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Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti 

începutul secolului a XIX-lea, mai 

exact între anii 1832 –1839 de că-

tre arhitecţii Johann Veit şi 
Conrad Schwinck”. Palatul este 

situat în mahalaua Colţei şi a 

devenit muzeu la 23 martie 1959, 

în preziua aniversării unui veac de 

la Unirea Principatelor.  

În acest lăcaş de cultură s-au dus 

Ajungem în sfârşit la Muzeul de pe 

Bulevardul Brătianu. Intrăm în 

“palat”… Ne lăsăm ghiozdanele la 
uşă. Ghidul nostru este o distinsă 

doamnă, drăguţă, care ne întâm-

pină cu zâmbetul pe buze şi ne 

prezintă istoria edificiului... 

“Palatul postelnicului Costache 

Grigore Şuţu a fost ridicat la 
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Impresii ... 

Ion Ionuţ Alexandru—clasa a XII-a D 

pentru încheierea păcii dintre 

România şi Puterile Centrale. La 

discuţiile din preajma anului nou  

au participat feldmareşalul August 

von MacKensen şi Alexandru 

Marghiloman (decembrie1918). 
La intrarea în palat ne surprinde o 

oglidă mare de Murano. Totul este 

bine finisat… perfect.  Anii şi-au  



Prin proclamarea independenţei de 

stat în 1877, Bucureştiul devine 

capitala României  iar primul pri-
mar al Bucureştiului a fost Barbu 

Vlădoianu?  

Dem I. Dobrescu se mai numea şi 

primarul târnăcop?  

Primarul Pache Protopopescu a 

pavat Calea Victoriei (Podul 

Mogoşoaiei)?  

Manuc Bei a fost agent al politicii 

imperiale ruse? El a luat parte la 

negocierile din anul 1812 pentru 

elaborarea Tratatului de la 
Bucureşti dintre Imperiul Rus şi 

cel Otoman, tratative care s-au 

desfăşurat la hanul său din 

Bucureşti.  

Cel mai mare incendiu care a 

devastat jumătate din oraş a avut 

loc la 23 martie 1847? 

Voicu Constanţa, clasa a XII-a D 

anul 1934 în localitatea Vidra de 

lângă Bucureşti. Am aflat cu acest 

prilej că zona unde se află astăzi 
oraşul Bucureşti este una dintre 

cele mai vechi zone populate din 

Europa. 

Şerban Cristina, clasa a IX-a A 

O lume minunată se  deschide în 

faţa ochilor noştri. Un palat 

superb. Vreau să devin arhitect, să 

construiesc  şi eu un asemenea 

edificiu. 

Cristea Corina, clasa a X-a A  

Mi-a făcut plăcere să vizitez acest 

muzeu. O mică parte din istoria 

oraşului meu, odinioară  ―Micul 

Paris‖. 

Stan Marius, clasa a IX-a A 

Îi sunt recunoscătoare doamnei 

muzeograf pentru informaţiile date 

şi pentru răbdarea pe care a avut-
o cu noi. Aşa am aflat că prima 

a t e s t a r e  d o c u m e n t a r a  a 

Bucureştiului datează din secolul 

al XV-lea (20 septembrie 1459) şi  

îi aparţine domnitorului Vlad 

Tepeş. 

Diaconu Andreea, clasa a IX-a A 

Am văzut obiecte vechi de peste 

150.000 de ani. Mi-a plăcut Zeiţa 

de la Vidra, o statuie din lut ars, 

capodoperă a culturii Gumelniţa, 

simbol al fertilităţii, descoperită în 

spus cuvântul... podelele scârţâie 

oarecum deranjant. Urcăm fru-

moasele scări de la intare. La etaj 
picturi minunate ne întâmpină. 

Dacă ridici privirea obsevi tavanul 

şi rămâi uimit de răbdarea şi mă-

iestria meşterilor care au lucrat.  

Aflăm lucruri foarte interesante. 

Irina Şuţu obişnuia să îşi primes-

că musafirii în Salonul Roşu.  

Mobilierul iniţial în stil oriental s-a 

transformat ulterior în stil occi-

dental, cu garnitură de salon Na-

poleon III sau Bidermeier.  Muzeul 

găzduieşte o impresionantă colec-

ţie de obiecte vechi, începând cu 

Zeiţa de la Vidra. Toate aceste 
obiecte    atestă faptul că pe aceste 

locuri au trăit populaţii încă din 

cele mai vechi timpuri.  

