Alcåtuirea ora¿ului (stråzi1 ¿i case)

Observa¡ii fåcute pe plan. În jurul råspântiei de drumuri ce taie
Lunca Dâmbovi¡ei în punctul central al regiunii mijlocii din Câmpia
Munteniei, s-a a¿ezat re¡eaua de stråzi a Bucure¿tilor. Închizând în
ea ochiuri neregulate de mårime neegalå, se întinde pe aproape toatå
aria cuprinså în actualul poligon al ora¿ului (5.600 ha). Mai alungitå
în col¡urile de nord-est (Moara Assan), nord-vest (Gara de Nord)
¿i sud-vest (Gara Filaret) ¿i turtitå spre sud-est (Abatorul), e foarte
deaså la centru, ca ¿i în câteva puncte din restul ora¿ului; spre
periferie, se råre¿te înså (cu excep¡ia col¡urilor pomenite), råmânând
în unele pår¡i spa¡ii mari de loc neclådit între stråzi ¿i raza ora¿ului,
iar în altele ajungând doar drumurile principale pânå la latura
poligonului. La centru ¿i în toate punctele unde apar mai între¡esute,
stråzile sunt strâmbe ¿i mai strâmte. De¿i aliniate cele mai multe,
ele se deosebesc u¿or de cele trase ulterior alåturi sau peste ele. Cu
cât te apropii de periferie cre¿te numårul stråzilor drepte ¿i ceva
mai largi, iar dincolo de brâul ¿oselelor (ªtefan cel Mare, Basarab)
regularitatea localå a liniei stråzilor este aproape de tot respectatå.
Nu se poate înså deosebi nici aici un plan general de aliniere,
consecvent urmårit pe toatå periferia, a¿a cå apare u¿or de våzut
1

Pentru stråzi, Cåile Victoriei, Mo¿ilor, Cålåra¿i, ªerban Vodå, Rahovei
¿i Plevnei. Acestea sunt cele mai însemnate, aproape toate – cele mai vechi.
2
De pildå, cartierele Moara Assan, Tonola, Floreasca, Blanc etc.
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posterioritatea peticelor de stråzi nou-adåugate2.
Neregularitatea re¡elei apårând de sub îndreptårile administra¡iei
comunale din a doua jumåtate a secolului al XIX-lea e întreruptå înså
de vechile drumuri radiale ¿i de cele circulare. Ele råspund unor nevoi
imediate, acelea¿i în toate ora¿ele sau târgurile care au o suprafa¡å
liberå de întindere. Pe un plan al Bucure¿tilor se våd o sumå de stråzi
radiale, între care se pot cunoa¿te u¿or cele mai însemnate ¿i cele
mai vechi, dupå legåtura lor cu diferitele regiuni ale ¡årii. De la periferie pânå la centru se disting, mai întrerupte sau mai continue,
drumurile circulare care fac legåtura între cele radiale. Acestea stau
în mai strânså legåturå, se pare, ¿i cu vechile hotare ale târgului1.
Mai este ceva care atrage aten¡ia, dupå întinderea ¿i forma re¡elei
de drumuri – nomenclatura lor. Desigur, nu poate fi vorba de nomenclatura administra¡iei moderne, aceasta fiind mai totdeauna dispre¡uitoare de timp ¿i loc, ci de aceea în care mai tråie¿te încå vremea
trecutå ¿i înfå¡i¿area de odinioarå a locurilor. De aceea ¿i trebuie så
fim foarte circumspec¡i când folosim numele stråzilor. Cel mai bogat
material în acest sens ni-l dau centrul ¿i pår¡ile nordice, nord-estice
¿i råsåritene ale ora¿ului. Cele de la centru stau în legåturå (foarte
multe) cu vechile ocupa¡ii, cu trecutul negustoresc2, câteva cu via¡a
politicå ¿i boiereascå de aici3, cu a¿ezåri etnice4 sau cu elemente
1

