
şi la fel construilf1 esle proscomidia. 
Icoanele din aceastii biserid1 sînt picta te în mai multe 

rînduri. Icoana hramului biser icii, datată 1796, şi situatf1 
deasupra u ş ii de la intra re în pronoaos, a făcut parte, pro
babil , din prima catapeteasmă a bisericii. De asemenea, 
icoa nele Mînluitornlui ş i a Maicii Domnului a u făcut parte 
ş i ele dintr-o veche catapeteasmii, ca icoa ne împărăteşt i. 
Alte dou[1 icoa ne, ambele rep rezenlînd „Cina cea de ta ină '\ 
au un mod diferit de realizare, una din t re ele fiind tra
tată în stil popular. 

Actuala catapeleasm[1, împreunf1 cu o serie de icoane au 
fost pictate în anul 1852 de către pictorul Gheorghe Grama 
din Tîrgul Ocna, dupr1 cum rezult[1 din inscripţia de pe 
stra na arhiereasdi. ChclLuiala acestei importan te lu crări a 

fost suportatr1 de ieromonahul V. Moiceanu. Pe pereţi se 
mai vă d ş i alte icoane, prove nite din biseric ile mai vechi 
de pe teritoriul satului Caşin, va loroase prin stilul ş i maniera 
în ca re au fost pictate. 

În anul l9G4 a fost re făcută pictura de pe ico nostas ş i 
curi'1 ţa tă sculptura, astfel c[1 astăzi acestea se prezintă într-o 
s tare foarte bun[1. O îmbinare armonioasă a formelor ş i 
ornamente lor sculptate în lemn şi apoi aurite creează chenare 
ş i rame într-o splendidă realizare artistică , spec ifi că st ilului 
„ba roc moldove nesc" . 

Inte riorul biseri c ii de la Caşin reuneşte într-un m od 
fericit arta populari:i cu valenţele ei inedite, împreună cu arta 
c ul tă a epocii medieva le , rcprezenlînd, astfel, o sinteză 
a cu !tur ii noastre. 

ULTIMUL FOIŞOR DE FOC AL CAPITALEI 

Una dintre co nd i\.iil e cc asigură efi c i e nţa interven\:ie i pom
pie rilor la loca lizarea ş i st inge rea incendiilor a fost , 

dintotdeauna , rap ida lor anunţa re . 
Iată de ce, aproa pe nu ex isUt oraş în care să nu fi existat 

o c lădi re, fie construită spec ia l, fi e adecvată acestui scop, 
din înălpmea căre ia , un veghetor a nume să nu fi scrutat cu 
slrăş ni c i e împrejurimea pcnt m a da semna lul ele foc. 

Ex i stenţa aceslor „Fo işoare de foc" este semn.a l ată în în
treaga Europă .încep înd, mai a les, cu secolul a l XVII I-iea, 
cî ncl apar primele forme de luptă orga nizată împotriva incen
diilor. O poruncă domnească adresată hătmăn iei ieşene la 
3 august 1827 hotăra „[ „.] rînduire de ves lilor în clupolni(a 
Galiei, care sli poalcl da de şlire la orice înlîmplare de foc şi în 
ce loc anume", Darea de şt ire urma să se facă prin scoaterea 
„pes le zi, dinspre parlea unde va f'i f'oc11l , a wwi slea17 care le 
va fi deosebit penlrn fi ecare cuarlal al oraşului şi care va avea 
vopseaua cvarlalului , iar în uremea 1wpjii semnalul se va da 
prin /'î.nare dal e iarăşi c11 asemen ~a vopsea" . 

Era fir esc ca în aceste co ndiţii Bucureşt iul sfl fi cunosc ut 
existenţa mai multor foişoare de foc a căro r succes iune a 
deepins fie de materialul de const ruc\:ie existen t, piatră sa u 
lemn, fie de g rija oa menilor sa u de producerea unor calamităţi 
(cutremure or i ince ndii ) care nu le-au oco lit nici pe e le . 

