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Sursă fotografii:
• Arhiva CED UAUIM (desen)
• Biblioteca UAUIM (fotografie) 
• Arhiva Tzigara-Samurcaș (releveu) 
• Boabe de grâu (gravură înainte de 1860) 
• România în chipuri şi vederi. Cultura naţională, 1926 (acuarelă P. Antonescu)

MĂNĂSTIREA ANTIM

Partener media: Agerpres. Cu sprijinul

Victoria Dragu Dimitriu. Povestea unei familii din Bucureşti: Grecenii. Bucureşti: Editura Vremea, 2012, pp. 264-265: „Aici, la Antim, am avut în perioada aceea o 
participare personală, am şi fotografiile făcute atunci. Era în 1982. Ca să salvăm, speram noi, acest colţ perfect, nord-est, format din partea rămasă din chilii 
şi din cuhnie, Petre Derer, cu nişte studenţi de la facultate (între care actualul şef al catedrei de urbanism, Petru Enache), şi cu mine, am hotărât să facem 
în aceste încăperi o amenajare muzeistică, încât să binevoiască marii arhitecţi Elena şi Nicu să lase colţul să rămână întreg. [...] 

— Pe aici a trecut din nou Leana. Trecea periodic. Şi, rezum acum, a zis: Ce e asta, de ce atâtea turle? Şi aici, în spate, trebuie lăsat spaţiu de circulaţie. Trebuie 
să radem toate astea! Au venit slugile şi au propus o soluţie de compromis: Dar cuhnia este o lucrare arhitectonică perfectă, partea asta muzeală, hai să o 
mutăm cu totul în axul incintei. Şi au translat-o spre sud, dărâmând alte chilii, ca să facă loc. Pe urmă, iar a venit Leana şi a zis: Tot prea multe turle. Şi atunci 
a fost dărâmat totul, după ce fusese mutat, cu atâta trudă şi cheltuială.”
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Sursă fotografii:
• M. Ionescu. Istoria Cotrocenilor, 1902.
• Camera cu relevee: releveu Biserica Enei
• Biblioteca UAUIM (Album fotografic Petre Smărăndescu)
• BCMI, 1932, Nicolae Ghika-Budești Evoluția arhitecturii în Muntenia și Oltenia. 

Partea a treia. Veacul al XVII-lea. Epoca de tranziție: domnia lui Matei Basarab

BISERICA COTROCENI

„Instalarea Palatului Pionierilor a scos din capul locului Biserca domnească în afara modestelor preocupări administrative ale noilor beneficiari. Curând s-a 
dovedit greu de întreţinut întregul ansamblu, mai ales că fondurile repartizate se diminuau constant. Paragina îşi pune tot mai pregnant pecetea nu numai 
asupra lăcaşului din mijlocul incintei a doua, ci şi a fostelor palate regale, a construcţiilor anexe. S-au făcut demersuri pentru repararea acoperişurilor, a 
teraselor, pentru menţinerea parcului, dar răspunsurile erau tot mai slabe. Pe acest fundal sumbru a intervenit seismul din 4 martie 1977, care a afectat şi 
clădirile ansamblului Cotroceni. Palatul Pionierilor şi-a încetat activitatea, urmând să primească o nouă clădire în Parcul Tineretului. La Cotroceni situația 
era gravă. PalatuI Cerchez, cel dinspre Şoseaua Cotroceni, era puternic fisurat. Mai bine a rezistat corpul dinspre Est. În schimb, biserica a fost greu afectată. 
Colţul de NV s-a prăbuşit şi fisuri largi s-au deschis în arcele de legătură dintre coloanele pronaosului şi pereţii laterali. Atât baza turlei mici, cât şi cea de 
sub turla mare, ambele datând din 1806, erau crăpate. Mari suprafeţe de frescă se desprinseseră din bolta turlei mari şi în pridvor.” 