E mult mai u¿or så se facå aceste observa¡ii pe planul Borroczyn (1852).
Cele mai låmurite stråzi circulare sunt stråzile Traian ¿i Romanå (aståzi
Mihai Eminescu n. ed.) ¿i ¿oselele periferice ªtefan cel Mare, Basarab etc.
Acestea din urmå au fost hotar Bucure¿tilor pânå la 1895; Strada Traian
påstreazå încå pe alocuri urmele ¿an¡ului de împrejmuire (P.S.S. Arhiereul
Calist Boto¿åneanu, Biserica Delea Nouå, pag. 5 ¿i 112); Strada Romanå pare
a fi jucat acela¿i rol, dacå ¡inem seamå de gropile de nisip astupate imediat
la nord de ea.
2
Stråzile Blånari, Båcani, Covaci, Gabroveni, Cavafi, Potcovari, Scaune,
Negustori etc.
3
Stråzile Doamnei, Brezoianu, Bati¿te, Cernica (azi D. Ståniloaie n. ed.),
Bulevardul Domni¡ei (azi Hristo Botev n. ed.) etc.
4
Stråzile Bårå¡ia, Luteranå, Armeneascå, Israelitå, Spaniolå, Sinagoga,
Måmulari etc.
5
Izvor, Pu¡u cu apå rece, Sålciilor, Fântânii, Gârli¡a, Între gârle etc.
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geografice locale5; cele dinspre margini, cu ocupa¡ii care aratå o mai
strânså legåturå de påmânt1, sau cu via¡a localå, în care s-a distins
cutare preot, negustor ori boier.
Urmårind acum – pe un plan de 1:5.000 – suprafa¡a clåditå,
observåm urmåtoarele:
Spa¡ii mari goale între raza ora¿ului ¿i stråzi. Doar în trei locuri
casele ajung pânå la linia de centurå: de-a lungul Cåii Mo¿ilor, unde
ora¿ul se întinde pânå la apa Colentinei; de-a lungul Cåilor Plevnei,
Grivi¡ei ¿i ªoselei Filantropiei (azi Ion Mihalache, n. ed.), unde se
adaugå, dincolo de razå, satele Grivi¡a, Bucure¿tii Noi ¿i Principele
Carol; în fine, de-a lungul Cåii Rahovei, care duce ¿i la satul Bragadiru.
În ora¿, dincoace de linia clåditå, suprafe¡e mari råmase neacoperite de case, a¿a cå råmân, în unele locuri, mahalale aproape despår¡ite de restul ora¿ului.
În afarå de grådini ¿i cur¡i, sunt mari locuri virane spre apus
(aproape toatå terasa ¿i lunca între Opler ¿i Cotroceni), spre nord-vest
(de pildå, locul rezervat clådirii Gårii Centrale), spre råsårit (spa¡iul
între Calea Raion, ªoseaua Vitan ¿i mahalaua Izvor).
Descre¿terea cur¡ilor în raport cu desimea stråzilor. În unele pår¡i din
centru, ca ¿i de-a lungul unora dintre marile drumuri, cur¡ile au
dispårut aproape cu totul.
Cre¿te suprafa¡a ocupatå de fiecare caså în parte, spre centru,
de-a lungul celor mai însemnate artere de circula¡ie, în unele pie¡e