Da r această succes iune in ce pntă încă din 1715 a fost îutre
ruptă în 1888 prin dem '.l la rea bltrînu lni turn a l Co l ţc i , nnrtor 
a l atîtor întîmplări din istor ia Bucureşt iului . Ş i tot acum, 
sp re sfîrşitul seco lului a l X IX-iea, oraşul aflat în plină expan
s iune, avînd o s uprafo ţ[1clpeste30 km·i ş i o popula\;îe de c irca 
200 OOO locuitori , se confrnnta cu o problemă deoseb it de 
importantă , aceea a a lime ntăr ii cu apă potab il ă i11 cad rul 
unu i s istem modern ele realizare a unor surse de captare s ig ure, 
acl uc!.iuni ş i reţel e de distribu ţ i e . 

Iată , dec i, care a u fost cond i ţ iile din cqnvergen ţa cărora a 
apărut necesitatea rea liză rii c l ădirii în ca re se afl ă astăz i 
Muzeu l Pompierilor. 

Pro iectul acestei c lăd iri a fost încredin\:at arh itectului 
şef a l primărie i clin acea perioadă , George Mandrea, Născut 
la Bucureşti în 1855, Ma ndrea ş i-a făcut studi ile de spec ia li
tate la Dresda. Reîntors în ţară a desfăşurat o amp lă ş i diversă 
act iv i tate. Este autorul planurilor Pieţe i Bibescu Vodă (fos
tul sector pentru legume şi fructe din Piaţa Mare) ş i biseric,ii 
Delea Veche din Bucureşti, precum şi bisericii Mănăstirii 
Sinaia . A fost un act iv colaborator a l primei publicaţii româ
neşti de a rhitectură „Ana lele arhitecturii" (1890-1895) ş i 
profesor la prima şcoa lă românească de arhitec tură deschisă 

IOAN PA NTUUU 

în 1892 şi c:i re func\.iona în t r-o c lă dire din actua la Pia\ă 
Kogft lnicea nu. 

În realizarea proiecte lor , pentru că &î nt două, Mauclrca a 
porni t de la sat isface rea neces ităţ:i lor t impului respectiv: 
realizarea unei c l ăd iri ca re să fie atît foişor pentru observarea 
incendiilor cî t ş i rezervor ele compensaţie pentru apă . 

ln prima va riantă e laborată , c lă direa - de forma unui 
trunchi de con - a pă rea m1s i vă ş i g reoaie, avînd ca s ingu re 
orna mente două brîie cu motive folclorice rea 1 iz a t e din cără
mizi smă l ţ uite ş i aşezate la partea supe ri oa ră a ed ific iului. 
Nemul\.umit de aspectul greoi al c lă di r ii , Mandrea a operat 
cîteva transformări ş i mod ifică ri decorative, rea lizînd în 
sp iritul eclec ti smului arhitectural a l timpului c l ăd irea suplă 

ce dă inui e ş i as tăzi. Nota de s upleţe este dată ele bosa jele ele 
la parter ş i de cei 16 pilaştri adosaţi , prevăzuţi cu elemente 
orna menta le din fier forjat şi te rminaţi cu pa rtea super i oa ră 
cu arce în plin cintru, realizaţi prin s ub ţ i erea pere[:ilor g roşi de 
3 m la bază, pilaştr i ca re urmau să preia sarcina celor 730 m3 

de apă a i rezervornl ui. Totodată, pentru reducerea materia
lului de const rncţ ie utilizat ş i amp lifi ca rea efectului optic 
de umbre şi lumini , a prevăzut nişe a tît în dreptul ferestre lor 
de la parter c it ş i la cele trei niveluri supratera ne. La partea 
supe ri oa ră , i'n dreptul rezervorului înconjurat cu un zid gros 
numai de o cărfunidă , a prevăz ut 16 ferestre înalte de aprox i
mativ 8 m, toate acestea cu scopnl reducerii sarcinii ce apftsa 
asupra pe reţ i lor ş i co loa nelor de s us \:i nere, 

