CLĂDIREA ŞCOLII BULGARE DIN BUCUREŞTI

dr. PANAIT I. PANAIT

Printre construcţiile demolate în timpul aşa-numitei restructurări a
Capitalei se află şi clădirea din Calea Călăraşilor nr. 16, sectorul 3 în
care a funcţionat Şcoala bulgară. Casa, alcătuită din pivniţă , parter ş i
etaj flan ca direct trotuarul fo stei Căi a Vergului pe toată lungimea
faţadei, accesul făcându-se prin latura mare din incintă. Curtea întin să
găzduia de asemenea o co n stru cţie de mari proporţii, neterminată, în
care un loc preponderent revenea sălii de co nferinţe şi spectacol, iar în
fund un alt corp de clădire devenit, după cum se va arăta la timpu l
cuvenit, depozit ş i laborator de patologia cărţii. Edificiul Şcolii bulgare
nu era înscris în lista monumentelor istorice potrivit HCM 661 / 1955,'
azi abrogat.2 El a fost afectat, în condiţiile în care s-a impus l ărgirea
Căii C ă l ăraşi lor , aproape prin dublare , sac rificându -se tot frontul
nordi c, stradal, inclu siv spitalul de copii, sediul fo stului Li ce u Sf.
Andrei, alte case orăşeneşti. Un asemenea deznodământ se prevestea
cu mai multe decenii în urm ă având temei propunerile Planului director
de siste matizare a Capitalei din 1934. 3
Da.că în unele cazuri hotărârile de demolare au fost pripite sau chiar
condamnabile, în s ituaţia casei din Calea Călăraş ilor 16 , cu toate
eforturile făcute de proiectanţi , istorici ş i de Prim ărie , nu s-a ajuns la o
altă soluţie. Practic în 1987 ea· nu mai era funcţional ă având mai mult
o se mnifi caţi e în care se conjugau realităţi legate de începerea ş i
funcţionarea unei in stituţii de instruire a bulgarilor din Bu c ure şti . După
cum este cunoscut prezenţa · bu lgarilor în oraşul de pe râul D âmboviţa
coboară câteva secole în evul mediu .
Marea dram ă înre gi s trată la s fâ rşit ul secolului al XIV-iea prin
extinderea ocupaţiei otomane până la Dunăre a provocat evacuarea
unor personalităţi sau co lectivităţi bulgare în nordul marelui fluviu . Cert
este faptul că monede bătute de ţarii bulgari din acea vreme au
ci rcu lat ş i în centrul Câmpiei Române, atât ca piese izolate cât şi în
tezaur . ln timpul să p ăturil o r din vatra fostu lui sat M ăi că ne şti pe
Colentina, din cartierul Străule ş ti , s-au desco perit emi siuni de la
Sracimir,• iar tezaurul Sătu c u li , plasat de către dr. George Severeanu

la Bu cureşti , co nţine ş i monede bulgăreşti . 5 Desigur atare izvoare nu
confi rm ă ş i preze nţa s upu ş ilor emitentului dar ele reflectă, cel puţin ,
l egături economice . Arheologia oferă în să ş i un alt izvor privind ritmul
de înhumare surprins în necropolele din Câmpia Rom ân ă datând din
sec. XIV-XVI. Este vo rba de depunerea ambelor braţe către clavicule,
practică atribuită sectei bogo mililor. Atât la M ă i căneşt i cât şi în
ci mitirele satului M ă ne şti (Buftea-n.n .), pe Dealul Pi scu lui , toate
datând din sec. XIV-XV, au fost se mnalate atare s ituaţii . 6 La rândul lor
izvoarele scri se confirm ă treceri masive bulgare peste Dun ăre în timpul
lui Vlad Dracul ş i Rad u cel Mare, care au afectat în special sudul ş i
sud-vestul pământului valah .
În mod sigur campania lui Mihai Viteazu l din 1595, când se ştie că
au fost ajutaţi să se refugieze de sub stăpânirea semilunii otomane
12000-16000 de bu lgari, s-a repercutat ş i asu pra celor d ou ă oraşe
de reşedinţă domn ească: Târgov işte ş i Bu c ure ş ti . Proces ul se va
repeta în vremea lui Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu şi apoi în
tot sfârş itul seco lului al XVIII - iea ş i în prima ju m ătate a veaculu i
următor.