Aşezările erau situate pe malurile 

celor două râuri ce străbat        
Bucureştiul – Dâmboviţa şi   

Colentina. Am aflat că prima Biblie 

tradusă în limba română se află în 

acest muzeu,  că prima stradă 

pavată din Bucureşti a fost Calea 

Victoriei.  Impresionant!  

Mulţumirile mele organizatorilor 

proiectului 5 licee 5 muzee şi 

doamnei profesor Felicia Huideş 

pentru oportunitatea de a par-

ticipa la acest maraton al muzeelor 

din Bucureşti. 

Popa Eduard Cătălin,  

clasa a X-a A 

Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti 

Ştiaţi că... 

Amintiri... 
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Plăcuţe de străzi din 
Bucureştiul de altă 

dată ... 



De la Cetatea lui Bucur la ... 

Legenda spune că demult în 

lunca Dâmboviţei s–a aşezat un 
cioban pe nume Bucur. El şi-a 

aşezat stâna pe lângă apele 

Dâmboviţei. Din când în când 

viaţa ciobanului Bucur şi a 

familiei sale era cutremurată de 
vizitele nedorite ale tătarilor. 

Aceştia atacau şi jefuiau stâna 

lui Bucur. 

Într-o zi nemernicii de jefuitori 

au îndrăznit să o răpească pe 

fata ciobanului. Atunci Bucur, 
împreună cu slugile sale, a 

plecat să-şi salveze fata. După 

lupte grele preafrumoasa fiică a 

lui Bucur a fost salvată. 

Ciobanul şi oamenii lui s-au 
întors la stână. Ca să nu se mai 

repete istoria, ciobanul şi-a 

împrejmuit stâna ca pe o cetate, 

cu stâlpi groşi din lemn. Aşa a 

luat naştere cetatea lui Bucur. 
Ca un bun gospodar, ciobanul a 

ridicat şi o biserică, ce îi poartă 

numele "Biserica Bucur". Cu 

timpul cetatea a devenit loc de 

aşezământ şi pentru alţi 

negustori şi piaţă de desfacere a 
mărfurilor.  Aşa a început istoria 

actualei capitale a României. 

 

prezent, capitala are acelaşi nivel 

administrativ ca şi un judeţ şi 
este împărţită în şase sectoare. 

Bucureşti este capitala României 

şi, în acelaşi timp, cel mai mare 

oraş, centru industrial şi comer-

cial al ţării. Populaţia de 
1.944.367 de locuitori (est. 1 

ianuar ie  2009)  face  ca            

Bucureştiul să fie al şaselea oraş 

ca populaţie din Uniunea        

Europeană. Bucureştiul  adună 

zilnic peste trei milioane de 

oameni, iar specialiştii prog-
nozează că, în următorii cinci 

ani, totalul va depăşi patru 

milioane. La acestea se adaugă 

faptul că localităţile din preajma 

oraşului, care vor face parte din 
viitoarea Zonă Metropolitană, 

însumează populaţie de aproxi-

mativ 430.000 de locuitori. 

 

… Capitală Europeană 

Prima menţionare istorică a oraşului 
Bucureşti a fost făcută în anul 1459 
într-un document al domnitorului 

Vlad-Tepeş. 

În 1862 devine capitala 

României. De atunci suferă 

schimbări continue, fiind centrul 
scenei artistice, culturale şi mass

-media. Între cele două războaie 

mondiale, arhitectura elegantă şi 

elita bucureşteană i-au adus de-

numirea de „Micul Paris”. În 
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Prima menţionare istorică a 

oraşului Bucureşti este 
făcută în anul  1459 într-un  

document al Domnitorului 

Vlad-Tepeş 



Bucureşti - 550 de ani de atestare documentară 
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MUZEUL NAŢIONAL MILITAR “REGELE FERDINAND I” 
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Impresii... 

Ion Ionut Alexandru  - Clasa a XII-a D 

Muzeul Militar a fost înfiinţat ca 

instituţie de sine stătătoare, după 

primul război mondial,  în 
Decembrie 1923 prin Decret Regal. 

Regele Ferdinand I este patronul 

spiritual al Muzeului Militar 

Naţional.  Numele acestuia 

figurează în titulatura oficială a 

muzeului. 