Noul proiect, preda I: primăriei la 6 septembrie 1890, est ima 
lucra rea la numa i 200 OOO le i, fa\:ă ele ce i 250 OOO le i din 
prima var iantă. 

lu interva lul 6- 17 septembrie 1890, primă ria a orga nizat 
li c itaţ i a p entru a ntrepriza luc rării, li c itatie adjudecată de 
an treprenorul Theneu, Cll'e, la 17 septemb rie, semna co ntrac
tul cu nr. 39792 pentru executar ea luc ră rii. lntre clauzele 
cont ractului , cea m1i impo r ta ntă ni se pare aceea care fixa 
executarea lucră rii pîuă la 1 iulie 1891. Î n ziua următoare, 
18 sept embrie, ant reprenorul depunea garan\:ia de 20 OOO lei 
ş i începea luc rări le de construcţ ie , 

La 14 febru :1rie 1892, prin adresa nr. 5263, primăria aten
ţ i ona pe a ntreprenorul Thencn că termenul de execuţ i e a l 
lucrări a expirat, recomandî ndu- i să urgenteze realizarea_ 
deoarece la 28 feb m arie urm1 să a ibă loc recep\:ia finală. 

După recep\j e, comis ia respect i vă condusă de şeful serv ici u
lui lucrări tehnice, arhitectul AL Orăscu, informa primăria 
că la data prevăzută de cont ract, respectiv 1 iulie 1891, clă-
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dirca era gala dar darea ci în fo l os inţ[t a întîrziat nu datorită 
antreprenorului c i Uzinei generale de apă din Liege care nu 
livrnsc inslala\.iile tehnice necesa re. Î n consec inţă , comisia 
propunea e liberarea gara n\.iei întrucît a ntreprenoru l ş i-a ono
rat contractul , iar costu l luc rării s-a ridicat la s uma de 
198 97 1,55 le i. Ca atare, garanţia a fost e liberată, la acea 
dată, c l ădirea, ch iar dacă nu e ra datii în folos in!ft. era gata, 
făcînd c inste şco lii rornft n cşti de a rhi LccLură. 

lmportan\.a acesLei rea li zăr i şi aprec ier ile de ca re se bucura 
sînt dovedite de fapLul că, la 22 februarie l89J, Societatea 
Po litehn i că din România cerea primă ri e i planur.ile şi dev izele 

J\ rhileclul George l\ l:111drcn. 

luc ră rii penLru a [i publi ca Le ca o mare rea lizare arh iLectoni ă 
ş i că „Ana le le A rhiLecLurii ' publicase deja pla nurile ş i dev izul 
în numă rul 7 clin 18~)1 (ad i că la dala expiră rii cont ractului). 

Darea în folos in\ [t a c l ădirii foi şorului a ma i întîrziat 
cîleva luni . în marti e 1892 au fos l ma nta le va ne le insta laţi ei 
de apă livrate de Uz ina din Liege, dar şeful serviciului a pe lor 
informa primăria asupra unor defecte de co ncepţie , pfopunînd 
remed ierea lor . Abia ac um, cînd totul a fos t gata, s-a constatat 
că pompele de la Grozăveşt i ;. ca re a limentau rezervorul , nu 
aveau puterea necesară ridi că rii ape i pîuă la nive lul superior 
a l acestuia, moli v pentru ca re s-a renunţat la fo losirea lui . 
O rază de s pcran\.ă s-a iv it în 1924 c inel , la un an clupă cr ea rea 
Uz ine i Comuna le Bucureşti, dotată cu pompe de ca pa c iLaLc 
sporiLă , apa a pulut Ii pompată în reze rvor. La aceaslă dată, 
î n să, se execuLau de ja noi luc rări de ca pLare ş i a ducţ iune a 
ape i, reţea ua de disLr ibuţi c fiind prevăzută cu aped ucte 
principa le ş i rc~elc secundare, astfe l crt nu a ma i fosL nevoie 
de rezervorul de compen a\ ie. 

