lui DRACULA!
REPORTAJ

Regele Carol I,
“fan” al lui Þepeº
“Castelul lui Þepes”, care astãzi
trage dupã el un veac ºi ceva de
istorie, stã de pazã pe strada
General Candiano Popescu,
numarul 6, din sectorul 4 al
Capitalei. A fost construit în
anul 1906 ca turn de apã în
cadrul “Expoziþiei Naþionale”,
organizatã cu ocazia împlinirii a
40 de ani de domnie a regelui
Carol I, ºtiut fiind faptul cã
suveranul îl admira foarte mult
pe domnitorul muntean. Cum
spuneam, destinaþia iniþialã a
edificiului a fost aceea de turn
de apã. Dar, pentru cã forma
rezervoarelor nu era una esteticã, s-a adoptat soluþia unei construcþii care sã cosmetizeze acest
lucru. Oricum, turn de apã nu a
fost niciodatã. Aºa cã, construitã
dupã planurile arhitecþilor
ªtefan Burcuº ºi V. ªtephãnescu, clãdirea a reprodus, la scarã
micã, . Dupã inaugurare, în castel au fost organizate expoziþii
de artã, la care familia regalã a
participat de nenumãrate ori. De
asemenea, începând cu 1914 din
turnul castelului, fizicianul Emil
Giurgea realiza transmisiuni
radiotelegrafice. În anii de dupã
primul rãzboi mondial, „fortificaþia” bucureºteanã a fost trans-

formatã într-o cazarmã destinatã
corpului de gardã de la , aflat în
apropiere. Mai apoi, în 1945,
camerele castelului sunt dormitoare pentru femeile care trebãluiau prin parcul Carol. Dupã
strãmutarea Eroului Necunoscut
la Mãrãºeºti ºi inaugurarea, la
30 decembrie 1963, a mausoleului din apropiere, Castelul lui
Þepeº a fost folosit ca adãpost
pentru militarii care pãzeau
urnele cu cenuºã ale foºtilor lideri comuniºti. Dupã 1990, clãdirea a fost folositã drept Corp de
gardã pentru o subunitate de jan-

darmi, care îndeplinea misiuni
de pazã pe la bãncile din
Capitalã, iar din 30 septembrie
2004, printr-o hotãrâre de
guvern, a devenit sediul
Oficiului Naþional pentru Cultul
Eroilor. Dacã nu vã temeþi de
vampiri ºi vã încumetaþi sã
ajungeþi în turn, trebuie sã urcaþi
pe o scarã de lemn, construitã în
spiralã. De pe platforma acestuia se poate admira Parcul Carol
ºi tot Bucureºtiului. Castelul
este o simfonie arhitectonicã
cum rar mai întâlnim, rivalizeazã doar cu Palatul de la

Mogoºoaia, sau vila Minovici.

Cu Dracula
în istorie

Dincolo de legendã ºi de adevãr un pic de istorie nu stricã.
Vlad Þepeº, nepotul lui Mircea
cel Bãtrân, s-a nãscut la
Sighiºoara, în Transilvania. De
aici, probabil ºi frenezia cu
Dracula! Tatãl lui Þepeº a fost
uns cavaler al
Ordinului
Dragonului, o organizaþie militarã
“Societas
Draconistrarum”- , asemãnãtoare Templierilor, creatã de în
anul 1408, pentru a proteja
cre?tinãtatea de . Astfel, pânã la
numele fiului sãu a fost doar un
pas. De la dragon ... la drac.
Citind despre Þepeº în poveºtile
cusute cu fir medieval cum cã:
“Acesta este Dãculea! Precum
i-a fost numele, aºa i-a fost ºi
viaþa”, ºi speculând faptul cã
Þepeº, în partea a doua a domniei a renunþat la credinþa ordodoxã, cãsãtorindu-se cu o
veriºoarã a lui Matei Corvin,
regele Ungariei, Bram Stoker ºia gãsit personajul. Un nobil
ungur, Transilvania, niºte secui,
evenimente istorice puse aiurea,
vampiri ºi vârcolaci, pasul
Bârgãului din Bistriþa, pasiune ºi
dragoste, o reþetã perfectã.
Ionuþ Crivãþ
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