Panait I. Panait. Cercetări privind biserica Mânăstirii Cotroceni din Bucureşti.  Revista monumentelor istorice, nr. 1, 1992, p. 16

„după terminarea lucrărilor de restaurare, foarte corect executate sub grija arhitectului N. Vlădescu, de la mănăstirea Cotroceni și după clădirea aripei noi de 
pe latura sud a complexului – care nu se știe precis la ce va sevi, dar are și mai luxoase cabinete și birouri de lucru – s-a pus problema dărâmării bisericii lui 
Şerban Cantacuzino din mijlocul incintei. Alarmați, cîțiva specialiști membrii ai comisiei Centrale a Patrimoniului Cultural Național, au intervenit. Am primit 
astfel sarcina de a întocmi documentația necesară care să dovedească valoarea istorică a bisericii și întocmirea unui proiect de restaurare. S-a întocmit 
grabnit atât documentația cît și schițele unui proiect de restaurare, dar înainte de a se prezenta în plenul Comisiei, întreaga lucrare, s-a dispus oprirea 
studiilor. Se cunoaște valoarea bisericii și nu se mai pune problema dărîmării. Dar, vai, după cîteva săptămîni biserica a fost rasă de pe fața pămîntului iar 
osemintele ctitorului au fost date în păstrare muzeului orașului București.”

Grigore Ionescu. Jurnal 1987-1988 (manuscris). Biblioteca UAUIM, cota 106 GI
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ASPECTE GENERALE 
MĂNĂSTIREA VĂCĂREȘTI 

„Intrând în biserică te surprindea spațiul dreptunghiular supralărgit și vast al pronaosului acoperit cu bolți cilindrice descărcate prin intermediul unor 
console de piatră. Bolțile pronaosului se rezemau pe patru extraordinare coloane masive din piatră, neîntâlnite nicăieri în arhitectura noastră bisericească, 
gigantice ca dimensiuni, cu înălțimea de peste 7m și având soclurile, fusurile în torsadă și capitelele sculptate cu înaltă măiestrie. Aceste patru coloane unicat 
limpezeau spațiul interior amplificat și pe verticală prin turla ce urca până la aproape 30m înălțime. Din pronaos trecând pe sub trei arcade în plincintru 
rezemate pe alte alcătuiri de stâlpi sculptați pătrundeai în naos și te apropiai de catapeteasmă și de altar” 

Gheorghe Leahu. Distrugerea mânăstirii Văcăreşti. Bucuresti: Arta Grafică S. A., 1997, pp. 34-35 
“stâlpii sunt canelaţi, împodobiţi la basă cu flori şi încununaţi sus cu strălucite capitele corintice. [...] Dar aceia cari nu-şi află preche în ţară şi cari, pentru 
vremea când au fost săpaţi, sunt o minune, se află în pronaos, unde, ca la Cotroceni, ei sprijină arcuirea bolţilor şi despart de naos: de sus până jos, ei sunt 
numai o sculptură înflorită, un brâu de frumuseţe îmbelşugată, care se împleticeşte urcând pe piatra greoaie.” 

N. Iorga. Biserica Văcăreşti. În: Monumentele noastre istorice în lecturi ilustrate alese, orânduite şi publicate de Alex. Lepedatu. Bucureşti: Flacăra, 1914, pp. 419-420
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Sursă fotografii:
• Desen Zaharescu Constantin, desen capitel Văcărești (Gheorghe Simotta; Romano 

de Simon; Paul Georgescu; Bogdan Gheorghiu. Metodica desenului.   București: 
Institutul de Arhitectură “Ion Mincu”, Catedra de Desen și Modelaj, lucrare științifică 
pe anul 1955, Biblioteca UAUIM, cotă S II 43)

• G. I. Ionescu-Gion. Istoria Bucurescilor, 1899
• George Olszewski. Bucureștii (Bucarest), note istorice și stampe. 1929
• Biblioteca UAUIM
• Ioan Slavici. Închisorile mele. Viața Românească, 1921

SCULPTURA
MĂNĂSTIRII VĂCĂREȘTI 

“Uşa e lucrată şi ea după modelul celei dela Cotroceni, pe care o întrece însă ca bogăţie şi mărime: altfel, sunt aceiaşi lei, aceleaşi flori, aceiaşi serafimi în 
zbor; sus de tot, de-asupra pisaniei, coroana pluteşte peste stema îndoit a vulturului şi a zimbrului.” 

