
Ziarul cu care ne trezim

BUCUREŞTI
aţaenimidănuB

Anul I   Nr. 3   |   București   |   Noiembrie 2012
Publicație lunară gratuită  |  Tiraj: 10 000 de exemplare

www.infobdb.ro

Detalii în pagina 3

Piața Palatului este zona cu poate cea mai mare densitate de monumen-
te istorice din România, unele dintre acestea fiind embleme ale Bucureștiului, 
cunoscute și în străinătate: Ateneul Român, Palatul Regal, Biblioteca Centrală 
Universitară, dar și fosta clădire a Comitetului Central al Partidului Comunist, cu 
celebrul balcon din care a cuvântat ultima dată Ceaușescu. Clădirea Cina este, 
la rândul ei, clasată ca monument istoric, fiind restaurată cu multe eforturi, după 
ce a fost grav deteriorată la Revoluția din 1989.

Proiectul, aflat în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Municipiului 
București, este mai mult decât controversat și ar trebui oprit de autorități. 

Piața Palatului, ameninţată 
de un proiect nepotrivit
Cristian Mihu, arhitect

Un proiect sub semnul întrebării
Din informațiile obținute de pe site-ul web al Primăriei Generale, investitorul 

a înaintat două variante de proiect. Prima variantă prevede construirea unei 
clădiri de 22 de metri înălțime (echivalentul unui bloc de locuințe cu parter si 
6 etaje) între Restaurantul Cina și Ateneul Român, precum și o construcție 
de tip bară în fața Restaurantului Cina, ascunzându-l în întregime pe aces-
ta vederii dinspre Piața Palatului; corpul principal al Restaurantului Cina este 
păstrat, însă mai mult de formă, deoarece peste o parte a actualului corp de 
clădire este ridicat un nou corp care ar ajunge și el la înălțimea de 22 de metri.
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Așa arăta Piața Palatului acum 70 de ani!
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Luna trecută, răsfoind știrile, am aflat cu stupoare că Bucureștiul are o deltă: Delta Văcărești. 
Fantastic! Ceea ce nu va fi la fel de fantastic luna aceasta este faptul că (pentru a câta oară!?!) 
la primele ploi mai serioase, orășelul nostru va avea iarăși lacuri și bălți. Noi ne vom scălda din 
nou, cu aceeași încântare, eternele cizme de cauciuc, în cel mai fericit caz, iar în cel mai trist... 
direct picioarele. Vom avea din nou ocazia să ne rupem o mână, un picior și asta tot în cel mai 
fericit caz, pentru că există și deosebita șansă de a pica cu totul într-unul dintre canalele fără 
capac și acoperite de ploi ale micii noastre Veneții de moment.

De fapt, avem o grămadă de alte șanse, nu doar una: să ne facem praf și mașinile și pe noi 
înlăuntrul lor, atunci când una dintre roți se va bloca într-un canal, să facem un duș scurt și rece 
atunci când șoferii cu „extrem de mult bun simț“ vor trece într-o mare viteză prin bălțile de lângă 
noi. Chiar așa: să nu mai cheltuim atâția bani pe skijeturi, vara la mare, pentru că ne putem bucura 
de aceeași distracție chiar aici, în București, trecând în viteză cu propria mașină sau cu autobuzul 
prin pasajele inundate la fiecare ploaie. Dar nu-i nimic, ne mai propune domnul primar general încă 
vreo două pasaje, pe la Kiseleff și Aviatorilor, ca să fie mai variat și să nu ducem lipsă!

Oare mai e cazul să pomenesc reacțiile șoferilor de troleibuze, 
care opresc acolo unde-i balta mai adâncă, pentru că apa le ajun-
ge la bateria troleibuzului? Deschid ușile și urlă înăuntru: „Gata, nu 
merg mai departe că face scurtcircuit! Cine vrea, coboară!“. Atunci, 
cu o nesfârșită plăcere, sărim grațios în apa care ne ajunge până 
la...  Adevărul e că nu e deloc plictisitor, atâtea zile cu gondola, ba 
prin Tineretului, ba prin Militari, ba Pantelimon. Locuri sunt destule, 
nu ducem lipsă.

Acum însă, ca s-o spun p’a dreaptă, nici cu noi nu mi-e rușine. 
Oare de ce s-or înfunda și canalele astea? Și oare de ce unele nu 
mai au capace? Că doar nu vine Zmeul cel Rău și le fură! Sau vin 
și zmei dintr-ăștia răi?! Probabil... și probabil unii își mai așază și 
mașinile, tomberoanele, chioșculețele peste gurile de scurgere, sau 
zăpada, pe care încearcă să o dea din drum și, uite-așa, ne pome-
nim că ni se inundă subsolurile blocurilor. Vedeți? E un cerc vicios!

Cât despre zăpada care, tot în viitorul foarte apropiat, e posibil să 
ne „inunde“ străzile și să ne oblige iar la construit igluuri peste mașini, 
vom vorbi într-un număr viitor. Până atunci, fiți precauți, pregătiți ciz-
mele, bărcuțele și nu ratați un curs de înot.

Pe curând!

E noiembrie. Tot mă străduiesc să găsesc un subiect frumos și interesant despre care aș putea să 
scriu. Dar toamna nu-i atât de ușor. Cred că e așa fiindcă sunt eu noiembriefobă sau misnoiembriacă. 
E sezonul în care trebuie să depun un efort mare să mă mai bucur. Chiar din când în când și reușesc, 
de pildă, când mă plimb și tulbur frunzele colorate de pe jos. Dar și aici, și în Elveția, mereu a fost greu 
cu tendința asta a mea de a mă retrage de tot în peștera de iarnă să hibernez; desigur, e de vină nu-
mele meu.

Am ajuns în zilele trecute la o singură concluzie: varză. Piețele sunt pline de varză, mirosul în bloc e 
de varză. Varza îmi pare omniprezentă. Categoric se potrivește la figurat. Expresia aceasta explică poa-
te cel mai bine cum mă simt eu în luna asta. 

Mai nou am un coleg de apartament, un băiat din Franța, și lui i-am explicat ce înseamnă „varză“. 
(Mereu mă simt grozav să explic unui alt străin ceva despre România sau limba română). Culmea e că 
varza în franceză, adică „chou“, n-are conotație negativă, ci invers, el mi-a explicat că e mai ales o ex-
presie pozitivă.