7

Atât la Bucureşti cât ş i la .Târgovişte s-au format, în vec in ătate,
sate ale popul aţi e i s ud - dun ăre n e numite de localnici sârbi. După cum
' Lista monumentelor de cultură de pe teritoriul RPR, Buc„ 1956.
> Abrogarea s-a făc ut prin Decretu l 90/ 1990.

' Planul director de sistematizare a municipiului Bucure!f ti, p. 49 . Se prevedea
Calea Călăraş il or „să se şărgească de la 20 m la 42 m prin lărg irea pe o parte sau alta" .
' Panait I. Panail , Şa ntie rul arh eologic Băn easa-Străuleşti. A!fezare feudală, în
,CAB-, 11 , Bu cureşti , 1965, p. 20 1fig. 100/ 1 a- b, p. 22 1.
5
Tezaurul se găseşte în Co l ecţi a „Maria ş i dr. George Severeanu", pendinte de
Muzeul de istorie ş i artă al municipiului Bu cureşti.
• Ce rcetări ef ectuate de arheolog ii P. I. Panait, A Ştefă n esc u ş i R. Ciuceanu .
7
Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureş tilor, ed . li , Bu c u reşti, 1979, p. 222;
Vladimir Diculescu, Privilegiul acordat negustorilor şi meseriaşilor bulgari emigra ţi În Ţara
Românească, după războiul din 7828- 1829, în „Omagiu lui P. Co n sta ntin esc u - l aş i " ,
Bucu reşti, 1965, p. 397-400.
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se cunoaşte sub genericul de „sârbi" se înţelegeau atât bulgari cât şi
sârbi, în general slavi sudici . Ca atare, astăzi este anevoios să
identificăm mai temeinic cele. două etnii adăpostite pe pământul
românesc şi chiar în Capitală . ln orice caz, chiar dacă acceptăm că
mahalaua Sârbi din stânga Dâmboviţei a avut un sâmbure demograflc
sudic ea s-a romanizat în bună măsură încă din secolul al XVIII-iea. ln
1692 acea mahala a oraşului dobândeşte, graţie actului ctitoricesc al
unei familii de negustori protejaţi de arhierul loanichie de Stavropole,
un lăcaş din zid cu hramul Sf. Nicolae în locul bisericii de lemn .8 Nici o
altă etnie, decât cea românească , nu-şi revendică biserica încă de pe
atunci. De fapt enclave bulgare s-au înfiripat, unele sporadic, altele
pentru mai lungă durată la Oborul vechi , în mahalalele Olari , Silvestru,
Batiştei , în satele învecinate Dobroieşti, Popeşti, Pavliceni , Chiajna,
Giuleşti, Dudeşti, Cioplea,în acest cartier menţinându-se moşteniri
catolice de la veniţii bulgari din 1806-1812. Organizarea bisericească
aparte i-a păstrat, desigur, şi mai uniţi , ceilalţi contopindu-se în masa
ortodoxă autohtonă . Preocupări confesionale bulgare · delimitate în
virtut~a etniei se anunţau la Bucureşti către sfârşitul secolului al XVIIIiea. ln ultimile două decenii ale acestui veac colectivitatea bulgară
beneficia de un lăcaş al ei. Era biserica Sf. Ilie Colţea, ctitorie a
episcopului Filaret (1780-1792), cel care făcuse şi hanul ce-i purta
numele.9 Un rol însemnat a revenit lui Stavru Hristu Ioanitul donator al
mai multor obiecte cultice dintre care şi o Evanghelie aurită „închinată
bisericii proorocului Ilie de la hanul Colţei, de către înşişi dnstiţii
negustori (de acolo) de epitropul bisericii chir Stavru Hristu şi de
ceilalţi. 1786" . 10 Aceleaşi biserici, Sta vru i-a donat, în 1787 , un
clopot. 11
În prima jumătate a secolului al XIX-iea a sporit numărul cetăţenilor
bulgari retraşi în Ţările Române şi inclusiv la Bucureşti. Două au fost
etapele mai importante: războiul din 1806-1812, când se apreciează
la 20000 numărul familiilor refugiate peste Dunăre şi scurta perioadă
a războiului ruso-turc din 1828-1829 când s-a înregistrat şJ marele
exod al locuitorilor din Sliven şi din alte părţi ale Rumeliei. ln cursul
anului 1830, iunie, în Moldova şi, august, în Ţara Românească sunt
emise ~şezămintele pentru coloniştii bulgari stabiliţi aici la sat cât şi în
oraşe . ln ambele documente , în care se stipulează obligaţiile noilor
veniţi, inclusiv întreţinerea sau construirea de biserici, nu se face nici o
referire la instituţia şcolară. Numai în privilegiul acordat slivnenilor
pentru înfiinţarea oraşului „Noul Sliven" din jud . Prahova, se slobozea,
prin cel de al 6-lea articol, dreptul de .a zidi clădiri de locuinţă, biserici ,
spitaluri , şcoale„." 13> Astfel actul oficial din 25 noiembrie 1830 este
cel mai vechi izvor privind preocuparea pentru înfiinţarea unei şcoli
bulgare pe pământul Valahiei . El este teoretic cu cinci ani înaintea
organizării primei şcoli moderne bulgare la Gabrovo, ale cărei cursuri,
după metoda lancasteriană, vor fi începute la 2 ianuarie 1835 de către
14
şcolitul la Bucureşti Neofit de la Rila. > După cum este cunoscut,
târgul de pe moşia Bereasa de lângă Ploieşti a funcţionat puţin timp
având, începân9 din 1835, o şcoală pentru copiii bulgari cu limba de
predare, limba greacă , aşa cum se practicase şi la Sliven . 15 O şcoală
pentru tinerele vlăstare sud-dunărene în limba bulgară se înfiripa însă
în cadrul colectivităţii slivnene de la Dudeşti, din vecinătatea Capitalei,
pe moşia lui ~agi Moscu . 16 Aceasta a fost cea dintâi instituţie de
instrucţie şcolară bulga,ră cunoscută la Bucureşti în primii ani ai
deceniului al patrulea din secolul XIX. Este perioada în care oraşul de
pe Dâmboviţa pregăteşte şi trimite în sudul Dunării , printre multe
altele, cărţi şi manuale de gramatică , abecedare în limba bulgară , table
pedagogice , istorii şi alte traduceri făcute de cărturari bulgari din
rândul cărora se detaşează episcopul Sofronie de Vraţa, devenit stareţ
la Mihai Vodă din Bucureşti. Un anunţ strecurat în „Curierul
Românesc" din septembrie 184 1 făcea cunoscută iniţiativa particulară
12