(N. Iorga. Biserica Văcăreşti. În: Monumentele noastre istorice în lecturi ilustrate alese, orânduite şi publicate de Alex. Lepedatu. Bucureşti: Flacăra, 1914, p. 420) 

„Coloanele din pronaos sunt piese de cea mai înaltă artă şi constituie nota originală a ansamblului de la Văcăreşti în peisajul sculpturii monumentale 
brâncoveneşti.” Ele “conferă fostului ansamblu monastic Văcăreşti calitatea de monument suprem al stilului brâncovenesc”. 

Ioana Beldiman. Sculptura monumentală a ansamblului fostei mănăstiri Văcăreşti. teză de licenţă, 1974 

Partener media: Agerpres. Cu sprijinul
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MOTIVE DECORATIVE
MĂNĂSTIREA VĂCĂREȘTI 

“Recent, în pictura murală a fost descoperită stema dublă a Tării Româneşti şi a Moldovei, desenată chiar în centrul monumentului, această stemă atestă, 
în anii 20 ai secolului al XVIII-lea, legăturile organice dintre cele două principate române, cât şi ideea continuităţii statale.” 

(Întâmpinare semnată de prof. dr. arh. Grigore Ionescu, Virgil Cândea, Vasile Drăguţ, Dinu C. Giurescu şi Răzvan Teodorescu pe 21 octombrie 1985) 

Mai probabil stema dublă susţinea legătura ctitorului cu dinastia Basarabilor (prin tatăl său) şi cu cea a Muşatinilor (prin mama sa). O referinţă la Biserica 
Episcopală Curtea de Argeş o reprezintă un brâu, modelat în piatră, sub forma unei funii – ,,brâul împletit al Maicii Domnului” – care înconjura, la 5-6 metri 
înălţime, nava bisericii mari. Aspectul bisericii mari din ansamblul de la Văcăreşti relua prin aspectul pronaosului lărgit, planul bisericii de la Hurezi; un plan 
inspirat la rândul său de Biserica Episcopală Curtea de Argeş a lui Neagoe Basarab. Pridvorul adăugat la această structură era încins pe trei laturi de 10 co-
loane masive, dăltuite în piatră. Bogăţia decorativă, dimensiunile şi sobrietatea volumelor se datorau: “dorinţei ctitorului de fast şi măreţie, dar şi aspiraţiei 
de a se inscrie şi prin actul de ctitorire în tradiţia ţării al cărui scaun îl ocupa.” 

Tereza Sinigalia. Istoria Romanilor, vol. VI, cap. IX, Cultura şi Arta, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 892 
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Recrearea în realitate virtuală a Muzeului Simu și rememorarea altor 
victime ale demolărilor realizate în București în perioada comunistă 2.0 

Proiect realizat în parteneriat cu Filiala Teritorială București a OAR, finanțat din Fondul TImbrul de Arhitectură și cu colaborarea Muzeului Municipiului București, 
Muzeului Național de Artă al României, Muzeului Colecțiilor de Artă și a Arhivelor Naționale ale României.