Muzeul are la bază colecţii  cu 

caracter istorico-militar existente 
în diferite unităţi militare din ţară 

încă din secolul al XIX –lea. 

IMPRESII !!! 



provincie:  CADRILATERUL. 
România pierde  aproape un sfert 
din pământul sfânt al ţării şi 
aproape patru milioane de suflete.  
Odată cu sosirea la putere a lui 
Ion Antonescu, România îşi 
schimbă alianţele. Se aliază cu 
Puterile Axei în octombrie 1940 şi 
intră în război de partea acestora 

în iunie 1941, în scopul de a 
recupera măcar teritoriile răpite 
de URSS : Basarabia, Bucovina de 

Nord şi Ţinutul Herţei.  
După trei ani şi două luni de 
campanii militare împotriva 
URSS, care duc armata română 
până în stepa din nordul 
Caucazului şi înapoi, la data de 
23 august 1944, armata sovietică 
fiind deja în Moldova de nord încă 
din luna martie, Regele Mihai îşi 
dă acordul pentru înlăturarea 

pr in for ţă a mareşalulu i 
Antonescu, dacă acesta va refuza 

După o perioadă de neutralitate 
de mai bine de un an (în decursul 
căreia Regatul României a permis 
evacuarea guvernului, tezaurului 
şi forţelor poloneze spre Egiptul 
br i tan i c )  Român ia  p ie rde 
importante teritorii în profitul 
aliaţilor de atunci ai Germaniei 
naziste. 

1940 a fost anul însângerării 
ROMÂNIEI! În mai puţin de două 
luni şi jumătate, din trupul ţării 

dispar, rând pe rând, provinciile 
româneşti ale Basarabiei şi 
Bucovinei, Transilvaniei şi 
Cadrilaterului! A fost nevoie doar 
de ultimatumul Rusiei Sovietice - 
26 iunie 1940, şi de odiosul 
DICTAT de la VIENA - 30 august 
1940, pentru ca la 7 septembrie 
1940 - îndureraţi, părăsiţi de 
prieteni şi ameninţaţi cu 

dispariţia de pe harta Europei - să 
cedăm, la Craiova, cea de-a treia 

semnarea armistiţ iului cu 
Naţiunile Unite.  
În urma refuzului net al lui 
Antonescu, Regele Mihai l-a 
destituit şi l-a arestat, iar 
România a trecut de partea 
Aliaţilor.  
Participarea României la cel de-al 
doilea război mondial s-a 

caracterizat aşadar prin două 
campanii: cea din est pentru 
e l i b e r a r e a  B a sa r a b i e i  ş i 

Bucovinei, pierdută, şi cea din 
v e s t  p e n t r u  e l i b e r a r e a 
Transilvaniei, câştigată.  
La încheierea războiului, pe plan 
diplomatic doar participarea de 
partea Axei a fost luată în cont, şi 
România a semnat Tratatul de 
pace de la Paris (1946) ca stat 
duşman învins.  

 

Armata română în al II-lea război mondial 
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MUZEUL NAŢIONAL MILITAR “REGELE FERDINAND I” 

Sub înaltul patronaj al Reginei-

mamă Elena a României se afla, 

în perioada celui de-al doilea 

război mondial, Societatea 
Naţională de „Cruce Roşie‖ din 

România, a cărei insignă este 

expusă în Muzeul Militar 

Naţional. 

I.A.R.- 80, Hurricane a fost 

avionul de vânătoare aflat în 

dotarea Forţele Aeriene Regale 

Române în timpul luptelor pentru 

apărarea teritoriului naţional 

î m p o t r i v a  a t a c u r i l o r 

bombardierelor aliate din 1943 - 

1944. 

În cel de-al doilea război mondial 

armata română avea în dotare 3 

submarine militare: Delfinul, 

Rechinul şi Marsuinul. 

Din primul  submarin „Nava 
Majestăţii Sale Delfinul‖, se mai 

păstrează doar motorul Diesel 

Sulzer la Muzeul Marinei din 

Constanţa, şi manometrul de 

adâncime la Muzeul Militar 

Naţional „Regele Ferdinand I‖.   