Pornind de la discuția despre traducerea verzei, ajung bineînțeles în limba germană și la „Kohl“. 
N-am ce să fac, dar singura idee care îmi vine în această legătură este Helmut Kohl. Fostul cancelar al 
Germaniei, care a deținut acest post politic în primii 16 ani din viața mea. Adică domnul Varză m-a însoțit 
de la prima mea mișcare pe acest pământ, până la începutul de vârsta mea de maturizare.

Și să nu uit, ca o elvețiancă adevărată, noi denumim această legumă minunată „chabis“ (foarte pro-
babil are aceleași rădăcini lingvistice ca la engleză – „cabbage“). Dacă „povestești chabis“, la noi în-
seamnă că spui o prostie.

Fraza de încheiere din toată această varză, chou, Kohl, chabis e asta:
Poftă bună!

Tot varză e
Ursula Heckendorn

Cu ochi străini

Cu barca prin București
Laura Albu
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Acest proiect este prezentat pe site-ul Primăriei Municipiului 
București, la poziția 160 în rubrica Informarea și Consultarea 
Publicului - Proiecte aflate în stadiul: Elaborare:
http://pmb.ro/servicii/urbanism/proiecte/proiecte_1.
php?catid=160&stad=1&
Petiție pentru respectarea zonei protejate prin lege și respin- 
gerea acestei propuneri: www.infobdb.ro, secțiunea Petiții.
Instituțiile responsabile cu respectarea legii privind zonele 
protejate: Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și 
Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național a Municipiului 
București, Primăria Municipiului București, Inspectoratul de 
Stat în Construcții.

Cea de-a doua variantă înaintată comisiei din primărie renunță la bara 
care maschează clădirea veche, însă demolează corpul dinspre Biblioteca 
Centrală Universitară, pentru a-l înlocui cu o clădire de 18 metri înălțime și 
plasează în continuare o clădire de 22 de metri „în coasta“ vechii Cine; e 
păstrat, de asemenea, volumul construit care strivește clădirea veche, mo-
nument istoric. Dincolo de modul îndoielnic în care ar interacționa cu Piața 
Palatului, noul proiect ar distruge la propriu un loc încărcat de tradiție și îndră-
git de bucureșteni și, în plus, plin de viață și de turiști străini în orice moment. 
Chiar mai grav, clădirea de 22 de metri ar agresa 
puternic Ateneul, față de care s-ar situa la o distanță 
de doar 13-14 metri.

Proiectul imobiliar care a prilejuit acest articol apar- 
ține firmei București Turism S.A., proprietară a Hote- 
lului Radisson (fostul Hotel București) aflat puțin mai 
departe, pe Calea Victoriei. Firma a fost preluată la 
începutul anilor 2000 de către un investitor străin.

Ce spune legea?
O zonă de complexitatea Pieței Palatului (astăzi, 

Piața Revoluției) ar trebui să beneficieze de o protecție 
maximă. Dincolo de faptul că ne aflăm într-o zonă con-
struită protejată prin lege, acest spațiu se situează și în zona de protecție a 
două monumente de valoare excepțională. Proiectul actual, aflat în faza apro-
bării Planului de Urbanism, trebuie să primească conform legii mai multe avize. 
Cele mai importante dintre avize sunt cele ale Comisiei de Urbanism a Primăriei 
Generale (C.T.A.T.U.) și ale Ministerului Culturii. Experiența de până acum ne 
arată, însă, că prevederile legii pot fi ocolite de investitori, uneori cu complicita-
tea tacită a autorităților locale. În plus, multe dintre reglementările invocate în di-
verse ocazii se referă în primul rând la aspecte urbanistice, cum ar fi înălțimea 
clădirilor, retrageri și aliniamente. În ce privește protecția unor clădiri, accep-
tul sau refuzul unei demolări depinde de profesionalismul și de buna credință 
a celor de la Ministerul Culturii sau, după caz, de la Direcția pentru Cultură  și 
Patrimoniul Național a Municipiului București. Avizele de demolare emise 
de aceasta din urmă au fost însă de mai multe ori extrem de discutabile 
și criticate de către presă și de organizațiile de protecția patrimoniului, de 
arhitecți și cetățeni.

Puțină istorie
Piața Palatului Regal avea în urmă cu mai puțin de o sută de ani o 

conformație mult diferită de cea de astăzi. Statuia Regelui Carol I se afla 
tot în mijlocul pieței, însă aceasta din urmă era mult mai mică. Curtea in-
terioară a palatului (la rândul său, și acesta era mult mai mic) se afla în 
fața statuii ecvestre și a clădirii actualei Biblioteci Centrale Universitare. 
În stânga și dreapta acesteia din urmă se mai aflau două clădiri, ridica-
te la sfârșitul secolului al XIX-lea, în același stil neoclasicist ca și BCU: 
Hotelul High Life și Hotelul Imperial. Puțin mai departe se afla și vechea 
clădire a Hotelului Athenée Palace.

Bucureștiul nu a avut șansa altor capitale europene de a păstra piețe 
neschimbate timp de sute de ani. Noile cerințe de trafic, dar și de re-
prezentativitate, o putere politică neatentă (și atunci!) la protejarea pa-
trimoniului, ideile urbanismului modernist care încurajau trasarea de 

bulevarde noi și, nu în ultimul rând, bombardamentele din timpul războiului – 
toate acestea au făcut ca, în 1944, Piața Palatului să devină aproape de ne-
recunoscut. Dintre vechile clădiri mai existau doar Ateneul și cea care găzdu-
ia Fundațiile Regale (astăzi, Biblioteca Centrală Universitară); mai exista și 
Hotelul Athenée Palace, reconstruit în anii 1930 după ce a fost prădat în tim-
pul Primului Război Mondial de trupele de ocupație.

