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Piaþa Sf. Vineri vãzutã din
Calea Cãlãraºi. În planul
depãrtat, Strada Sf. Vineri,
al cãrei traseu se suprapune
cu aproximaþie pe cel al
Cãii Vãcãreºti. În centrul
pieþei se aflã un spaþiu
verde, cu troiþa fostei
Biserici Sf. Vineri

Biserica Sf. Vineri (demolatã în 18-19 iunie 1987) ºi Aºezãmintele Nãsturel-Herescu (foto 10 iulie 1985).

Piaþa Sf. Vineri, cu biserica ºi mahalaua omoni-
me, aparþinea vechii vetre a oraºului. Dupã Dimitrie
Papazoglu, Bucureºtii ar fi luat fiinþã pe platoul Udrica-
nilor (nume care ar veni de la cel al boierului Udriºte
Nãsturel). Platoul continua cu zona Dobroteasa, mer-
gînd spre Vamã (care, numitã Carvasara, s-ar fi plasat în
Strada Bãrãþiei, iar dupã autori mai noi, în zona actua-
lului minister al Agriculturii), apoi ajungea în Tîrgul
Cucului ºi ieºea la Sf. Sava (zona Pieþei Universitãþii),
întinzîndu-se pînã spre Sãrindar (azi Cercul Militar Na-
þional). Ca ºi Mahalaua Udricani, Mahalaua Sf. Vineri e
amintitã prima oarã în documente în secolul al XVII-lea.
Aflatã la nord de Dobroteasa, ea se numea pe atunci ºi
Herasca (de la boierii Hereºti, sub oblãduirea cãrora se
gãsea). Era cuprinsã între Calea Cãlãraºilor la nord, Sf. Ion
Nou la vest, Strada Mãmulari la sud ºi Vãcãreºti la est, iar
ca vecine periferice avea mahalalele Udricani ºi Lucaci. 

Spaþiul Mahalalei Sf. Vineri a fost sistematizat în
anii ’80, iar biserica a fost demolatã. Biserica Sf. Vineri-
Herasca fusese întemeiatã la 1645 de Aga Niþã, de soþia
sa, Ioana, ºi de fiul lor, spãtarul Cãlin. În curte se gãseau
chilii pentru sãraci ºi brutãrii. În secolul al XVIII-lea,
biserica a fost reparatã ºi înzestratã de familia Nãsturel-
Herescu, iar în 1839 a fost reconstruitã. Lîngã Sf. Vineri
funcþiona la 1906 o piaþã, zisã Piaþa Nouã, iar ceva mai
sus exista Piaþa Hereasca (Fiereasca) Veche, cu care se
învecina o micã sinagogã. 

Situat nu departe de mari pieþe precum Bibescu
Vodã ºi Unirii, dar ºi de mici aglomerãri profesionale
(blãnari, cojocari, zãbunari...), cartierul Sf. Vineri a de-
venit, în ultima jumãtate a secolului al XIX-lea, unul
din centrele comerþului cu lucruri uzate – în preajma
bisericii se gãsea, de altfel, ºi Hala de Vechituri.

Piaþa Sf. Vineri

Frontonul Aºezãmintelor Nãsturel-Herescu (foto 10 iulie 1985).
Construcþia a fost demolatã la 18-20 iunie 1987.
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Vedere din Calea Cãlãraºilor
spre Piaþa ºi Biserica 

Sf. Vineri. Fotografia a fost 
realizatã în iulie 2006 din
acelaºi imobil (ºi chiar din

acelaºi balcon) din care 
a fost luatã imaginea pieþei

în curs de demolare, 
la 12 decembrie 1985.

Piaþa în curs 
de demolare la
12 decembrie
1985. În stînga,
departe, apare
biserica. În faþa
ei, Tribunalul 
sectorului trei.
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Imagini de azi din Piaþa 
Sf. Vineri. În stînga, Strada
Sf. Vineri, cu traseul parþial
suprapus pe cel al fostei Cãi
Vãcãreºti (foto iulie 2006).

Noua Halã a Unirii – cunoscutã sub numele de
batjocurã « Circul foamei » – din Piaþa Sf. Vineri.

Piaþa Sf. Vineri la 16 mai
1985. Demolarea zonei

avea sã se încheie în 1986.
În stînga, perpendicularã

pe linia tramvaiului, 
se deschide Strada Gen.