Dacă rezervo rul de apă nu a fost ni c i odată folos it , con
stru cpa resp cl i vă ş i -a înd plinit însă cu prisos in ~ă cca lallă 

destinaţie prevăzută , aceea de fo i şo r el e foc , de uncie ş i num Ic 
cu care a intrat ş i a ră mas în istor ia Bucureştiului. 

La 25 ianuarie 1892, coma ndantul Regimentului 6 art i
leri e întreba primă ria d acă „pos tul dr pompieri de la Olari 
poale ocupa lumul ce s-a pus în l1.1cNll' <' deo ar<'CI' în urma inspec
ţiei făcu le s- a gt1sil gala" . Abia în ma rti e primă ri a răspundea 

afirmat iv înşt iin pnd pc comandantul Co mpa ni e i de pompi eri 
Bucureşti că-ş i poate insta la postul la parle r ş i etaju l 1, 
eta jul 2 rămînînd la cli spoz iţ. ia „supraveghelorului rezervornlui 
precum şi penlru fînlînarii înslircinaJi cu manevrarea diverselor 
robinele - vane" . 

ln aprilie 1892, pompierii lua u in stăpînire spaţiul afectat 
lor. Trebuie sft precizăm că, pînă la tra nsformarea în muzeu 
(Hl63), intrarea principală se făcea prin uşa dinspre actua lul 
bulevard Dimitrov, c l ăd irea avî nd patru u ş i diametral opuse 
pentru a înle ni o rapidft i eş ire a pompie rilor la incendii. 
Postul de pompieri era dotat cu ulilajc lc specif ice timp ului: 
o pompă man ua lrt (Lulumbă) Kna ust, mod e l 1882 montată 
pe trăsu rft ~i o saca Knaust acel aşi model , cu capa c itatea de 
500 1 apft. lu grajdul di spus tot la parLcr se aflau G cai, cîte 
doi pentru fiecare utilaj , cc ilal!.i aparţinînd comandantului 
şi „gonaci ului" - se rv itoru l care alarma Pos tul Ccnlral de 

Pos tul ele pompirri . ,Fo i şor 11l d · fo ", 1920. 

la M ihai Vodă în cazul unor in cendii care neces itau for~e 
sporite. La e tajul 1 c a[lau o ca meră de ga rdă , cazarma so lda
\,ilor pompie ri ş i biroul comandantului . Etaju l 2, afectal ini
ţial „fîntînarilor ', va fi ocupat tot de pompieri , aici insta
lîndu-sc co manda ntul p os tului. Etaju l 3, fiind de nelocui t, 
daloril.:~ înă l~imii mici dintre ma rginea infe ri oară a rezervo
rului ş i pardosea l ă era folosit ca magaz ie penLru depozitarea 
diferitelor material e, p entru usca rea furtunurilor etc . De aici , 
pc o sca ră curbă ce ocolea r ezervo rul , se ajungea la parLea 
supe rioa ră de unde, pe o a llă scară în sp ira l ă, se ajungea la 
poslu l de veghe insta lat la înăl~imea de 42 de metri , cea 
mai ridica tă co l ă a oraşu lui din ace le Limpuri - după cum 
n · info rmea ză F r. Dame în is toria sa - ş i care a func~ i onat 
pînă în 1902, cînd introduce rea telefonului nu a mai făcut 
necesa ră prezen ţa pompierului în vî rful t urnului. 

Po t ul ci p ompieri Fo işo r a func\.ionat însă neîntrerupt 
pînă în a nul 1936, cî nd dezvoltarea o raşu lui ş i spo rirea efec
tive lor Corpu lui pompierilor milita ri clin Bucureşti au impus 
construirea actua le i c1zărm i d e la gara Obor. 

În anul 1961, stabilindu-s schimbarea dcstinapei, după 
un proiect realizat de Inst itutul „PROIECT Bucureş ti ", s-a 
trccul la amena jarea c lăd irii ca muzeu oma<r ia l a l pompieri
lor . 

De la început, în atenţia coordo nato rului proiectului, 
arhitectul N. Pruncu, au stat atît păstrarea cît ma i nea lterată 
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Foişorul de foc . Secţiune transversali\, 

a exter iorului clădirii cît ş i amenajarea spa-ţi ilor corespunză
tor unei expuneri muzea le în condi ţ iile ev iden\:ierii arhitec
turii interioare a edifi ciului. 