cu caracter comercial, în centrele industriale ¿i militare, în mahalalele
locuite de evrei.
În cartierele industriale, locuin¡ele pentru muncitori ¿i lucråtori
î¿i påstreazå baza lor restrânså.
Distribuirea caselor ¿i suprafa¡a ocupatå de ele2 då astfel rapor1
Stråzile Nisipari, Olari, Duzilor, Gogo¿ilor, Gândacilor, Agricultorilor, apoi Gåitånari, Orzari, Birjari, Precupe¡i, Dogari, Fierari, Clopotari,
Povernei etc.
2
Suprafa¡a clåditå este de 6.800.000 m2; cea neclåditå: 22.453.649 m2
(dupå zona veche) (la 1907; v. A. S. B. pe 1906-1907, articolul d-lui Z.C. Arbore,
pag. 235-236).
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tul între ¡esåtura stråzilor ¿i desimea clådirilor, precum ¿i putin¡a
despår¡irii între ce este mai vechi ¿i ce este nou, adåugat sau transformat în alcåtuirea ora¿ului.
Observa¡ii fåcute în ora¿. Cercetarea directå a ora¿ului va aduce
completarea – pe cât e cu putin¡å – a celor date de plan.
Pentru a stråbate Bucure¿tii în lat, de la un punct al razei la cel opus,
î¡i trebuie mai mult de 1 ceas ¿i 20 de minute, fåcând 1 kilometru în
10 minute. De tot cam atât timp ai avea nevoie pentru a-l tåia în lung
de la Hipodrom la Cimitirul ªerban Vodå. Într-un timp aproape
întreit, i-ai face înconjurul pe ¿oselele de centurå, care sunt înså mult
înåuntrul razei. Aceste plimbåri dau o idee realå despre întinderea
¿i forma aproape rotundå a ora¿ului. Alte douå plimbåri în diagonalå – pentru care trebuie un timp mai mare – duc la în¡elegerea
cå Bucure¿tii prezintå cele trei prelungiri ale col¡urilor de sud-vest,
nord-vest ¿i nord-est.
Privit acum de pe o înål¡ime, vara, apare ca o îngråmådire de
acoperi¿uri, întrerupte de turlele numeroaselor biserici ¿i de cele
ale clådirilor-palate, foarte îndesate spre mijloc, mai rare, dar în chip
neegal mai rare, în mahalalele ce urmeazå centrului ¿i spre margine – aici, mai ales, des întrerupte de multå verdea¡å1.
Påtrunzând în el, vedem:
În centru – cåruia, ca ¿i regiunii de mijloc, ca ¿i periferiei, nu i se
poate impune un hotar –, stråzi strâmte ¿i strâmbe, tåiate de altele
drepte ¿i largi (mai multe drepte, largi mai pu¡ine); neregularitatea
trotuarului, în multe locuri încå ¿i pe stråzile cele mai umblate, case
intrând cu o laturå sau un col¡ pânå în drum, case mari cu multe
caturi, cu multe ferestre, cu ornamenta¡ie specialå, importatå pe
de-a-ntregul din Apus, masivitate sau elegan¡å imitatå tot de acolo,
1