Ce soluții există
pentru Piața Palatului?
Regimul comunist instalat după sfârșitul celui 

de-al Doilea Război Mondial n-a avut dorința, dar 
n-ar fi avut nici priceperea de a se ocupa de refa-
cerea acestui spațiu. Piața era aproape neschimba-
tă la aproape 50 de ani de la terminarea războiului, 
când elicopterul cu care fugea ultimul conducător 
comunist din Europa se ridica de pe terasa fostului 
Minister de Război, pe atunci Comitetul Central al 
Partidului Comunist.

Loc emblematic al Bucureștiului, piața fostului 
palat regal i-a preocupat pe arhitecți și urbaniști. 

Din 1990 au fost organizate mai multe concursuri de arhitectură. Proiectul 
câștigător al celui mai recent concurs, aparținând unei echipe conduse de 
arhitecții Franz și Marina Echeriu, aduce niște soluții demne de studiat cu 
atenție, cum ar fi transformarea întregii piețe în spațiu pietonal.

Așadar, soluții există, dar pentru realizarea acestora trebuie implicați 
profesioniștii din mai multe domenii, lucru pe care până acum administrația l-a 
evitat. Sperăm totuși ca lucrurile să se schimbe pe viitor. Piața Palatului tre-
buie reconfigurată, însă orice intervenție în această zonă trebuie să respecte 
un regulament care să țină cont de toate sensibilitățile și constrângerile zonei. 
Iar proiectul actual dezvoltat de București Turism S.A. și propus spre avizare 
Comisiei de Urbanism a Primăriei Municipiului București trebuie să fie oprit.

Piața Palatului, ameninţată 
de un proiect nepotrivit (continuare din pag. 1)
Cristian Mihu, arhitect
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Copacul cu rădăcini adânci nu se teme de furtună.

Cum ne adresăm?
Ioana Novac

Se întâmplă uneori să fim nevoiți să ne adresăm unor persoane necu-
noscute. Acesta nu este un gest de impolitețe, ba chiar este un mijloc de a 
ieși din încurcătură.

Când ne adresăm unui necunoscut, vom folosi întotdeauna pronumele 
personal de politețe „dumneavoastră", în loc de „mata" sau „tu".

Într-un oraș străin, într-un cartier în care n-am mai pus niciodată piciorul 
sau într-un magazin mare, este cât se poate de firesc să întrebăm pe cine-
va unde se află locul căutat de noi (de exemplu, gara, un muzeu, un restau-
rant sau un anumit raion). Este suficient să salutăm persoana respectivă și, 
apoi, să ne exprimăm rugămintea concis și clar. După ce aflăm informațiile 

dorite mulțumim politicos (chiar și atunci când persoana nu ne poate aju-
ta) și ne îndreptăm în direcția indicată. Dacă este nevoie, ne adresăm unei 
alte persoane pentru a afla informații suplimentare. Este de preferat să nu 
abordăm pe cineva foarte în vârstă sau o persoană extrem de grăbită. Chiar 
și când ne adresăm unui polițist, recepționerului de la hotel sau unui șofer 
de taxi, să nu uităm să folosim trei sintagme esențiale: „bună ziua“, „vă rog“ 
și „mulțumesc“.

În situația în care ne aflăm într-un context social alături de persoane stră-
ine (de exemplu în tren, în avion, la o petrecere) este permis să începem 
o conversație cu un străin despre subiecte neutre, pentru a cunoaște oa-
meni noi, pentru a face timpul sa treacă sau pur și simplu pentru a sociali-
za. Putem discuta despre vreme, despre un eveniment sportiv sau cultural 
important, însă nu e permis să ducem acea conversație la un nivel perso-
nal. Vom păstra un ton neutru și o adresare politicoasă. Asta înseamnă 
că nu ne apucăm să ne povestim întreaga viață, problemele personale, 
neînțelegerile cu partenerul și alte asemenea subiecte intime.

Bune maniere  

Sortarea gunoaielor și reciclarea sunt importante atât din 
punct de vedere economic, cât și pentru mediul înconjurător. 
Cu un efort minim, fiecare dintre noi poate recicla numeroase 
deșeuri. Site-ul și acțiunile proiectului Harta Reciclării ne oferă 
informații despre cum, unde și ce anume putem recicla.

Nu de puține ori, la interviurile de recrutare de voluntari pentru organizația 
la care lucrez întreb dacă ei colectează separat deșeurile generate acasă sau 
la cămin și dacă le aruncă selectiv în locurile dedicate (pubele stradale, centre 
de colectare, magazine). De cele mai multe ori, răspunsul este „nu“, iar moti-
vele invocate sunt: „nu am unde“ sau „este prea departe.“ Ei bine, acum există 
pentru toți o soluție și ea se găsește pe site-ul www.hartareciclarii.ro.

Harta Reciclării este un instrument la îndemâna celor care doresc să 
colecteze selectiv diverse materiale reciclabile și nu cunosc punctele de co-
lectare din proximitatea lor. Nu vorbesc numai despre deșeurile obișnuite 
precum hârtie, plastic, metal și sticlă, ci și despre cele mai toxice care pro-
voacă efecte dezastruoase dacă sunt lăsate în natură: becurile, uleiul uzat, 
telefoanele, acumulatorii, anvelopele, cartușele de imprimantă, electrocas-
nicele etc. Consultând site-ul amintit, veți identifica punctele de colectare 
din apropierea locuinței dvs., unde pot fi duse deșeurile direct, indiferent că 
este vorba de depozite colectoare, magazine sau puncte stradale. 

Care este situația în România?
România colectează anual doar 1% (Conform Eurostat – biroul de sta-

tistică al U.E., 2010) din deșeurile municipale în vederea reciclării acestora, 
în condițiile în care ținta țărilor membre ale Uniunii Europene este de a re-
cicla 50% din deșeurile municipale (care să includă cel puțin hârtia, meta-
lul, plasticul și sticla) până în 2020 (Conform „Waste Framework Directive“). 

De ce să colectăm și să reciclăm?
Peste jumătate dintre deșeuri pot fi refolosite în crearea de noi produse, 

fără a mai consuma resursele naturale. Știați că o tonă de hârtie reciclată 
salvează de la tăiere 15 copaci maturi? Sau că o singură sticlă de plastic 
reciclată economisește destulă energie pentru a ține un bec de 60W aprins 
timp de 6 ore?