Udriºte Nãsturel. În
depãrtare, imobilul 

(nedemolat) de patru 
etaje din care au fost

fãcute fotografiile plonjante
asupra cartierului în 1985
ºi în 2006. În dreapta se

vede Tribunalul sectorului
trei – clãdirea adãpostise

primãria sectorului 
II Negru înainte de rãzboi.

Staþia de tramvai din dreptul Bisericii
Sf. Vineri – pe Calea Cãlãraºi, 
la intersecþia cu Strada Sf. Vineri 
(în plan îndepãrtat). Tramvaiul oprea
în faþa unui fost han – o clãdire din
secolul al XIX-lea, care a adãpostit
cîndva o ºcoalã a Arhiepiscopiei 
Catolice, iar apoi, pînã la demolare, 
o secþie a Electrecord-ului 
(foto 3 mai 1985).
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Actuala panoramã a pieþei, 
cu vedere spre Calea Cãlãraºi,
se compune din blocuri ºi clãdiri
utilitare construite pe locul 
fostului cartier (în dreapta 
era biserica – foto iulie 2006).
Aceastã imagine îi corespunde
celei de mai jos.

O imagine obiºnuitã din cursul demolãrii pieþei, cu locuri virane ºi basculante (foto 26 septembrie 1985).
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Panorama Pieþei Sf. Vineri la 
16 mai 1985. Demolarea avea 
sã se producã în aprilie 1986.
Fotografiile au fost realizate 
din acelaºi punct ca ºi cele 
de mai sus, datînd din 2006.

La Sf. Vineri se gãsea un imobil
neobiºnuit în Bucureºti : 
o arhitecturã de potcoavã, 
care se deschidea spre piaþã 
(foto 3 mai 1985).
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Înfãþiºarea de azi 
a Pieþei Sf. Vineri 
spre Strada Bãrãþiei
(foto iulie 2006).

Strada Iuliu Barasch din cartierul Sf. Vineri. 
În stînga se vede Biserica Udricani (foto mai 2006).

Calea Vãcãreºti spre Strada
Bãrãþiei, în spatele tribunalului
de sector. Farmecul locului 
era dat de frontul de clãdiri 
cu prãvãlii la parter datînd de
la sfîrºitul secolului al XIX-lea
ºi începutul secolului XX 
(foto 3 mai 1985).

Calea Vãcãreºti în dreptul
Fundãturii Sticlari (în stînga), 
la intrarea în Piaþa Sf. Vineri
(foto 17 iulie 1985). Imobilele
din stînga au fost demolate 
în noiembrie 1985.
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Douã vederi ale
Cãii Cãlãraºi la 
Sf. Vineri în 2006 –
în stînga, Strada 
Sf. Vineri. Imobilele
sînt ridicate pe
locurile fotografiate
în josul paginii 
(în 1985) din acelaºi
loc ca ºi în 2006.

Douã imagini ale rãspîntiei 
dinspre Calea Cãlãraºi : 
sus se vede bine bãtrînul 
han aflat peste drum 
de bisericã (foto 3 mai 1985) ; 
jos e cuprinsã întreaga 
intersecþie (foto 4 mai 1985).
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Bloc nou, ridicat pe fostul loc al Cinemato-
grafului Tomis în aceastã vedere spre Piaþa
Cãuzaºi ºi Strada Labirint (foto iulie 2006).

Imobilul rãmas în picioare pe fosta Cale
Vãcãreºti – mai clar în fotografiile din
1985 reproduse mai jos – a fost încadrat
de blocuri noi (foto iulie 2006).

Strada Clucerul Udricani spre Strada
Mãmulari. Galeriile Izbînda – în fotografia
din dreapta jos – se aflau pe partea
dreaptã (foto iulie 2006).

Cinematograful Tomis tocmai a fost
demolat (foto 26 septembrie 1985).
Din imobilul cu patru etaje (existent
ºi azi – vezi fotografia din mijloc, de
deasupra) au fost fãcute fotografiile
panoramice spre cartierul Cãuzaºi,
înainte ºi dupã demolare. 
La parterul imobilului s-a aflat 
magazinul de brînzeturi Babaliescu
(aromân), cunoscut îndeosebi pentru
calitatea caºcavalului Penteleu.  

Calea Vãcãreºti 
ºi Strada Mãmulari 
(foto 21 iulie 1985).

Strada Clucerul 
Udricani ºi Galeriile 

Izbînda la 10 iunie 1985 
(imobilul a fost demolat 
la 17 noiembrie 1986). 


