerea acestul „colț de rai”. Cuvintele ce
definesc acest loc sunt: munca, priceperea, seriozitate ș i bunul gust.
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