Gropile de gunoi sunt oricum suprasolicitate. Multe deșeuri se descom-
pun foarte greu și eliberează gaze nocive în atmosferă. Natura nu este cre-
ată ca să ne suporte deșeurile. 

Harta Reciclării,
un instrument la îndemâna tuturor
Gabriela Iordan

Cum reciclăm corect?
Nu este suficient să depunem deșeurile în punctele de colectare. Este 

foarte important să știm cum le putem pregăti pentru o reciclare corectă. 
Recipientele reciclabile trebuie golite de conținut, spălate și presate (pentru 
a economisi spațiul) înainte de a fi lăsate la punctele de colectare.

Putem recicla: hârtie și carton (ambalaje, coli, caiete, ziare, reviste, cărți, pli-
ante etc.), aluminiu (doze de băuturi etc.), baterii și acumulatori (inclusiv bateria 
de la mașină), ulei uzat, DEEE (deșeuri electrice, electronice și electrocasnice), 
becuri, neoane, becuri economice (conțin urme de mercur și nu trebuie să ajun-
gă în sol și în apă), deșeuri metalice feroase și neferoase, lemn, sticlă (prefera-
bil sortată: albă sau colorată), ambalajele Tetra Pak (se colectează împreună cu 
PET-urile și trebuie spălate înainte), plasticul.

Cine are de câștigat din tot acest proces? Noi toți! Atât din punct de vede-
re economic (cheltuim mai puțini bani cu gropile de gunoi și cu extragerea 
unor resurse noi pentru materia primă), cât și ecologic (avem grijă mai mult 
de sănătatea pământului și, implicit, de sănătatea noastră). Trebuie să ne 
pese! Dacă nu de beneficiile pe care le putem avea acum, atunci de ce vor 
avea de câștigat urmașii noștri, ce vom lăsa generațiilor viitoare. Încheind 
cu un clișeu, da, trebuie să ne dăm seama că schimbarea chiar începe cu 
noi, și că fiecare contribuție este deosebit de importantă. Și nu, nu o putem 
lăsa pe mâine.
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Este una dintre primele reguli de ortografie pe care le învață copiii, printr-a 
doua: un copil – doi copii – toți copiii. Exemplul acesta îl învață în școala 
primară, doar pentru a-l uita mai târziu. Românul s-a născut el poet, cum 
știe toată lumea, dar a devenit blogăr, jurnalist sau cine știe ce persoană 
importantă înainte să apuce să învețe cum trebuie regulile de scriere ale 
limbii materne. 

Acum, să fim cinstiți, nu la „copii vs. copiii“ se încurcă mai des compatrio-
tul contemporan degrabă scriitor în ziare, pe forumuri și bloguri. Dar să te ții 
când e vorba de miniștri ori miniștrii, membri ori membrii. Grea alegere, mai 
ales că se pronunță fix la fel! 

Problema pornește de la buclucașele de „i“-uri care joacă atâtea fes-
te multora. Mai exact spus, sunetul care marchează forma de plural mas-
culin a substantivelor (sunet cunoscut filologilor sub numele de scenă de 
„desinență“), este „-i“, iar articolul hotărât enclitic (care vrea să zică „alipit la 
sfârșitul cuvântului“) este, surpriză, tot un „-i“. 

Stop. Reluăm.
Ne raportăm la forma de dicționar a cuvântului, adică singular, cazul no-

minativ, nearticulat. Ministru. La plural, nearticulat, apare un „-i“: miniștri. 
Ex: Câțiva miniștri/ niște miniștri/ trei miniștri au avut o întâlnire informală 

la Palatul Victoria. 
Nu știm care miniștri, știm doar că sunt miniștri – unii dintre ei. 
Dacă știm exact la cine ne referim, la miniștrii Popescu și Ionescu, sau la 

toți miniștrii, atunci apare și articolul hotărât, adică al doilea „-i“, care arată 
tocmai că pentru vorbitor subiectul vorbirii sale este cunoscut. 

Dar se poate să avem și trei „i“ în anumite substantive articulate, la fel 
ca în celebrul „copiii“. Cazurile de regulă neglijate ortografic sunt „geam-
giii“, „ageamiii“, „tinichigiii“. De unde vin cei trei „-i“? Din nou, ne raportăm 
la forma de dicționar. „Geamgiu“. Primul „-i“ e din rădăcina cuvântului, din 
chiar corpul lui. Deci: geamgiu – (niște) geamgii – (toți) geamgiii. Ok, nu mai 
există geamgii, acum se pun termopane. Ageamiu – ageamii – ageamiii.
De-ăștia avem cu duiumul. 

Acum, pentru final, o regulă pe care vă rog din suflet s-o țineți minte: 
Când se scrie noștri cu doi „i“? – Niciodată!!!*
(*Pentru eventualii Toma Necredincioșii ai gramaticii: (al) nostru, (ai) noștri 

sunt pronume sau adjective posesive și nu se articulează hotărât, deci nu 
au de unde primi al doilea „i“.)

Un i, doi i, trei i
Luminița Corneanu

Tolba de cărți
  Orhan Pamuk, Fortăreața Albă, Editura Curtea Veche
Orhan Pamuk este unul dintre marii scriitori în viață ai lumii, lu-

cru recunoscut și consacrat prin Premiul Nobel, pe care l-a obținut 
în 2006. Contrar așteptărilor, asta nu l-a făcut un erou în Turcia sa 
natală, unde este mai curând „inamicul public“ care a încălcat un 
tabu încă în vigoare în societatea turcă: a recunoscut, într-un interviu 
pentru un ziar elvețian, masacrul celor 1 milion de armeni și 300 000 
de curzi comis în 1915 de (pe atunci) Imperiul Otoman. Adăugați la 
aceasta faptul că, în urmă cu vreo patru ani, doi generali turci au fost 
arestați pentru complot la asasinarea lui Pamuk și aveți imaginea 
unui scriitor cu un destin atipic, care și-a riscat tihna pentru dreptul la 
liberă exprimare. 