Sursă fotografii:
• arhiva fotografică a Bibliotecii UAUIM, mapa Biserica Văcărești 

PICTURA
MĂNĂSTIRII VĂCĂREȘTI 

Pridvorul bisericii este boltit prin două calote despărțite de un arc median. Calotele sunt înlocuite cu două turle pe care sunt reprezentați Sfântul Ioan 
Botezătorul (turla sudică) şi Maica Domnului cu Pruncul Iisus (turla nordică). Pe bolta semicilindrică este înfăţişat Iisus Tetramorf.
Frescele combinau limbile greacă, slavonă și română, ceea ce indică o colaborare a unei echipe locale cu zugravi din ,,școala lui Constantinos” (prezentă şi la 
mânăstirea Hurezi). Pronaosul prezenta,,Sinaxarul” cu sfinții zilelor de peste an, începând cu 1 septembrie, începutul anului bisericesc. Continuitatea iniţiată 
de Mavrocordat cu arta autohtonă a însemnat o continuitate stilistică, dar şi la nivelul meşterilor folosiţi (cei formaţi pe vremea lui Brâncoveanu).
Amvonul bisericii, decorat cu un vultur, era o adăugire ulterioară după materiale, dar şi după modul în care acoperă pictura. Sub acest amvon, în spatele 
jilţurilor, se vede Harta Ierusalimului, unul dintre fragmentele de frescă salvate înainte de demolare. Biserica era metoh al Patriarhiei Ierusalimului şi al 
Bisericii Sfantului Mormânt şi aşa se explică tema picturii. Pridvorul era realizat din arcade trilobate, sprijinite pe 6 coloane din piatră. Pe acest pridvor erau 
pictate scene cu viaţa și minunile Sfântului Nicolae, prezentate în 12 panouri.
Programul iconografic al mănăstirii Văcărești este una dintre cele mai importante surse care redau contemporaneităţii mentalitatea proprie unei epoci, 
gândirea teologică și orizontul cultural al oamenilor secolului al XVIII-lea, având în vedere că frescele bisericii sunt, cu siguranţă, cele mai elocvente mărturii 
de ordin vizual care s-au păstrat din acei ani.

Cristina Cojocaru. Reconstituirea programului iconografic al frescelor din mănăstirea Văcăreşti

Partener media: Agerpres. Cu sprijinul
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Sursă fotografii:
• Hotel Lebăda, Arhiva CED
• Camera cu Relevee
• BCMI, 1917-1923

BISERICA PANTELIMON

”Spitalul e vechea mânăstire domnească. Din atmosfera trecutului nu s-a ridicat nimic. Aceleaşi distanţe vecine între chinovie şi altar, fac o umbră catifelată, 
de stup, în interiorul dintre chilii şi morminte. În stânga drumului abrupt, pe care maşina suie vertical către poarta curbă din ziduri, e chioşcul unde un paşă 
trimis din Stambul, primea, în timpurile robiei turceşti, tributul valah. Chioşcul a fost restaurat în forma lui de umbrelă deschisă, şi primeşte rândunelele 
vara şi vrăbiile iarna.
În altarul bisericii sunt, poate, câteva sfinte vase vechi. Preotul lipseşte. Odăjdiile, în schimb, din dulapul cu geamuri, au patina ieftină a firului industrial 
morfolit în cârpă şi slujesc liturghia seculară a lui Ioan Gură de Aur cu licăririle lor de tinichea contimporană. Două morminte de piatră în laturile intrării 
păzesc întunericul din strănii şi turle: unul e dintr-o singură bucată şi e cioplit italieneşte.”

T. Arghezi. Cu bastonul prin București. Editura Minerva, 1972, p. 176-177

Partener media: Agerpres. Cu sprijinul
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Sursă fotografii:
• Arhitectura, 1941
• Boabe de grau, nr. 5 1933
• Arhitectura, 1920
• Frederic Dame. Bucarest en 1906
• Constantin Moisil. Bucureștii vechi, schiță istorică și urbanistică, 1932 
• N. Iorga. Istoria Bucureștiului

CASE DE TÂRGOVEȚ 
CONTEXT ISTORIC

Casele orășenilor mai înstăriți din Bucureștiul sfârșitului de veac al VIII-lea și a primei jumătăți de veac al XIX-lea sunt legate de caracterul rural al orașului, 
dar prezintă anumite adaptări la viața urbană de tip oriental. Ele aveau planuri în cruce cu o încăpere centrală, lucru specific arhitecturii turcești, dar și 
balcanice din acea perioadă. Aceste case, împreună cu prăvăliile cu marfă expusă la vedere „dădeau târgului bucureştean acel colorit amestecat apusean 
şi oriental, care a constituit şi în vremurile mai noi farmecul specific al oraşului”(Const. Moisil. Bucureştii Vechi, 1930-1934, p. 22). Acest caracter oriental era 
apreciat de arhitecţi ca Ion Mincu, Cristofi Cerkez, Alexandru Clavel, Tiberiu Niga, Constantin Joja sau Octav Doicescu, dar nu se potrivea cu ideea Bucureştiului 
modern.