L a exterior , în st ilu l ace le iaşi arhitecturi , a căutat uşu
r area v izua l ă a c l ăd irii prin rezolvarea, la partea super ioa r[t, 
a v i t răr ii acce nt uate prin cele două balcoane circulare limi
tate de 16 p il aştr i , între care balustradele meta lice sîut greu 
ses izabile . Totodată postul de veghe de pe acoperi ş a fost 
înl oc uit cu un lanternou din st i c l ă, ceea ce conduce la rezol
varea organ i că a modificăril or aspectului de supleţe ini\.ia l. 

Accesul în muzeu se as i g ură printr-o uşă di spusă pe partea 
opusă intrării principa le a vechiului fo i şor, spre fostu l platou 
de instruc ţ i e amenajat în prezent ca zonă verde . 

în interi or, prin dezafec tarea r eze rvorului de apă, s-au rea
lizat trei niveluri noi , const itu ite clin actualele eta je 6 ş i 5 
ş i o supantă c i rcula ră (etaj ul 4). La celelalte t re i nivelu ri s-au 
r ea lizat deschid eri în arcade şi în pere\. ii d espăr~itori existenţ;i 
asiguriud flu xul co nt inuu de viz ita re . Vechea sca ră de acces, 
în spi ra lă, cu ga ngul inter ior meta lic fi xat direct în pere \.ii 
c l ă dirii , fără a avea pi loni de sus\ inere, a fost păstrată întoc
mai - dar s-a ampl asat î n toarsă cu 180° astfe l încît să debu
şeze spre noua intrare - ş i prelun gită în ~iceeaş i concep [.ic 
pîn{t la noul eta j 6 . P ent ru as igurarea accesului lesn icios 
viz itatoril or la eta je, s-a rea lizat un asce nsor de per ·oa ne di s
pus în zona vechi lor pa liere a le scăr ii. 

Atît la r efacerea clădirii cît ş i la amenajarea muzeului , 
o aten ţie deosebită a fost acordată păstrării ş i ev iden\:i rii 
planşee l or cu b o q:işoare din cărămidă spri jinite pe grinzi 
meta li ce, a n i şe l or drepte sa u b olti te, a ferestrelor t ip hublou 
ş i arcelor în plin cintru din dreptul feresfrelor, elemente arhi
tecturale care conferă a mbianţă ş i spec ific acestui monu
ment . 

·r. 

Fo i şorul de foc . P lanuri pnrtcr + etajele 1, 2, 3, 4 . 

Seismul din martie 1977, fără să afecteze grav structura 
de rezi sten"(:ă, a condus la producerea unor fisuri în panour ile 
de zidări e, pl anşee ş i casa scării . Proiectul de rest aurare ş i 
consolidare a fost rea lizat ele acela ş i colect iv de la „PROIECT 
Bu c ureşti ' coordonat de arhi tectul N. Pruncu ş i ing inerul 
I. Vasilache . Au fost efectuate re\;eseri de z idăr i e Ia panourile 
de fa\;adă cu ferest re ş i la casa scă rii ş i consolidate zidurile 
portante cu plase metalice su date pe ca re s-au ap licat torcre
t uri manual e în strat uri succes ive. 

Aten\,ia ş i conşt iin c i oz i tatea cu care au fost efectuate lucră
r ile de consolidare au mărit rezisten~a c l ă dirii Fo işorului de 
foc , monument istoric ş i de a rhitectură a l oraşului , în peisa
jul căru i a s-a r eintegrat mcnpu înclu-se ca un adevărat punct ele 
referinlă . 

L egat prin destinaţ i a ş i fu nc\.iona 1 itatea sa de istoria 
pompier il or româ ni , Foi şo rul de Ioc continuă ş i astăz i să ser
vească această institupe prin muzeul oma gial pe care-l crăz

du i eşte, începînd din anul 1963. 
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