Fortăreața albă este unul dintre romanele „de epocă“ (alături de 
Mă numesc Roșu) ale lui Pamuk. Acțiunea se petrece în secolul al 
XVII-lea, având drept protagonist un tânăr cărturar venețian care, 
într-o călătorie de la Veneția la Napoli, e capturat de turci și făcut 
prizonier. În temniță primește vizita unui om care îi seamănă fizic 
perfect, Hogea, un tânăr turc fascinat de cunoștințele „frâncului“ și 
care îi va deveni învățăcel. Sunt două lumi care se confruntă aici, 
Occidentul și Orientul, fiecare cu tradițiile, cu istoria și valorile lor. Dar 
miza lui Pamuk nu e niciodată să sublinieze diferențele dintre oameni 
și culturi, ci dimpotrivă. Însă asta o veți afla mai bine din carte. 

  Emil Brumaru, Opere, Editura Polirom
Campionul senzualității în poezia română contemporană, Emil 

Brumaru, este publicat de Polirom într-o ediție integrală numai 
bună s-o faceți cadou iubitei/iubitului – sau mai bine, să v-o faceți 
cadou dumneavoastră înșivă. Cum în materie de poezie zece 
comentarii nu fac cât un citat, transcriem aici una dintre poeziile 
noastre favorite:

„Verlaine mi-a spus în după-amiaza tristă:/ «De ce îți lași fe-
meia ta frumoasă/ Închisă-vis. Un fluture există/ Numai o clipă-n 
vîntul de mătasă./ Tu uiți mereu că-ntr-un izvor căzută/ Căpșuna, 
de n-o sorbi, lin putrezește/ Chiar de-i atinsă doar de-un voal de 
pește/ Portocaliu sau de un bot de ciută./ Fiindcă pe tine-anume te 
așteaptă./ Nu-ntîrzia, ci-mbracă-te-n veșminte/ De in curat și amîn-
doi, cuminte,/ Iubiți-vă, cît roua-i înțeleaptă./ Paharul golit laș, pe 
jumătate,/ Rămîne-n veci cu buzele umflate».“

  Dan Simmons, Drood, Editura Nemira
Drood este o carte pe care o poate citi cu plăcere și un adolescent, 

și un intelectual cu multă școală. E un thriller în care personajele prin-
cipale, nimeni alții decât scriitorii Charles Dickens și Wilkie Collins, își 
petrec ultimii ani din viață în căutarea unui individ misterios, pe nume 
Drood, o ființă înspăimântătoare, despre care la un moment dat bă-
nuiesc chiar că este un mort viu, ajuns așa prin forța pe care i-o dă 
vechea religie egipteană pe care o practică.

Intriga polițistă a căutării acestui ins, bănuit de un număr imens de 
crime, e folosită de autor drept pretext pentru a oferi, în același timp, 
un roman biografic și istoric.

Facem cunoștință cu Londra victoriană, ale cărei vedete literare 
incontestabile sunt protagoniștii noștri, îi însoțim la serate literare, 
aflăm cum și-au scris cărțile și, mai ales, tot felul de cancanuri des-
pre viața lor intimă, cum ar fi relația lui Dickens cu juna Ellen Ternan, 
pentru care-și părăsește soția, cu care avea nu mai puțin de 10 copii 
(detaliile biografice sunt absolut autentice, de altfel).

Deși e o „cărămidă“ de peste 900 de pagini, cartea ține cititorul cu 
sufletul la gură până la sfârșit. O carte amuzantă și instructivă totoda-
tă, chiar dacă nu vă vine să credeți așa ceva.

Vorba bună

Omul, cât trăiește, învață.
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Strada nu este toaleta nimănui. 
Cu toții ne enervăm când călcăm 
într-o grămăjoară (sau grămadă) 
urât mirositoare aflată pe trotuar 

sau pe spațiul verde. 
Așadar, dragi stăpâni de căței, 

când ieșiți la plimbare cu patrupezii, 
nu uitați să aveți întotdeauna 

la dumneavoastră câteva pungi 
de plastic sau de hârtie 

cu care să adunați excrementele 
cățelului dvs., pentru a le arunca 
în cel mai apropiat coș de gunoi 

(tomberon, pubelă, ghenă). 
Deși sunt biodegradabile, 

excrementele animale 
nu dispar peste noapte.

Este foarte posibil ca și câinele dvs. 
să aprecieze gestul. 

 
Un mic efort 

pentru mai mult confort!

În vara lui 1916, Regatul României a intrat în război pentru a elibe-
ra Transilvania și Bucovina de sub stăpânirea străină. Basarabia se afla, 
pe-atunci, în componența Imperiului Rus, aliat al ţării noastre în lupta îm-
potriva Imperiilor German și Austro-Ungar. La momentul 
intrării sale în război, Regatul României avea semnat un 
tratat de alianță defensivă cu cele două imperii mai sus 
numite, document parafat cu aproape trei decenii în urmă. 
Acesta obliga la ajutor militar reciproc în cazul unei agresi-
uni, iar termenii înțelegerii erau foarte stricți. Timp de doi ani 
Regatul României a fost neutru, motivând just că nu poate ajuta 
Austro-Ungaria în războiul pornit împotriva Serbiei, deoarece
imperiul a fost inițiatorul conflictului, și că lupta dintre germani
și francezi este o consecință ce nu privește interesele sale.
În 1916, Regele Ferdinand și Parlamentul hotărăsc să atace
tocmai o țară aliată prin tratat, argumentând gestul cu 
dorința de eliberare a Transilvaniei, pământ românesc, 
de sub stăpânirea austro-ungară. Întrebarea care se 
pune este următoarea: a fost îndreptățit acest atac?

Dacă judecăm în termeni ce privesc componența etni-
că și istorică a Transilvaniei, atunci da, atacul a fost unul 
îndreptățit. Regatul Ungar, cel care administra Ardealul, 
ducea o politică de maghiarizare, încercând limitarea 
drepturilor politice și sociale ale românilor transilvăneni, 
majoritari în principat. Regatul României, ca exponent al 
tuturor românilor, avea datoria morală și firească de a aju-
ta acești români din afara granițelor sale, mai ales că toate 
încercările diplomatice de-a aduce în discuție statutul de-
favorizat al etnicilor români s-au lovit de un refuz categoric.