“Casă de tip popular cu arcade în paiantă pe stâlpi de lemn” 
– aceasta este descrierea pe care o face Grigore Ionescu unei case vechi din Piteşti (fig. 131) în lucrarea sa dedicată Arhitecturii populare românești (1957). 

Partener media: Agerpres. Cu sprijinul



Recrearea în realitate virtuală a Muzeului Simu și rememorarea altor 
victime ale demolărilor realizate în București în perioada comunistă 2.0 

Proiect realizat în parteneriat cu Filiala Teritorială București a OAR, finanțat din Fondul TImbrul de Arhitectură și cu colaborarea Muzeului Municipiului București, 
Muzeului Național de Artă al României, Muzeului Colecțiilor de Artă și a Arhivelor Naționale ale României.

Sursă fotografii:
• Frederic Dame. Bucarest en 1906
• Bucureștii Vechi : documente iconografice. Volumul 1 : Vederi, scene pitorești, tipuri și costume, scene istorice : 

(sec. XVII, XVIII, XIX) . București : Atelierele „Cartea Românească”,  1936
• Planul director de sistematizare al Municipiului București, memoriu justificativ
• Camera cu Relevee
• Biblioteca UAUIM (Album fotografic Petre Smărăndescu, documentație stil românesc)

CASE DE TÂRGOVEȚ 
DISPĂRUTE

“Din acele puţine case vechi româneşti amintite mai sus [care dădeau aspectul românesc al arhitecturii capitalei pe vremea lui Ion Mincu], până ieri 
rămăseseră câteva exemplare. Pe Calea Călăraşi, două; pe fostul bd. Carol, în curtea Băilor Mirea, una; alta pe Calea Moşilor la încrucişarea cu bulevardul; 
pe str. Spătarului casa Melik; pe str. Labirint casa Ciurcu; una existentă încă pe str. Mircea Vodă şi alta pe str. Şerban-Vodă etc. Iar numai cu prispă case mai 
modeste, prin mai toate mahalalele.” 

 (Toma T. Socolescu. Ion Mincu: arhitect 1851-1912. ed. îngrijită de Sorin Vasilescu. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2019, p. 56)
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Sursă fotografii:
• Camera cu relevee
• Boabe de grâu, decembrie 1934, p. 707

CASE DE TÂRGOVEȚ 
DEMOLATE

Câteva case de târgoveţ demolate în perioada 1950-1989
• Dr. Erdreich, anexă la Baia din str. Arcului - demolată
• Casă, str. Maria Rosetti, nr. 9 (demolată)
• Casa de pe Str. Bradului nr. 22, demolată în anii 80,  era o casă tipică de mahala, 

dispărută în urma sistematizării, aflată la sud de actualul bulevard Octavian 
Goga.

• Casă, str. Mircea Vodă, nr. 51 (azi, aleea Căuzași), demolată
• Dima Cristescu, demolată
• Pantelimon nr 58, demolată

Partener media: Agerpres. Cu sprijinul
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Sursă fotografii:
• Le Guide de Bucharest et ses environs
• Arhiva fotografică a bibliotecii UAUIM
• Printre hotare, 1909
• M. Locar.  Arhitectul Alexandru Orescu,  1959, S II 