În timpul participării României la 

cel de-al doilea război mondial, 

între 22 iunie 1941 şi 3 iulie 

1942, ―NMS Delfinul‖ a efectuat 

nouă misiuni în Marea Neagră 

împotriva Uniunii Sovietice, când 

a  r e u ş i t  s c u f u n d a r e a 

distrugătorului "Moscova" şi 

scoaterea momentană din luptă a 

crucişătoarelor "Harkov" şi 

"Voroşilov" venite să atace oraşul 
Constanţa.  

La 23 august 1944 Armata 

română întoarce armele împotriva 

Germaniei naziste. Regele Mihai, 

sprijinit de o coaliţie de partide, îi 

arestează pe Mareşalul Ion An-

tonescu şi pe membrii guvernului 

prezidat de acesta. 

La 12 septembrie 1944, România 

semnează Armistiţiul cu Naţiunile 

Unite, asumându-şi obligaţia de a 

contribui cu 38 de divizii la efor-

tul de luptă antihitlerist.  
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La 25 octombrie 1944, sunt eli-
berate ultimele localităţi 
româneşti: Carei şi Satu-Mare. 

România participă la eliberarea 
Ungariei şi Cehoslovaciei, mobi-
lizând pentru aceasta Corpul 7 
armată,  Armata 4 Română şi  
Armata 1 Română. 

Pe teritoriul Ungariei, armata 
română a participat la lupte cu 
17 divizii de infanterie, munte si 
cavalerie, un corp aerian, două 
brigazi de artilerie antiaeriană, o 
brigadă de căi ferate şi 
numeroase alte unităţi şi 
formaţiuni militare, însumând 
peste 210.000 de militari. 

Pierderile armatei române pe 
teritoriul ungar s-au ridicat la 
42.700 de militari (morţi, răniţi 
şi dispăruţi).  

România a participat şi la 
luptele duse pe frontul din 
Cehoslovacia.  Armata română a 
participat cu 248.430 militari  şi 
a avut  p ierder i  umane 
însemnate. 

66.995 de militari au murit sau 
au dispărut în lupte, adică 
aproximativ 30 % din totalul 
efectivelor angajate în luptă.  

Cele mai grele lupte s-au dat în 
asediul Budapestei şi în munţii 

Tatra, ele fiind soldate cu cele 
mai mari pierderi de vieţi ome-
neşti.  

Ordinul  „Mihai Viteazul‖ este 
cel mai mare ordin militar de 
război conferit militarilor români 
în perioada 1941-1945. 

M a r e a  V i c t o r i e  a s u p r a 
fascismului din mai 1945 a găsit 
armata româna în prima linie de 
luptă alături de Naţiunile Unite.  
Prin mobilizarea întregului său 
potenţial material şi uman, 
poporul român a adus o 
importantă contribuţie la 
obţinerea victoriei de la 9 mai 
1945.  

In perioada 23 august 1944 —     
12 mai 1945 Armata română a 

luptat cu un efectiv de 538.536 

soldaţi şi a avut pierderi de 
169.822 vieţi omeneşti.  

Românii au eliberat 3.821 

localităţi dintre care 53 au fost 

oraşe. 

GLORIE OSTAŞILOR ROMÂNI 
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Nu trebuie să uităm jerfa 

înaintaşilor noştri.  
 

Să ne cunoaştem  
istoria pentru a nu o mai 

repeta. 



Muzeul Naţional Tehnic “Dimitrie Leonida” 

Dimitrie Leonida, ilustru om de 
ştiinţă român, s-a născut în anul 

1883 la Fălticeni. 

După ce a terminat studiile universi-
tare la Universitatea Charlottenburg, 
de lângă oraşul Berlin, Germania s-a 
întors în ţară şi s-a angajat la       

Primăria Municipiului Bucureşti. 

La fel de ambiţioasă ca şi fratele său, 
Eliza Leonida -Zamfirescu, a urmat 
cursurile Universităţii Charlotten-
burg, ajungând prima femeie inginer 

din Europa şi din lume. 

În  1908,  Dimitr ie  Leonida, 
întemeiază prima Şcoală de 
Electricieni şi Mecanici din România. 
Cu acest prilej profesorul Leonida 
strânge primele piese care vor 

constitui nucleul viitorului muzeu.  

Astfel, Muzeul Tehnic „Prof. Ing. 
Dimitrie Leonida‖ ia fiinţă în anul 

1909. 

