
ORAŞUL BUCUREŞTI ÎN CARTOGRAFIE 
PÎNĂ LA SFÎRŞITUL SECOLULUI AL XIX-iea 

de ANA TOŞA-TURDEANU 

1. CELE MM VECHI MENŢIUNI ALE ORAŞULUI BUCUREŞTI 
liN HARŢI 

ln hărţile europene oraşul Bucureşti apare destul de tîrziu. Cea mai 
Yeche menţiune cartografică a lui, cunoscută pînă în prezent 1 ), pare a fi 
aceia de pe globUJl lui Martinus Behaim 2) din anul 1492. ,Pe acest glob, în 
bazinul inferior al Dunării, se află scris „Sibeburge, MoLdau Bessarabia, 
Walachei, Bucharest". 

Prof. Marin Popescu-Spineni înclină a considera că localitatea Sbu
chula din har·ta lui·Cusanus din anul 1490 ar fi Bucureştiul 3). 

Deci cea mai veche menţiune a oraşului Bucureşti în cartografie da
tează de la sf.îrşitul sec. ail XV-iea. 

Tot [ntre hărţile cele mai vechi .în care figurează oraşul Bucureşti, 
trebuie considerate cele ale sec. al XVI-lea dintre care cităm : 

- Harta „Transilvania" a lui Reichersdorif din anul 1550. 
- Harta „Mol<lavia ... Valaohia" a Iui Antonio Lafreri din anul 1560. 
- Harta „Hanc ultra vel Transilvaniam" a lui Ioanes Sambucus din 

1566. 
- Harta „Tractus Danubii secunda Tabula" a lui Gerard de Jode 

din 1578. 
- Harta „Romaniae ( que olim Thracia dicta) vicinorumque regionum" ... 

a lui Jacopo Gastaldi din anul 1584. 

1) Paul Cernovodeanu, Cele mai vechi menţiuni ale oraşului Bucureşti în 
cartografia europeană, în „Călăuza bibliotecarului", XII (1959), nr. 9, p. 25---26; Dr. 
Marin Popescu-Sipineni, Rominia în istoria cartograliei pînă la 1600, Bucureşti, 1938, vol. 
I, p. 107. 

2) Originalul acestui glob se găseşte la „Germanische Museum" din Niirenberg. 
Asupra globului şi a vieţii autorului a se vedea E. l Ravenstei.n, Martinus Beheim 
his Liie and his Globe, London, 1908, (cu un facsimil co'.orat al globului). 

3 ) Marin Popesicu-Sipinenii, op. cit., p. 95. 
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- Harta „Moldavia, Valadhia et Tartariae Pars" a aui Dominicus Custos 
din anul 1596. 

lncepînd cu secolul următor (XVII) oraşul Bucureşti figurează cu 
regularitate în hărţile europene cu privire la ţinuturile dunărene. 

2. TRANSCRIEREA FONETICA A NUMELUI BUCUREŞTI 
lN HARŢILE EUROPENE 1) 

Numele oraşului Bucureşti apare scris variat in hărţ'i. Această diver
sitate de transcriere se explică prin aceia că ,scrierea numelui s-a făcut pe 
bază fonetică, in ra:porit cu J1mba folosită !În redactarea hărţilor. 

Totuşi în această diversitate de transcriere a numelui Bucureşti se 
poate urmări o evoluţie cronologică pe care încercăm să o arătăm mai jos. 

Forma „Bocaretz" de pe harta lui Reichersdorf din anul 1550 se intil
neşte şi fa Ioanes Sambucus în harta din anul 1566 şi a lui Dominicus Custos 
din anul 1596, mai sus amintite. 

In harta lui Sambucus „Bocaretz" este o aşezare intre „Dambovitz" şi 
„Teltz" rîuri ce se varsă în Dunăre. 

Spre sfîrşitul sec. al XVI-lea apare şi forma „Bucheresch" pe hărţi,le 
lui Jacopo Gastaldi şi Lafreri. 