118, Biblioteca UAUIM
• Aurel Bauh. București,  1957
• http://wikimapia.org/

CALEA VICTORIEI

Demolările de pe Calea Victoriei sunt cu atât mai semnificative cu cât: „Calea Victoriei [este o] stradă reper a organizării urbane” a Bucureştiului. (Giuseppe 
Cina. Bucureşti, de la sat la metropolă. Bucureşti: Capitel, 2010, p. 75.) Bombardamentul din 1944 loveste construcţii importante de pe Calea Victoriei şi nu 
numai: Hotelul Splendid şi Parc-Hotelul de alături, Teatrul Naţional, Palatul Regal, hotelul Athenee Palace. Dar şi Universitatea şi Hotelurile Union şi Negoiul. 
O parte dintre clădiri sunt refăcute şi o altă parte sunt demolate. Piaţa Victoriei era departe de a fi o piaţă frumoasă, de altfel ca şi astăzi. În copilăria mea, 
între Calea Victoriei şi Str. Buzeşti era clădirea mare, greoaie a Casei Societăţii Funcţionarilor Publici care avea un anumit farmec cu ornamentele sale de 
faianţă şi era unul din edificiile de referinţă ale Bucureştilor de altă dată, clădit de arhitectul C. Mihăescu într-un stil neoromânesc. [...] spre Bv Bonaparte 
– azi Iancu de Hunedoara – era grandioasa clădire a Palatului lui Grigore Sturdza, zis Beizadea Viţel, fiul domnitorului Mihai Sturdza, construit în 1902 de 
arhitectul Rheinicke, în care îşi avea sediul Ministerul de Externe. Era o clădire mare decorată până la suprasaturare cu ornamente arhitectonice într-un 
stil eclectic grandilocvent. Avea şi patru turnuri mici la colţuri. Bunicul meu îi zicea „prăjitura pompoasă a Sturdzeştilor”. Din păcate se deteriorase foarte 
mult şi nu a mai putut fi salvată [...]  Peste drum de Strada Sevastopol, casa Cesianu se continua cu una din cele mai frumoase case ale vechiului Bucureşti, 
construită în stil neogotic victorian, cu pereţii de cărămidă roşie aparentă şi ancadramentele ferestrelor de marmură albă. Era o casă care emana şi un aer 
de mister ce mă fascina de câte ori treceam prin faţa ei. Era casa pe care arhitectul Grigore Cerkez, fratele bunicului soţiei mele, şi-a construit-o.

Constantin Bălăceanu-Stolnici. Memoriile unui boier de viţă. Revista Clipa 

Casa de raport a d-lui Chrissoveloni, proiectată de Iosef Schiffeleers pe Calea Victoriei, era situată lângă (dar nu lipită de) Imobilul Monopolurilor Statului. 
A fost demolată cu ocazia sistematizării zonei.
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ȘTIRBEI VODĂ

Demolările comuniste din Bucureşti (dacă nu punem la socoteală demolarea Teatrului Naţional din anii ‘50) au început din anii ‘60, când s-au dărâmat 
construcţiile din vestul Palatului Regal pentru construirea Sălii Palatului (destinată congreselor de partid) şi a complexului de blocuri din jurul acesteia. 
Atunci s-au demolat şi biserici care erau în stare bună, dar şi vechea locuinţă a arhitectului Alexandru Orăscu. Printr-o serie de intervenţii, arhitecta Henrietta 
Delavrancea a reuşit salvarea bisericii Kreţulescu care era şi ea propusă pentru demolare. De la aceste demolări s-a ajuns apoi până la strada Mercur. Strada 
Mercur a fost până la Primul Război Mondial un loc pentru elita capitalei, aici avându-şi reşedinţa de-a lungul timpului oamenii politici: Titu Maiorescu, 
Alexandru Marghiloman, D.A. Sturdza, avocatul M. Mitilineu, arh. ing. Nicu Cerchez, colecţionarul Anastasie Simu, prinţul George Bibescu, membrii ai familiilor 
Creţeanu, Bărcănescu, Florescu, Olmazu, Iacovachy. Strada se intindea de la Pitar Moş până la strada Poşta Veche (Nicolae Golescu de astăzi),  bulevardul 
Colţei (Take Ionescu, Magheru) fiind tăiat perpendicular abia după 1906.  O parte din lucrările importante ale Muzeului Simu au fost luate pentru Muzeul 
de Artă al Republicii Populare Române în 1950 și figurau în expunerea sa permanentă. Intre 1950 -1952 colecţia Pinacotecii se combină cu colecția rămasă în 
muzeul Simu. Din 1952, în casa-muzeu Simu din strada Anastasie Simu se va expune „Bucureștii în arta plastică”. 