Dacă judecăm în termeni juridici, atunci nu, atacul nu a fost îndreptățit. 
Conform dreptului internațional ce tocmai începea să se înfiripe, o agresiune 

a unui stat asupra altuia, în lipsa unei provocări fățișe, era o faptă impardo-
nabilă. Regatul României nu numai că a rupt alianța defensivă pe care o 
avea cu Austro-Ungaria, dar a și atacat imperiul. Conform temeiului juri-

dic, ceea ce este moral îndreptățit nu înseamnă neapărat 
că este și legal îndreptățit. Tratatul defensiv de care se rup-
sese Regatul României s-a activat, iar Imperiul German a 

declarat război țării noastre, în ajutorul Austro-Ungariei.
Cel mai probabil că, dacă nu ne-am fi aflat în tabăra câști- 

gătoare la sfârșitul războiului, tratatele de pace ulterioare ar fi ju-
decat acțiunea în termeni juridici defavorabili țării noastre. Totuși, ar-

mata română a reușit o serie de victorii tactice în vara anului 1917, 
care au împedicat cucerirea totală a țării, au blocat numeroase di-

vizii germane și austro-ungare pe frontul din Moldova și au oferit 
răgazul necesar pentru ca ofensiva franceză, britanică și ame- 

ricană din nordul Franței să fie una victorioasă. Ulterior, 
după încheierea războiului, Republica Franceză, dorind să 
cinstească eroii din Regatul României, a dispus decorarea 
a două orașe românești: Mărășești și București.

În anul 1920, pe data de 7 august, Ministerul Afacerilor 
Externe anunță Consiliul de Miniștri (Guvernul), comuni-
cându-i laconic următoarele: „Avem onoarea a vă trimite 

aci, alăturat în copie, radiograma Legațiunii noastre dela 
Paris, numărul 778 din 29 iulie 920, privitoare la decorarea 
de către guvernul Republicii Franceze a orașului București 
cu Crucea de Război“. La 21 august sosea și delegația 
respectivă, care declara că „această decorație, oferită 
orașului București, se datorează comportării eroice și înaltei 
ținute morale a populațiunii bucureștene în timpul ocupației 

dușmane, cât și numeroaselor pierderi în vieți omenești din cauza bombarda-
mentelor și aviației vrăjmașe și a ocupațiunii militare străine“.

București ‒ oraș medaliat.
România în Primul Război Mondial ‒ 
țară agresoare?
Marius Ionescu, istoric

Unde ne simțim bine?
British Documentary 2012 (proiecții ale unor documentare britanice)
15 octombrie – 17 decembrie, ora 19:00, Muzeul Național al Țăranului 
Român, Studioul „Horia Bernea“. Intrarea este liberă

Târgul de Sfântul Nicolae
30 noiembrie ‒ 2 decembrie, în curtea Muzeului Național 
al Țăranului Român

Parada alternativă (spectacol aviatic)
1 decembrie, ora 11:00, Aerodromul Șirna. Intrarea este liberă

„Stejar pentru Rege ‒ Flori pentru Regină“, Ștefan Câlția (expoziție)
1 noiembrie ‒ 8 decembrie, AnnArt Gallery, strada Mahatma Gandhi nr. 1

Salonul Național de Fotografie Turistică (expoziție)
29 noiembrie ‒ 8 decembrie, Teatrul de revistă „Constantin Tănase“, 
Sala Rapsodia

Bonnie Tyler (concert)
8 decembrie, ora 20:00, Sala Palatului

Vienna Classic Christmas (concert)
9 decembrie, ora 19:30, Sala Palatului

Decorația primită de orașele 
București și Mărășești: 

Crucea de Război
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Știri
Târgul Internațional GAUDEAMUS ‒ Carte de învățătură, 
ediția a 19-a, se va desfășura în perioada 21 ‒ 25 noiem-
brie 2012 în Pavilionul Central Romexpo din București.

În 2012, Târgul GAUDEAMUS sărbătorește limba și cul-
tura română în integralitatea ei prin participarea Moldovei ca 
Invitat de Onoare: o provocare la dialog și o reconectare nece-
sară la noutatea vieții culturale și editoriale de peste Prut! Pe 
lângă scriitorii și oamenii de cultură moldoveni invitați, Târgul 
se va bucura de prezența jurnaliștilor Teleradio Moldova. 
Organizatori: Ambasada Republicii Moldova în România, în 
parteneriat cu Ministerul Culturii din Moldova.

Invitat de Onoare în 2011, Italia revine la GAUDEAMUS 
2012 ca partener privilegiat: nume de rezonanță ale literaturii 
italiene actuale, jurnaliști, dar și editori și agenți literari vor fi 
protagoniștii evenimentelor organizate în acest an în standul 
Italiei. Organizator: Ambasada Italiei la București.
(Sursa: www.gaudeamus.ro)

RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE 2012 a ajuns la ediţia 
a cincea. Târgul pentru energie regenerabilă şi eficienţă 
energetică se desfăşoară între 21 și 23 noiembrie la Sala 
Palatului din București.

În cadrul evenimentului au loc conferințe susținute de 
experți naționali și internaționali. Principalele tematici ale 
conferințelor sunt: bioenergie (energie din lemn, biogaz, bio- 
combustibili), energie solară (fotovoltaică, energie solară 
termică), energie geotermală, energie eoliană, distribuire a 
energiei inteligente şi reţele de eficienţă energetică.

Evenimentul reunește experți și profesioniști din România 
și străinătate. Peste 130 de expozanți, din 14 țări europene, 
sunt înscriși în acest an. Pe parcursul celor 3 zile puteţi parti-
cipa la conferinţele: Energia Eoliană în România, Bioenergia 
în România şi Eficienţa Energetică în România.
(Sursa: www.renexpo-bucharest.com)

În perioada aceasta se discută în Parlament un proiect de 
lege care să modifice Codul Silvic.

Dacă s-ar aproba, proiectul de lege ar permite exploatarea 
într-un singur an a posibilității de producție de lemn pe o peri-
oadă de 10 ani, includerea unor păduri în orașe (lucru care ar 
însemna, practic, afectarea integrității fondului forestier) sau 
conservarea a doar 3,8% din pădurile noastre (cele virgine), 
restul de 96,2% urmând a fi supuse unor tratamente intensi-
ve de exploatare.