Muzeul a funcţionat în primii ani în 
acelaşi sediu cu Şcoala de Mecanici 
şi Electricieni din strada Mendeleev, 
apoi într-o clădire din Bulevardul 
Magheru. Din 1928 Muzeul Tehnic a 
fost adăpostit într-unul din 

pavilioanele existente în parcul Carol 
I, iar din 1935 în actuala clădire care 
se numea Pavilionul Industrial. 
Muzeul a cunoscut substanţiale 

reorganizări în 1954 şi 1972.  

Numărul actual de obiecte din 
patrimoniul Muzeului Tehnic este de 

aproximativ 5000 de exemplare. 

Muzeul dispune, de asemenea, de o 
bibliotecă de peste 20.000 volume de 
ştiinţă şi tehnică (donaţia inginerului 

Dimitrie Leonida), ca şi de o fototecă 

cu peste 10.000 imagini.  

În activitatea muzeului sunt incluse 
organizări de expoziţii tematice, de 
conferinţe, simpozioane, demon-

straţii şi experienţe aplicative.  

În anul 1921 Dimitrie Leonida 
înfiinţează ―ENERGIA‖ prima revistă 

cu tematică energetică din România  

În anul 1928 Dimitrie Leonida   
organizează prima expoziţie de 

electricitate din România. 

sondele marine. Tot la muzeu se află 
macheta Aerodinei Lenticulare, 
prima farfurie zburătoare construită 
de Coandă (brevetată în anul 1958 
în Franţa)- o aplicaţie a "efectului 
Coandă").    A fost primul aparat de 
zbor care putea decola şi ateriza 

vertical. 

La intrarea în muzeu se află expus 
motorul I.A.R. K 14 folosit la avioa-
nele I.A.R. 80, motor fabricat în anul 

1937. 

Printre cele mai interesante exponate 
este şi ―Aparatul individual de zbor—
rucsacul zburător” al lui Justin 

Capră.  

Justin Capră a lucrat împreună cu 
Ion Munteanu la realizarea acestui 
proiect. Aparatul a fost brevetat în 

anul 1956. 

România deţine pionieratul în diferite domenii ale ştiintei şi tehnicii.   

În cadrul muzeului poate fi admirată 
"Colecţia Henri Coandă". Ea cuprinde 
machete, fotografii şi alte genuri de 
exponate, multiplele preocupări ale 
savantului român Henri Coandă 
(1886 - 1972), autorul a peste 250 
de invenţii pentru care a obţinut 700 
de brevete în diferite ţări ale lumii. 

Dintre machetele aflate în colecţie 
atrag atenţia, în special, primul 
avion cu reacţie din lume conceput 
de Coandă şi pilotat de el personal la 
16 decembrie 1910, lângă Paris, 
hidrogeneratorul pentru desalini-
zarea apei de mare (cu ajutorul 
energiei solare), "rezervorul oceanic" 

destinat petrolului extras din 
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Menirea Muzeului Tehnic este 
aceea de a sensibiliza societatea 

românească în legătură cu 
păstrarea şi dezvoltarea 

patrimoniului cultural naţional 

tehnic. 



Ştim că inventatorii şi cercetătorii 
români deţin pionieratul în multele 
domenii ale ştiinte şi tehnicii.  
Dovada acestui lucru  se află la 
Muzeul Tehnic din Bucureşti. 
Impresionanta colecţie de obiecte 
deţinute de acest lăcaş al ştiinţei 
reprezintă un punct de referinţă în 
domeniul evoluţiei ştiinţei din 

România şi nu numai.  

O colecţie impresionantă de 
exponate,  dispozitive, maşini, 
motoare, se deschide în faţa 
privitorului pentru a-i trezi 

curiozitatea.  

Anii de glorie  ai inventicii sunt 
prezentaţi prin exponatele deosebit 
de interesante—primul automobil 
aerod inamic,  pr imul  rucsac 
zburător, aerodina lenticulară, 

motorul primului submarin al 
Românie i—Del f inul a l  căru i 
manometru se găseşte expus la 

Muzeul Militar. 

Fiecare exponat este un prilej de 
meditaţie...  primul automobil care a 
circulat pe Calea Victoriei, primul 
tramvai care trecea pe la Bucur 
Obor, primele telefoane folosite de 

bunicii noştri,  primele maşini de 
curse, avionul lui Traian Vuia , OZN-
ul lui Coandă, automobilul cu formă 

aerodinamică al lui Aurel Perşu 

(1923). 