' N. Iorga, Istoria

Bucure~tilor, Bucureşti,

1939, p. 111 .

• Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti,
Buc ureşti , 1g5 1, p. g8,
0
'
Inscripţiile medievale ale României. Oraşul Bucureş ti, red. Alexandru Elian,
Buc u reşti, 1g55, p. 224-225.
' ' Ibidem, p. 225.
12
Constantin N . Velichi , Activitatea politică a emigraţiei bulgare din Ţara Românească în primele două decenii ale secolului al XIX-iea , în ,Analele Uni ve rs ităţi i
Bucureşti", Seria Ştiinţe Sociale Istorice, an XII , 1g53, tom 26, p. 28.
3
'
Con stantin N . Ve lic hi , Aşezămintele co loniştilor bulgari din 1830, în
,Romanoslavica, III, Bucureşti , 1g58, p. 130.
" Idem, România şi renaşterea bulgară, Bucure şti , 1g80, p. 138.
'" ldern, Emigrarea bulgarilor din Sliven în Ţara Românească în anul 1830, în
,Romanoslavica, X, Buc ureşti , 1g54, p. 307.
16
Idem, România şi renaşterea bulgară, p. 304.

a viitorului medic lvaf). Seliminski, refugiat slivnean, de a deschide o
17
şcoală particulară. ln acelaşi timp şi alte colectivităţi sudice simt
această necesitate care va duce la organizarea de şcoli bulgare la
Brăila , Giurgiu, Bucureşti. Un S\JflU naţional pornit din Bucureşti , cu
predilecţie , dar şi din Odessa şi alte părţi duce la înmulţirea instituţiilor
şcolare şi în Bulgaria, în limba naţională , cu un pronunţat caracter laic.
Este interesant de reţinut faptul că mulţi dintre negustorii şi
bogătaşii stabiliţi în Ţara Românească au acordat mai întâi sprijinul lor
şcolilor din oraşele de unde proveneau şi IŢlai apoi celor ce se
aşteptau în localităţile de adopţiune . Gestul lor este logic şi chiar
patriotic având în vedere condiţiile pe care le aveau fiii lor în România
şi starea grea de acasă. Aşa se face că deşi preocuparea pentru
înfiinţarea unei şcoli bulgare chiar în oraşul Bucureşti este sesizată în
rândurile refugiaţilor sud-dunăreni încă din anii 1833-1834 18 1
evenimentul s-a produs mult mai târziu. El aparţine ultimei perioade a
Renaşterii bulgare şi a avut loc în condiţiile unor largi facilităţi oferite
de statul român . „Onoratul guvern din domnia lui Alexandru Ioan Cuza
- n.n,) şi poporul român - scria G. S. Rakovski - ne întinde o mână
prietenească şi frăţească şi doreşte să ne ajute în dezvoltarea noastră .
El ne permite, cu generozitate, să avem biserici, şcoli şi tipărituri în
limba noastră maternă. Pentru aceasta trebuie să fim recunoscători "' 9 ,
încheia cunoscutul revoluţionar . Aşa cum rezultă şi din inscripţia
dăltuită în marmură cenuşie , până la demolare aşezată deasupra uşii
de pe faţada din curte, prima şcoală bulgară s-a inaugurat la 11 mai
1869: ,Biserica populară bulgară şi gimnaziul Chirii şi Metodiu ridicat
cu ajutorul bulgarilor localnici iubitori· de patrie . 1-869 11 mai
20
Bucureşti ". Reţinem că din capul locului cele două instituţii au fost
conjugate, şcoala fiind la nivel gimnazial. La acea dată , mai precis
între 1870-1875, în Capitală îşi deschiseseră porţile 35 de şcoli
primare, 3 gimnazii cu patru clase (Mihai Viteazul , Gheorghe Lazăr şi
Dimitrie Cantemir) şi 2 licee (Sf. Sava şi Matei Basarab) ambele în
21
fiinţă încă din anul 1860.