La începutul anilor 1960 au apărut trei construcții noi - blocul ITB și cele două blocuri pereche (ONT și Eva) - alături de blocul ARO al lui Horia Creangă. 
Blocurile pereche ridicate lângă Muzeul Simu marcau - ca două aripi – un nou bulevard ce urma traiectoria străzii Ştirbei-Vodă. Pentru aceasta a fost creată 
o breşă  prin locuințele de joasă înălțime din preajma Muzeului Simu, dar a fost demolat şi Hotelul Splendid. De pe strada Mercur a rămas casa Mitilneu, 
alături de care era casa lui Titu Maiorescu (str. Mercur nr. 1) care a fost demolată, la fel ca cea a lui Nicu Cerkez.
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HALELE UNIRII

“Aci este nodul comercial al Capitalei, şi hrana ei. Fiindcă în halele centrale se întâlnesc toate străzile negustoreşti: Lipscanii, Moşii, Carol, Smârdan.. D’aci se 
aprovizionează toată Capitala cu carne, cu peşte, cu legume, cu fructe. Aci este şi piaţa de flori, de-aci se pot angaja servitoare, grădinari, tăietori de lemne, 
ţigănci pentru văruit, se pot cumpăra scoarţe româneşti şi seminţe de flori, săpun şi opinci, oale şi smântână, stambă şi şireturi de ghete...
P’aci se trece la cimitirul Belu şi la Parcul Carol, la Camera Deputaţilor şi la Tribunal, la Spitalul brâncovenesc şi la Gara de Nord.”

Mircea Damian. Bucureşti, 1935, p. 195
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1953, p. 55

PAVILIONUL REGAL

Transformarea Parcului Carol I în Parcul Libertăţii a presupus şteregerea simbolurilor vechiului regim. Dar acest lucru nu a avut loc imediat. Grota Giganţilor 
şi Geamia au fost demolate cu ocazia măririi esplanadei pentru punerea în valoare a „Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului si a patriei, 
pentru socialism”. Nu se prea ştie însă ce s-a întâmplat cu Pavilionul Regal. Acesta apare într-o lucrare din 1953, unde ilustrează arhitectura neoromânească 
din Parcul Libertății. 
Apare de asemenea într-un plan al Parcului Libertăţii în monografia din 1958: Rică Marcus, Parcuri şi grădini în România, Editura Tehnică. În aceeaşi lucrare 
apare o fotografie cu Grota Giganţilor. Îi putem întrezări acoperişul şi în fotografiile de epocă din arhiva Agerpres (Parcul Carol, 9 ian. 1950: https://foto.
agerpres.ro/foto/detaliu/13582482). Probabil că Pavilionul Regal nu a fost demolat decât după 1958, în contextul regândirii parcului şi al curăţării acestuia 
de vechile simboluri. Forma grădinilor şi topografia fuseseră păstrate, în linii mari, până în acel moment. 
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MĂNĂSTIREA
MIHAI VODĂ