Muzeul Naţional Tehnic “Dimitrie Leonida” 
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platformă unică tehnologii precum: 
f iz ica  nucleară,  e lectronică, 
in format ică,  te lecomunicaţ i i , 
mecanică, hidraulică, pneumatică, 
calcul cu element finit ce necesită 
pregătire transdisciplinară în aceste 
domenii. Cercetarea şi proiectarea 
acestui produs de mare complexitate 

este rezultatul eforturilor pe 
parcursul a patru ani, a unui 
colectiv de 15 specialişti români din 
cadrul fimei MB Telecom care a 
finanţat acest proiect de cercetare 
integral din resurse proprii investind 

aproximativ şase milioane de euro.  

Corneliu Birtok-Băneasă, un 

inventator român din Deva, a 
câştigat medalia de aur la actuala 
ediţie a Salonului Internaţional de 
Invenţii de la Geneva cu un 
dispozitiv dinamic de transfer al 

aerului—25 aprilie 2010. 

Invenţia sa a mai fost premiată cu 
medalie de aur la Salonul 

Internaţional Inventika 2009 şi cu 
premiul special al Asociaţiei 
Naţionale a Inventatorilor din 
Polonia, la aceeaşi manifestare, dar 
şi cu medalia de argint a Salonului 
Internaţional Eureka Bruxelles 

2009.  

Inventatori români contemporani premiaţi 

Inventatorii români sunt printre cei 

mai buni.  

Succesul inventatorilor români este 
cu atât mai răsunător cu cât juriul 
internaţional de 82 de membri a 
votat "în unanimitate şi cu felicitari 
acordarea marelui premiu - la ediţia 
din 2009 a Salonului Internaţional 

de Invenţii de la Geneva (The Grand 
Prix of the 37th International 
Exhibition of Inventions of Geneva)- 
firmei MB Telecom pentru produsul 
Roboscan 1 M, apreciat a fi cel mai 
avansat sistem de radiografiere cu 

raze gama a camioanelor".  

Roboscan 1M cumulează pe o 



Aproape de ieşirea din 
Bucureşti, se zăreşte frumoasa  
construcţie în stil Tudor ce 
găzduieşte astăzi Muzeul de 

Artă Veche Apuseană. Construit 
între anii 1941 şi 1942, donat 
de Dumitru Minovici, Academiei 
Române, în anul 1945 şi 
deschis spre largă vizitare din 
anul 1947. Muzeul ascunde 

privitorilor o impresionantă 

colecţie de artă.   

MUZEUL DE ARTĂ VECHE APUSEANĂ   
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Muzeul de Artă Apuseană este muzeul care ne–a 
plăcut cel mai mult!  Am fost încântaţi de locul 
unde este amplasat muzeul, de grădina din jur, 
de faptul că totul a fost construit după ce toată 
colecţia de obiecte a fost adunată de proprietar 
din diverse locuri din Europa de vest. Vitraliile 
superb rânduite, cărţile rare aşezate pe rafturile 
bibliotecii, splendida scara  interioară  lucrată în 
stil gothic francez,  minunata tapiserie David şi 
Betshaba, ţesută de Jacob van Segers la 
începutul secolului XVII în atelierul său din 

Brussel, ne-au încântat  peste măsură. 



Am semnat cu toţii în Cartea de 

Onoare a  Muzeului.  

Acest lucru ne-a încântat peste 

măsură.  

Nu am mai făcut acest lucru 

niciodată.  

 

Un muzeograf extraordinar. Am 
pus multe întrebări, de la cele 

mai banale la cele mai 
îndrăzneţe şi binenţeles—toate 

au găsit răspunsuri avizate. 

“ING. DUMITRU FURNICĂ MINOVICI” 
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Este pentru prima 
dată când vizitez 

acest Muzeu! 

Ion Ionuţ Alexandru 

În acest muzeu totul e 

copleşitor de frumos. 

Succesiunea spaţiilor, cascada 
ferestrelor cu vitrali , supleţea 
scării interioare, frumuseţea şi 
v a l o a r e a  t a b l o u r i l o r , 
sculpturilor ,  tapiseri ilor , 
mobilierului şi cărţilor, cei doi 
lei ce străjuiesc biblioteca m-au 

încântat.  