.
.
Iniţiativa realizării şcolii bulgare la Bucureşti a aparţinut societăţii
Dobrodetelna Druzina (Societatea de binefacere), succesoarea Eforiei
bulgare, de către fruntaşii acestei etnii. Nu este cazul să stăruim acum
asupra Societăţii de binefacere, dominată de Hristo Gheorghiev şi
care a avut o evoluţie aparte faţă de Comitetul Central Secret Bulgar.
Demersurile pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare s-au făcut la
21 octombrie 1868 prin cererea lui Cristo Petroff adresată Ministerului
Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Petiţionarul îşi exprima dorinţa de a
deschide o şcoală externă „pentru a profesa limba bulgară" în ajutorul
„ compatrioţilor mei cari sunt lipsiţi de mijloace de a învăţa limba
22
maternă". Concomitent s-au Jniţiat tatonări pentru obţinerea sumei şi
a unui local cât mai .adecvat. ln acest scop a fost invitat la Bucureşti
cunoscutul om de teatru bulgar, stabilit la Brăila , Dobri Voinikov ,
pentru a organiza o reprezentaţie artistică în beneficiul viitoarei şcoli
bulgare din Capitală . 23 La 20 decembrie 1868, fără a se beneficia de
răspunsul oficial , s-a lansat o li stă de subscripţie la care au răspun s
118 sprijinitori bulgari şi români, în fruntea căr~ra era C. A. Rosetti .
Marele om politic dona suma de 50 de galbeni . ln registrul de procese
verbale ale Societăţii de binefacere este consemnată cumpărarea , în
acelaşi an 1868, a case i lui Matache Marin din Calea Vergului
24
evaluată la suma de 2000 galbeni. Clădirea era mai veche fiind
înscrisă şi în planul oraşului ridicat între anii 1844-1846 de către
echipa de topometri a maiorului Borroczyn·. Astfel pe Planşa 15 a
respectivului izvor cartografic este trecută , în faţa intersecţiei Căii
Vergului cu str. Domniţei (azi Bd. Hristo Botev -n .n.), casa lui Nicolae
Marin , tatăl lui Matache , al cărui plan corespunde corpului vechi al
fostei şcoli bulgare. 25
După materialele de construcţie şi tehnica de lucru a meşterilor
zidari rezultă că respectiva clădire aparţinea deceniilor 3-4 ale
secolului al XIX-iea , pivniţa putând fi chiar anterioară . Pe lângă
calităţile casei se adaugă şi faptul că aici îşi avea găzduirea fostul
mitropolit de Târnovo Panaret Rusev izgonit din scaun în urma
" Ibidem, p. 149.
16
Acad. prof. P. Constantinescu- l aş i , Studii istorice româno-bulgare, Bu c ureşti ,
1g55, p. 88.
.
9
'
Constantin N. Velichi, România şi renaşterea bulgară, P. 207 .
20
Pisania a fost ridicată de către Ambasada bulgară din Capitală.
21
Istoria oraşului Bucureşti, sub red . Florian Georgescu, Bucureşti , 1g55, p. 401.
22
Arh . Stat. Buc. , Minist. Cult. ş i lnst. Publ „ 1go/ 1868, f . 3.
23
Constantin N . Velichi , România şi renaşterea bulgară, p. 277.
24
Acad. prof.P. Con sta ntin escu- l aşi , Din activitatea lui Hristo Botev şi a altor
revoluţionari bulgari la Bucureşti, Bucureşti , 1g50, p. 2g.
20
Arh . Muzeului de istorie ş i artă Bucureşti , înv. 10823/ 4.
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frământărilor naţionale conduse de Neofit Bozveli în 1840. 26 Refugiul
său la Bucureşti era justificat şi de calitatea de fost spude u al