Victoria Dragu Dimitriu. Povestea unei familii din Bucureşti: Grecenii. Bucureşti: Editura Vremea, 2012, p. 90: “Dealul Arhivelor, frumos ca o Acropole bucureşteană. 
Îl regret nespus, cum regret dealul cu biserica Sfânta Vineri, în ultimele ei zile, când nu mai rămăsese decât biserica pe culmea lui, arăta superb şi eu o 
priveam uimită din Piaţa Naţiunii, nici prin minte nu-mi trecea că ar putea fi dărâmată asemenea frumuseţe. Îmi spuneam că o apără icoanele ei. Biserica 
Sfânta Vineri! Şi tot atât de mult regret Văcăreştii. Parcă ne-am ratat, cu pierderea lor, orice şansă de a ne regăsi vreodată... Dar pentru dumneavoastră, 
domnule Greceanu, era mai dureros, pierise locul unde aţi muncit atâţia ani, tânăr şi plin de speranţe şi de pasiune pentru istorie.
— Avea o poziţie formidabilă Mănăstirea Mihai Vodă. Fusese mult timp o ruină, dar a fost perfect reconstituită, integrată, completată şi pusă la punct, în 
1900. Păcat că n-a rămas nimic dintr-un asemenea monument de arhitectură!”

„Prin 1900 se începe construcţia în etape la Arhivele Statului. Arhitectului Al. Băicoianu i s-a încredinţat aripa din dreapta vechiului turn. clopotniţa, de pe 
latura dinspre răsărit, aripile dinspre miazănoapte şi apus. arhitectului Nicolae Gabrielescu, care prind în colţ belvedcrea rotundă, turnul actualei intrări 
de pe latura dinspre miazăzi, cu cele două corpuri de clădiri adiacente acestuia, arhitectului Cristofi Cerchez, iar edificiul mare de pe latura dinspre miazăzi 
arhitectului Petre Antonescu. Localul s-a terminat complet - restaurare şi construire - în 1916.” 

(Maria Cordoneanu. Mari Arhitecți. București: Meridiane, 1971, p. 84.)
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LUNA BUCUREȘTILOR 
1935

“Am numărat pavilioanele mai mari. Sunt vreo douăsprezece, dacă n’am greşit, în afară de restaurante, cofetării, etc. N’am pus la socoteală nici pitoreştile 
case ţărăneşti, moara de vânt şi bisericile de lemn, nici diferitele instalaţii şi motive luminoase de pe insule şi curtea cu dale mari de piatră, de pe malul 
lacului, cuprinsă intre cele două pavilioane ale regalităţii, unite intre dânsele printr-un şir de coloane. Din această curte te cobori pe nişte trepte, în formă 
de terase, spre lacul asanat, pe care se leagănă bărci cu pânze, graţioase ca nişte libelule, luntrii cu vâsle, conduse de braţe vânjoase şi bărci cu motor, 
cari se strecoară vijelios. Pe pereţii exteriori ai celor două pavilioane regale, se vede de o parte harta în relief a vechiului regat, iar de cealaltă, harta ţării 
întregite. în acest cadru, sub bolta albastră, având în depărtare perspectiva mai multor coşuri de fabrică, vile cochete de odihnă şi biserici, în mijlocul acestui 
decor, parcă simbolic, sunt expuse: caleaşca-poştalion, cu roţi solide, îmbrăcate în şine de fer, cu care a sosit în ţară domnitorul Carol I-iu. În aceeaşi curte, 
a pavilioanelor suveranilor, se vede automobilul cu care regele Ferdinand I, a făcut inspecţii pe front, în timpul războiului de întregire, din 1916-1919. Apoi 
cele două avioane Potez şi Farman, cu care regele Carol al Il-lea a sosit în ţară, la 6 iunie 1930.”

Alex F. Mihail. O raită prin expoziţia bunei Bucureştilor. Realitatea ilustrată, nr. 486, p. 8
“Am asistat în 1953 la demolarea ultimelor pavilioane. Păreau de o trăinicie demnă de invidiat. Execuţia aparţinea inginerului Gheorghe Margulius, care a 
reuşit cu 1 000 lucrători terminarea lucrărilor în mai puţin de 40 zile, incumbîndu-işi restaurantul Pescăruş, singurul păstrat din acel ansamblu.” 

Radu Patrulius. Horia Creangă. Omul şi opera. Bucureşti: Editura Tehnică, 1980, pp. 137-138
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