ONG-urile de mediu au inițiat „Harta tăierilor de păduri“ din 
România, prin care sunt efectuate acțiuni de identificare și se-
sizare către autorități a tăierilor de păduri. În acest moment 
sunt raportate 1 225 de puncte pe această hartă (doar pe 
baza imaginilor din satelit), iar vizitele în teren relevă că prac-
tica tăierilor de păduri este una „sălbatică“, inclusiv în ariile 
protejate!

Pe pagina web de mai jos, găsiţi o scrisoare şi adresele de 
contact ale câtorva dintre reprezentanţii dvs. Lor trebuie să 
le transmitem solicitarea de a vota împotriva acestui proiect 
şi dorinţa de a adopta, pentru cetăţenii ţării şi pentru păduri-
le României, o soluţie cu adevărat durabilă şi responsabilă: 
www.plantamfaptebune.ro/apara-padurile-romaniei/
(Sursa: www.plantamfaptebune.ro)

Începând cu 3 noiembrie au intrat în circulaţie cartelele 
unice pentru mijloacele RATB şi Metrorex.

Există trei tipuri de cartele de călătorie, care pot fi folosite pe 
toate autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele din oraş, dar şi la 
metrou. Biletul de 60 de minute costă 5 lei şi este valabil timp 
de 60 de minute de la prima validare, cu număr nelimitat de 
validări în acest interval. Biletul cu 10 călătorii de câte 60 de 
minute pentru fiecare călătorie este 30 de lei, iar un abona-
ment de o zi, valabil timp de 24 de ore de la prima validare, 
cu număr nelimitat de validări la Metrorex şi RATB, este 16 lei.

Direcţia Transporturi din cadrul primăriei capitalei vine, în 
acest fel, în sprijinul călătorilor ocazionali şi al turiştilor. Noile 
bilete reprezintă o completare a sistemelor de bilete şi abona-
mente ale RATB şi Metrorex, care rămân valabile.

Ion D. Berindey 
(1871–1928)
Sidonia Teodorescu, arhitect

Fiu al arhitectului Dimitrie Berindey (1832‒1884), Ion D. Berindey a studiat ar-
hitectura la Școala de Arte Frumoase din Paris, pe care a absolvit-o în anul 1897. 
În același an se întorcea în țară. În iunie 1899, Gheorghe Grigore Cantacuzino, pe 
atunci prim-ministru și ministru de interne, l-a numit pe Ion D. Berindey arhitect-șef al 
Serviciului Tehnic al Ministerului de Interne, funcție pe care a ocupat-o până în 1901. 
În anul 1900, a fost însărcinat de C.C. Arion, ministrul educației și al artelor frumoa-
se, să fie profesor la Secția de Arhitectură a Școlii de Belle-Arte din București.

În activitatea de arhitect, un loc important îl ocupă realizarea de locuințe indi-
viduale, construite pentru burghezia din acea epocă, dintre care cea mai cunos-
cută este reședința Gheorghe Grigore Cantacuzino din Calea Victoriei nr. 141, 
proiectată între anii 1901-1906, autorizată în 1902 și inaugurată în 1906 cu mare 
fast. Arhitectul Ion D. Berindey a realizat această locuință somptuoasă, fiind ajutat 
de artiști faimoși în epocă: Nicolae Vermont, Gheorghe D. Mirea și Costin Petrescu 
(picturile murale), Emil Wilhelm von Becker (sculpturi și ornamentația sculptu- 
rală). Construcția eclectică ‒ realizată în stil academist de factură Beaux-Arts ‒ 
îmbină armonios elemente de stil neobaroc, neorococo, neoclasic francez și Art 
Nouveau. Cunoscută drept Casa cu Lei, astăzi adăpostește Muzeul Național 
„George Enescu“ și Uniunea Națională a Compozitorilor din România.

Unele dintre lucrările proiectate de Berindey, cu care se mândrea odinioară 
Bucureștiul, au fost, din păcate, demolate (casa Grigore Olănescu, hipodromul de la 
Băneasa, casa George Solacolu din str. Visarion nr. 8, colț cu bd. Lascăr Catargiu). 

A proiectat locuințe eclectice (Eraclie Arion, Alexandru Florescu, George Assan, 
Nicolae Kalinderu, Vasile Urseanu, Toma Stelian, Leopold Gsur), cu elemente 
neoromânești (casa doctorului Ioan E. Costinescu) sau romantice (vilele Gănescu, 
Maria Ioanidi, Emil Costinescu), uneori adevărate palate (Castelul de la Florești, la 
comanda lui Gheorghe Grigore Cantacuzino,  început în 1911, aflat astăzi în rui-
nă). Este autorul imobilelor de raport Sterian (1914, Piața Pache Protopopescu) și 
Orăscu (1915, str. Franceză nr. 19-21). 

Dintre lucrările publice bucureștene, amintim Leagănul „Sf. Ecaterina“ și capela 
acestuia, Azilul de Infirmi „Regina Elisabeta“ și Palatul Sindicatului Ziariștilor (astăzi, 
Teatrul Foarte Mic). Realizează monumentalul Palat Administrativ din Iași (astăzi, 
Palatul Culturii), în stil neogotic, între 1906 şi 1925, pe temeliile fostei Curți Domnești.

Între anii 1911 şi 1922, proiectează numeroase vile din Parcelarea Ioanid sau 
din vecinătatea acesteia: Maria Ioanidi, C. A. Tănăsescu, Nicolae Iatan-Poenaru, 
Emil Costinescu, Hugo Staadecker, Gheorghe Stoicescu, Ion Procopiu, Alexandru 
Tărtășescu, Săbăreanu-Leonida.

Activitatea sa în domeniul urbanismului include proiectul neconcretizat pentru 
Planul General al orașului București (1904-1906) și planul de aliniere și sistema-
tizare a Craiovei (1914), realizat împreună cu inginerul M. Coleanu. În 1905, este 
numit inspector general al Expoziției Naționale Jubiliare din Parcul Carol, inaugu-
rate în 1906, pentru care a proiectat Pavilionul Comisiunii Europene a Dunării și 
Pavilionul Casei Staadecker. 

Ion D. Berindey rămâne unul dintre cei mai prolifici și apreciați arhitecți români 
din primele trei decenii ale secolului al XX-lea.