Academiei domneşti de la Sf. Sava pe care o frecventase sub numele
mirean de Panaiot loanidis din Târnova. La obţinerea celor 2000 de
galbeni mitropolitul exilat contribuise cu jumătate din valoarea
respectivă. Răspunsul la cererea lui Cristo Petroff s-a dat la 11 123
ianuarie 1869 fiind pozitiv, cu condiţia „de a preda simultamente ~ i
limba română chiar în interesul elevilor cari se află în România" . .,
Avându-se în vedere cerinţele funcţionale ale celor dou ă instituţii
s-a trecut la amenajările necesare. Astfel holul parterului a primit scara
cu două braţe, cu parapet din fontă, care conducea la etaj asigurând
totodată accesul la pivniţă dar şi la încăperile învecinate. Sus, la etaj,
au fost îndepărtaţi doi pereţi separatori de camere pentru a se obţine
sala navă a bisericii. Planul ridicat în cinstea primarului Bucureştilor
Hiottu în 1871 denumeşte imobilul respectiv „Capella bulgară". 28
Camerele de la etaj erau mai înalte decât cele de la nivelul inferior,
răspunzând mai bine cerinţelor cultice.
Primele lecţi i ale Şcolii bulgare în no~I şediu s-au predat în anul
şcolar 1869-1870, învăţământul fiind gratuit 29 şi organizat conform
programelor ministerului de resort, aşa cum rezultă din adresa nr.
10877 a Direcţiei Şcolilor din 25 august 1869. Nu vom stărui asupra
populaţiei şcolare, a cadrelor didactice şi nici a aspectelor propriu-zise
de instrucţie . Reţinem faptul că imobilul respecti v şi-a comp letat
funcţionalitatea cu găzduirea unora din cele 17 tipografii bulgăreşti
organizate la noi în a doua jumătate a secolului XIX. 30 ln anii
premergători războiului pentru independenţă din 1877-1878 în cl ădire
îşi aveau sediul tipografiile „Otecestvo" şi „Zname". S-au perindat pe
aici redacţiile ziarelor „Otecestvo" şi „Zname", revistei „Znanie" şi a
primei revi ste pedagogice bulgare „Uci li ste", apărută în noiembrie
1870 sub conducerea lui R. I. Blă scov. Desigur, cea mai ilustră
personalitate bulgară care a locuit imobilul respectiv a fost Hristo
Botev înaintea căsătoriei sale cu Venetta, nepoata mitropolitului
Pan aret.
·
În pofida secolului care se aşternuse, clădirea din Calea Călăraşilor
16 păstrase, în mare~ compartimentarea dobândită în 1869: Pivniţa
boltită cu ziduri groase şi uşă grea de metal , parterul compus din şase
încăperi şi holul mare, etajul cu locul capelei şi alte, camere mai mici,
destul de afectate de cutremuru l din martie 1977. ln scriptele oficiale
municipale de la începutul secolului nostru fu sese înmatriculată sub
denumirea de Şcoala Comunităţii Bulgare. La 6 martie 1941 Comisia