Un muzeu  ... DEOSEBIT! 



 

MUZEUL DE ARTĂ VECHE APUSEANĂ   
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O minunată zi de primă-
vară, cu mult soare şi pros-

peţime de primăvară.  

O călătorie în timp. Mister ... 

O casă aparent mică dar 
care ascunde  multă istorie 

şi deopotrivă multă artă..  

O prezenţă sensibilă în 
m e m o r i a  v e c h i u l u i 
Bucureşti; un oraş despre 
care Eliade spunea că  „îl 
putem urâ, dispreţui sau 

compătimi“.  

Totul este transparent, 
fără uşi, fără ascunzişuri. 
Lumină multicoloră ce 
pătrunde prin vitraliile 
minunat rânduite la 

parterul casei.  

Glicina de un violet regal 
ce se armonizează perfect 

cu roşul cărămizii.  

Un joc rafinat de culori.  

O muzică a detaliilor. 

Destinul unei colecţii ... 

5 Licee 5 Muzee Page 15 

Până astăzi nici 
nu ştiam că 

există în 
Bucureşti  

 Muzeul de Artă 
Apuseană! 



 

Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” 

Muzeul Satului este una dintre cele 

mai mari atracţii turistice ale 
Bucureştiului. Aşezat pe malul 

lacului Herăstrău, muzeul este 

creaţia  folcloristului şi sociologului 

Dimitrie Gusti. Muzeul Satului a fost 

inaugurat în  anul 1936. Construit  
în aer liber, înconjurat de verdeaţă şi 

lacuri, oferă 48 de gospodării, 4 

biserici, diverse instalaţii, adunate 

din toate provinciile ţării. 

Chiar dacă arhitectura caselor şi 

porţilor tradiţionale româneşti 
atrage cel mai mult, nu trebuie să 

uităm mobilierul, uneltele, obiectele 

din lut, icoanele, carpetele şi 

costumele folclorice, deoarece toate 

ilustrează dragostea pentru frumos a 
ţăranului român dorinţa lui de a 

oferi tuturor obiectelor casnice, şi nu 

numai, expresivitate artistică. 
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Ion Ionuţ Alexandru 



Poarta, adevarat "arc de triumf " 
rustic, si-a cucerit faima prin 
a r m o n i a  p e r f e c t a  a 
dimensiunilor, prin respectarea 
proportiilor dintre partile 
componente si prin densa 
metafora a ornamentatiei. 
Toate simbolurile si elementele 
de impodobire initial au avut 
semnificatii, dar ele odata cu 
curgerea timpului au evoluat in 
motive decorative. FUNIA - este 
o spirala care indica aspiratia 
catre inaltimi; nodurile sub 
forma de cruce au semnificatii 
magice extrem de vechi, ducand 
la un moment dat in simbolul 
soarelui, preluat ulterior de 
religia crestina. Cel mai 
raspandit element decorativ in 
arta lemnului il constituia 
ROZETA, simbol solar izvor de 
lumina, caldura de care depinde 
insasi viata. Motiv ornamental 
al portilor si vranitelor, asa 
numitul POM AL VIETII 
simbolizeaza viata fara de 

moarte si rodnicie nesfarsita. 
Tipul cel mai complex al acestui 
m o t i v  s t r av e c h i  av an d 
surprinzatoare asemanari cu 
anumite stindarde ale legiunilor 
romane, este realizat de obicei 
in relief puternic din fondul 
stalpului de stejar. El se 
infatiseaza ca un ax vertical, 
funie rasucita ce strabate la 
baza un triunghi. Axul vertical 
inchipuie trunchiul pomului iar 
barele inclinate in sus sau in jos 
reprezinta crengile. Cercurile 
inchizand crucile sunt coroane 
de flori dar si sori. Figurile de la 
baza infatiseaza radacinile. 
Intre motivele ornamentale 
zoomorfe un rol important il 
ocupa SARPELE. Motivul isi 

trage originea din credinta 
straveche in sarpele casei 
pazitor de rele al gospodariei. 

Muzeul SATULUI cuprinde 

mărturii de civilizaţie şi cultură 

populară din toate zonele  

etnografice ale României, expuse 

într-o viziune originală. 

Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” 
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