Palatul Cantacuzino
din București, situat pe 
Calea Victoriei nr. 141. 

Astăzi găzduiește Muzeul Național 
„George Enescu“ și sediul Uniunii 

Compozitorilor din România. 
Monument istoric.
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Educație prin patrimoniu sau
cum transmitem moștenirea
Ioana Simionescu

Subsmenata/ul ….............................................................................. 
solicit prin prezenta introducerea manualului „Patrimoniu Cultural. 
Județul Ilfov“ în programa școlii ............................................................ 
frecventate de copilul/ii meu/i.

Date de contact:
.................................................................................(telefon)
................................................................................................(adresă)

De la începutul acestui an școlar, câteva sute de elevi bucureșteni au pri-
vilegiul de a se instrui într-un subiect mai rar abordat la școală: patrimoniul. 
Demersul este cu atât mai remarcabil cu cât se adresează unui nivel preco-
ce, respectiv claselor III-V. Inițiativa se datorează Adrianei Scripcariu, istoric 
de artă, care, cu migală și dăruire, a plămădit primul manual școlar dedicat 
acestei învățături: „Patrimoniu Cultural. Județul Ilfov“.

De-a lungul celor 19 lecții, autoarea deapănă o poveste vie a regiunii: oa-
meni, locuri, meșteșuguri, vorbe din bătrâni se împletesc scoțând la iveală, 
pe înțelesul copiilor, (re)cunoștințe și sensuri.

Manualul urmează șirul sărbătorilor și prezintă datini, explicații de voca-
bular și descrieri ale monumentelor semnificative ale județului. Evocată de 
mai multe ori, harta Ilfovului ilustrează legătura dintre locuri și locuitori, din-
tre câmpia, pădurile și râurile regiunii și așezămintele și îndeletnicirile pe 
care acestea le-au favorizat. Numeroase obiective turistice sunt presărate 
în tot Ilfovul, dar cei doritori de excursii urbane pot culege doar elementele 
proprii patrimoniului capitalei. Un astfel de exemplu este Muzeul de Istorie și 
Artă al Municipiului București, unde pot fi admirate Tezaurul de la Herăstrău 
sau Zeița de la Vidra.

„Drumul printre frumuseți“ propus de autoare este îmbogățit de jocuri, 
îndemnuri la observație și propuneri creative care, de-a lungul capitolelor 
captivează cititorii. Din dorința sa de mamă de a completa cunoștințele ce-
lor cinci copii ai săi, s-a născut întâi cartea „Prima mea carte despre lut“ 
(Editura Piscu, 2008). A urmat fondarea Școlii Agatonia, care, sub deviza 
„Patrimoniu pentru copii“, constituie un admirabil proiect de educație prin 
patrimoniu propus comunității satului Piscu, a cărui școală de stat a fost 
desființată. Pe lângă programul educativ oficial, Școala Agatonia organi-
zează ateliere de olărit pe roată, linogravură, pictură de icoane pe sticlă, fier 
forjat, mozaic și țesătorie la război vertical, primind și grupuri din afara școlii. 

Adriana Scripcariu a observat necontenit cât de natural rezonează copiii 
față de „frumosul nemincinos“, remarcând cum pot fi ei îndrumați să pri-
vească și să prețuiască frumosul care îi înconjoară și îi poate învăța ceva 
despre ei înșiși. 

Descoperind acest manual, m-am bucurat precum în fața unei lăzi 
de zestre: voi putea, la îndemnul autoarei și cu ajutorul ei, „să intru prin-
tr-o ușă mică, într-o grădină mare“ și să transmit la rându-mi copiilor mei 
moștenirea: „patrimoniul, această comoară care nu poate trăi decât prin 
dragostea noastră“.

Manualul este introdus din toamna lui 2012 în București în școli de stat: 
(Școala nr. 109 Șerban Vodă, Gimnaziul Tonitza, Școala nr. 193) și școli 
particulare (Anastasia Popescu, Herman Oberth, Copil Dorit); de aseme-
nea, este utilizat în școlile ilfovene din Ciolpani, Piscu și Afumați. 

Părinții care doresc să propună introducerea manualului în școala unde 
învață copiii lor, pot completa și trimite fluturașul alăturat către:

Școala Agatonia, Str. Câmpului nr. 39, sat Piscu, comuna Ciolpani, 
77053, județul Ilfov

sau la adresa de e-mail: asociatia.piscu@gmail.com
Puteți obține informații telefonic, apelând: 0722 121 566.
Manualul poate fi descărcat la adresa:
www.cimec.ro/Biblioteca-Digitala/Biblioteca.html, secțiunea Educație de 

patrimoniu.

Dragi cititori, în numerele anterioare și în cel de față am scris despre câ-
teva „crâmpeie“ de București care nouă ne sunt dragi. Orașul în care trăim 
este surprinzător și la tot pasul găsim locuri însemnate, încărcate cu povești, 
mai noi sau mai vechi. Un felinar care a fost martor al războaielor mondiale, 
o casă trecută prin epidemii și incendii, o statuie, un colț pitoresc de stradă, 
o prăvălie prăfuită de ceasornicar bătrân sunt doar câteva dintre fragmen-
tele ce țes farmecul Bucureștiului. Cu siguranță știți și dumneavoastră cel 
puțin un astfel de loc, o astfel de istorioară. Vă rugăm de aceea să răscoliți 
cufărul cu amintiri, cu povestiri de la bunici, părinți, învățători, profesori, 

Cititorilor noștri
poate chiar cutia sau albumele cu fotografii și să ne împărtășiți, nouă şi tu-
turor bucureștenilor acele momente, acele imagini, mai vechi sau abia des-
coperite și îndrăgite de dumneavoastră.

Așteptăm povestirile la adresa de e-mail a redacției (redactie@infobdb.ro) 
sau la adresa poștală C.P. 32, O.P. 80. Vă rugăm să precizați în mesaj 
numele dumneavoastră complet și adresa poștală sau de e-mail la care vă 
putem contacta.

Cel mai interesant material primit de la cititori va fi publicat într-unul dintre 
numerele viitoare ale gazetei noastre cu apariție lunară.