pentru înfiinţarea cărţilor funciare , cu sediul în str. C.A Rosetti 26,
invitase Legaţia bulgară prin ~dresa nr. 2819 să prezinte actele de
proprietate asupra acestei case . Comisia trebuia să stabilească
„drepturile ce urmează a fi înscrise în Cartea funciară", fapt pentru
care solicita să i se înfăţişeze „toate actele privitoare la drepturile sale,
de proprietate a imobilului din Calea Călăraşi nr. 16".31 La 1O iunie
194 1 Legaţia Regală Bulgară răspundea că „din cercetările făcute în
arhivele Legaţiunii nu s-au putut găsi actele privitoare la drepturile
acestei legaţiuni asupra imobilului din Calea Călăraş ilor 16, unde se
g ăseşte şi biserica bulgară. Astfel Legaţia Regal ă a Bulgariei declară
că această avere a fost donată statului bulgar imediat după eliberarea
Bulgariei" 32 Răspunsul a fost se mnat de ministrul bulgar S. W. Petroff.
Cu toată ambiguitatea co re s pondenţei statul român a menţinut
calitatea de proprietate asupra construcţiei re spective Bulgariei . La
1martie 1957 Ambasada Republicii Populare Bulgaria propune „să se
cedeze Republicii Populare Române dreptul său de proprietate asupra
imobilu lui aparţinând statului bulgar care se g ăs e ş te în Calea
Căl ă raşi lor nr. 16 compus din un loc de cu rte , o co n strucţie nouă
neterminată. Ea ş i una veche în care se află şcoala de predare în
limba bulgar ă Hri sto Botev". Erau pu se unele condiţii legate de
rezervarea unui salon mi c de ci nematograf şi alte d ouă camere ,
organizarea unui Muzeu Hristo Botev, iar în caz de demolare , din
motive edilitare, să se recl ădească clădirea veche în fundul c urţii . 33
Tratative le s-au încheiat la 26 martie 1957 prin „schimb de note
verbale". La 13 aprilie 1957 prin Decizia 859 a C.E. al fostului S.P.C .
se anunţa trecerea în administrarea Sfatului Popular al Capital ei Se cţiunea Culturală a bunurilor respective din Calea C ăl ă raş ilor 16.
Din lipsă de populaţie şcolară etni că, Şcoal a bu l gară devine din 1960
Şcoal a e lementară de 7 ani mi xtă ş i apoi Şcoala general ă de 8 ani.
Desigur concepţia arhitectonică adoptată de urbani şti , ca l a mităţ ile
naturale care s-au abătut asupra oraşului, scoaterea din circuitul
şco lar dup ă martie 1977 ş i -a u pus amprenta nu numai asupra
aspectului ei ci şi a hotă rârii finale. Din 1977 pâ n ă în anul 1987 a
fiinţat un depozit de carte al Bibliotecii Centrale Pedagogi ce, casa
veche fiind practic abandonată, goală. Aspectul întâlnit cu câteva zile
înaintea năruirii era dezolant. Şi era păcat. Nu sunt multe clădiri l e
noastre, ca ş i aiurea, în care să se concentreze atâta încărcătură
istorică de frăţie a două popoare vecine aşa cum a fost construcţia
Şcolii bulgare din Bucureşti .
REsUME