Cea mai completå panoramå a ora¿ului se desfå¿oarå ochilor de pe
înål¡imea Piscului ori de pe aceea unde se aflå Ospiciul Zerlendi.
2
Cel mai caracteristic model îl oferå B-dul Col¡ei: o foarte originalå
colec¡ie de clådiri, care laså impresia cå proprietarii lor s-au luat la întrecere
unii cu al¡ii. Toate sunt ridicate în vremurile noastre chiar.
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stiluri diferite, foarte diferite, când este stil2. Aceste clådiri mari,
frumoase ori fåcute din prisos cuprind cea mai însemnatå parte din
centrul ora¿ului ¿i se întind în chip neegal, cu deosebire în jurul Cåii
Victoriei ¿i al bulevardelor principale. Dintre ele trebuie considerate aparte, de¿i se aflå amestecate cu celelalte, edificiile severe din
vremuri mai grele1.
Tot aparte – izvorând din alte cauze decât ale gustului personal
¿i iubirii de originalitate înlesnite de averile personale – sunt de
pus ¿i clådirile de speculå: hotelurile, de pildå; apoi clådirile publice
cele noi, care, împodobind ora¿ul, råspund aproape toate ¿i scopului
pentru care au fost ridicate2. În fine, într-o ultimå claså sunt de
considerat casele în a¿a-numitul stil românesc. Fårå a se påråsi modelele apusene, se clådesc de câtva timp edificii care împrumutå
elemente sau imitå arhitectura månåstirilor, culelor, palatelor vechi
domne¿ti, caselor boiere¿ti aflåtoare încå în cuprinsul ¡årii3.
În mahalalele de mijloc, casele au, în general, înål¡imea potrivitå
– fårå a fi rare clådirile cu mai multe caturi –, înfå¡i¿area când monotonå, când originalå (imita¡ie înså dupå cele din centru); între ele,
acele îngråmådiri de odåi în ¿iruri paralele sau în forma påtratului,
locuite în cea mai mare parte de evreime se ¿i aflå în cartierele locuite
de evrei. Aici fiecare caså are curtea sa, de cele mai multe ori chiar
grådini¡å. În multe pår¡i se mai våd chiar cur¡i mari cu grådini întinse,
despår¡ite în fundul lor. Ca ¿i în centru, stråzile sunt deseori strâmbe
¿i strâmte; în unele locuri, atât de neregulate, încât cu greu te po¡i
1
Palatul Regal (adåugit), Universitatea, Teatrul Na¡ional, Ministerul
de Finan¡e, precum ¿i multe case mai vechi de pe Calea Victoriei, Lipscani,
Carol, mai toate vechi case boiere¿ti (v. Ionescu-Gion, Istoria Bucure¿tilor,
cap. „Podul Mogo¿oaiei“, ¿i fotografii în Fr. Damé, Bucure¿ti în 1906).
2
Po¿ta, Casa de Depuneri, Ateneul, Camera de Comer¡.
3
Motiv de multe påcate arhitectonice, aceastå direc¡ie a dat ¿i lucruri
frumoase: astfel, ªcoala Centralå de Fete, Palatul Ministerului Lucrårilor
Publice, casa d-lui I.C. Bråtianu etc.
4
De pildå, mahalalele Armeneascå, Dobroteasa, Dichiu, mahalaua evreiascå de la Jigni¡a.
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orienta prin ele4.
La periferie, stråzile drepte, atât de frumoase pe plan, câteodatå
sunt numai urme mårginite de maidane pline cu moloz, de garduri
sau de case noi foarte rare; în cartierele mai compacte înså, de-a
lungul stråzilor ceva mai îngrijite, se în¿irå case modeste, în regulå
rânduite cu o laturå la stradå ¿i cu fa¡a spre curtea strâmtå ¿i lungå1.
În mahalalele mårgina¿e dinspre sud, sud-est ¿i în unele dintre cele
vestice, mai pu¡in, stråzi ¿i case oferå înfå¡i¿are de sate.
Înfå¡i¿area generalå a acestor mahalale depinde în bunå parte de
locuitorii lor. Azi, unde sunt ¡igani sau oameni cu totul såraci, stråzile
¿i casele au cea mai înapoiatå înfå¡i¿are. Spre pildå, pe gunoiul care
acoperå gropile de nisip de la nordul ora¿ului, se våd colibe mici
cârpite din tinichea. În apropiere, case mici aruncate în mijlocul unor
cur¡i mari, cu sau fårå garduri; câteva dintre ele au doar acoperi¿ul
sau douå-trei ferestre mici deasupra påmântului. O înfå¡i¿are identicå sau foarte pu¡in schimbatå, o au case ¿i locuri spre Obor
(ªoseaua ªtefan cel Mare), în Raion (¡igani), în col¡ul de nord-est al
ora¿ului (¡igani), unde stråzile se pierd în fundåturi ¿i locuri virane,
în Grozåve¿ti etc.
În anumite pår¡i ale ora¿ului, la centru, ca ¿i la periferie, apare
nota istoricå. Tråie¿te trecutul nu numai în oameni, ci ¿i în manifestårile lor exterioare. Neurmårind decât tot înfå¡i¿area locurilor,
e u¿or de în¡eles, fårå informa¡ie verbalå sau documentarå, cå, ici
sau dincolo, ora¿ul s-a oprit pe loc din întinderea lui. S-a întâmplat
acest lucru în tot col¡ul de sud-est. Anume, se påstreazå aici mahalalele vechi cu înfå¡i¿area de sat sau vechi târg românesc, pe jumåtate
transformate prin påtrunderea noului tip de locuin¡e occidentalizat2
alåturi de alte forme ale vie¡ii celei noi. Ele påstreazå multe semne
1
Unele au înfå¡i¿area mahalalelor de mijloc: Blanc, Suter; altele, chiar
pe aceea a centrului: ªoseaua Jianu, ªoseaua Kiseleff. Cele mai bune
exemple: cartierele industriale din nord-est.
2
Adesea occidentalizat ¡igåne¿te: case cu col¡uri îngrijite, cu prelucrarea ¿i gro¿elanå a suprafe¡elor.
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Vedere din mahalaua Foi¿or. Pildå de mahala cu înfå¡i¿are de sat