Situe au No 16, Calea Călăraşilor, le bâtiment qui a abrite au 198 siecle l'Ecole
Bulgare de Bucarest , a ete demoli en 1987 lors de la restructuration de l'ancienne voie
de circu lation de la Capitale, attestee dans Ies documents sou s le nom de Calea
Vergului et de Calea Călăraşilor, partir de 1878.
C'etait une maison, construite durant Ies premie res decen nies du 19' siecle, par Ies
bucarestois Nicolae Marin et son fil s Matache Marin. Elle a ete achetee an 1868 au prix
de 2000 galbeni', provenant d'une collecte publique ayant comme participants aussi
bien das citoyens roumains, presi des par C. A. Rosetti, que bulgares, etab lis en
Roumanie . Le Metropolite Panare! Rusev, qui habitait Ies chambres respectives, a
contribue avec 1OOO galbeni . La transaction a ~te suivie par certaines ameliorations
architectoniques. L'initiative de l'organisation de IEcole bulgare a appartenu la Societe
de bienfaisance (Dobrodetelna Druzina}, successeur du Conseil de la parcisse bulgare,
le petitionnaire etant Cristo Petroff. A partir de 1869, ce bâtim ent a servi titre
d ' immeuble sco laire, de cha pelle orthodoxe bulgare, de si'ege de redaction t1t
d'imprimerie pour livres et journaux en langue bulgare. Le tremblement de terre de ma iş
1977 a fortement endommage ses lu rs, l'imm e uble etant pratiqu e men t
abandonne.L'annee de sa demolition - 1989 - , le bâtiment se composait de cave
voutee, rez-de-chaussee six chambres et hali d'c:xJ partaient Ies deux bras de l'escalier
permettant l'acces l'etage ou on avait amenage, par la suppress ion de ce rtaines
parois, la chapelle et plusiers chambres.
Ouoiqu'il ne figure pas dans Ies listes des monuments historiques, le bâtim ent du
no. 16, Calea Călăraşilor, presente une incontestable signification.
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· ancienne monnaie en or.

" Constantin N. Velichl, România şi renaşterea bulgară,

p. 110.
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"' Arh . Muzeului de ist. şi artă Bucureşti, inv. 51885.
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"' Constantin N. Velichi, România şi renaşterea bulgară, p. 288. lncă din 1841 P.
Sapunov cerea statului român permisiunea de a deschide o tipografie pentru scoaterea
de cărţi în limba bulgară şi în alte limbi europene, cf. I. Cojocaru , Documente privitoare
la economia Ţă rii Româneşti , 1800-1850, li , f . 742.
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" Arh . Stal. Buc., Fii. Buc„ Cartea funci ară 286 19/ 1940, f. 2.
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