17

18

V INTILÅ M. M IHÅILESCU

ale trecutului ¿i vechimii lor; casele înså dau nota hotårâtoare.
Cele mai caracteristice mahalale, din acest punct de vedere, sunt
cele de la sud-estul Bisericii Radu Vodå (Sârbi, Dobroteasa, Vitan,
Foi¿or mai cu seamå). Încå de pe Calea Dude¿ti, este o cruce de
piatrå1 cu litere slavone într-o mahala acum cu totul neromâneascå,
iar mai spre sud, în Foi¿or ¿i pe Vitan, încå douå-trei. În mahalalele
citate, dar mai cu seamå în Foi¿or ¿i Dobroteasa (Strada Baba Dochia),
case cu pridvor, parmaclâc sau prispå, ici-colo intrate în stradå,
cârciumi a¿ezate în col¡uri ¿i cu scarå pentru a te sui în ele, alte case
acoperite cu olane, cur¡i mari ¿i uli¡e vechi, strâmte, toate acestea
trebuind a fi urmårite prin tot ce s-a ridicat nou. Mascarea aceasta
se întâmplå mai desåvâr¿it, de pildå, la sud-est de Radu Vodå. Cheiul
bine tåiat, tåbåcåriile cu co¿urile înalte, clådirile noi înalte ¿i uniforme
ascund stråzile mici ce se ridicå pe râpa de la Dâmbovi¡a, ascunzând
în ele câte ceva din trecut (Strada Baba Dochia).
Invers, spre nord, ora¿ul crescând mult, a cuprins în el vechile
mahalale de margine, care se cunosc aici în acela¿i fel, dupå aceea¿i
formå a caselor cu prispå, cu parmaclâc unit cu acoperi¿ul prin
coloane legate prin arcade, unele acoperite cu olane2, dupå crucile
de piatrå cu litere slavone3. Aceste semne de vechime apar înså aici
mai pierdute între clådirile moderne ¿i actualele case de mahala.
S-a petrecut acela¿i fenomen ¿i spre råsårit (mahalalele Delea Veche
¿i Delea Nouå, de exemplu), spre sud (Calea Rahovei pânå în Antim,
luatå cu unele stråzi laterale), doar cå transformarea, dupå loc, s-a
fåcut în diferite grade.
Clådiri în care så se vadå forma altor vremuri sau numai un
spirit stråin de vârtejul occidentalizårii de azi, se întâlnesc absolut
råtåcite în mijlocul celor noi în mai toate pår¡ile Capitalei, chiar prin
stråzile – vechi înså – din centru.

1

Se a¿ezau la pu¡uri. Obiceiul s-a påstrat în unele locuri: cruce cu
litere latine în mahalaua Foi¿or, alta cu litere latine colorate în mahalaua
de la Bragadiru.
2
Mahalaua Tirchile¿ti (Dichiu), Strada Polonå spre margine.
3
Mahalaua Tirchile¿ti.
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