Această formă devine în secolul următor cea mai frecventă. Ea se în
tîlneşte pe hărţile lui Mercator: „Walachia, Servia, Bulgaria et Romania" din 
1602, 1607 şi 1636, pe harta lui Nicolaus Sanson : Estats de l'Bmpire des 
Turcs en Europe" din 1655, pe harta lui C. da Vignola „Corso del Danubio 
de Belgrado fine al Mar Ner ... " din 1624. Ultimul autor mai întrebuinţează 
şi forma „Buchoresck" în „Principati della Moldavia e Vafachia" din 
anu~ 1686. 

La sfirşitul secolului al XVII-lea numele oraşului este scris în mai 
multe feluri care vor fi utilizate cu mai mare frecvenţă în hărţile secolului 
următor, astfel : 

- Bucharest pe harta lui H. J aiLlot „La Royaume de Hongrie et des 
Estats qui ont ete V-nis a sa Couronne" din 1696. 

- Buchorest ipe hanta lui I. Sanson „Le Cours du Danube ... ". 
- Bucherest als Buchorest Locus Residentiae Hospodaris Valachiensis 

in „Danubii Fluvii Pars Inferior ... " a lui Nicolaus Visscher din 1685, 1700 
şi 1706 :precum şi .în „Romanie, Bulgarie et partie de Moldavie" a lui Covens 
şi Mortier din anul 1683. Această formă se .întîlneşte şi Ia G. et L. Valk in 
harta „Principatus Valachiae, Moldaviae" din anul 1729, la I. Covens şi C. 
Mortier [n harta „Theatrum belli ad Borysthenurm" din 1738, la S. Krieger 
în harta „Regni Hungariae" din 1750, fa T. C. Lotter în harta „Transylvaniae, 
Mo1daviae, Walaichiae ... " din anUil 1722. 

In hărţile din secolul al XVII-lea şi a primei jwnătăţi a secolului urmă
tor, adături de numele oraşului este trecută şi funcţiunea sa de capitală, 
în cercuriJe europene necunoscîndu-se uneori nici măcar capitala ţării 
noastre. Este adevărat că pînă in 1659 Bucureştii au deţinut, în mod alter
nativ cu Tîrgovişte funcţia de capitală, fapt ce a putut da naştere la situaţii 
neclare. 

1) Hărţiile amintite în acest oaipitol se găsesc la CabinetUJl de hărţi al BibHo
Lecil Acad. R.P .R. 
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ln harta lui Gillaume de L'Isle „Carte de la Hongrie et des Pays qui en 
dependoient autrefoLs" din anull J 703 se poate citi : Buchereste residence du 
Hospodar de Valaquie". Aceiaşi menţiune se găseşte şi fa harta lui T. C. Lot
ter din anul 1722 amintită mai sus. De asemenea harta „Turkey lin Europe" 
din 1727 a lui Senex şi I. Maxweill scrie „Buchoreste the Residence of the 
Hospodar of Valachia". 

Asemenea precizări exprese a funcţiunii de capitală a oraşului Bucu
reşti se întHnesc numai pe hărţile de Ia începutul sec. XVIII. Mai înainte 
figura Tirgovişte cu această funoţiune: „Terguvisda 1Seldes Vaivoda Val" pe 

Fragment din harta lui Merca.tor : Wa.Iachia, Servia, Bulgaria, Romania 
(Amsterdam, cca. 1600). 

harta lui V. Custos şi „Targovisco vcl Teirvis sedes Vaivode" în hărţiile 
lui Mercator mai ~ms amintite. 

Rezultă din cele de mai sus că mutarea capitalei aa Bucureşti devine 
cunoscută prin hărţi abia la foceiputull sec. 0Jl XVlll.Jea. 

Frecventă este in sec. al XVIII-lea şi forma Bukorest, ca în hărţile 
„La Hongrie et la Transylvanie ... " a lui G. de L'Isle din anul 1743; „Nieuwe 
Kaart van Koninkryk Hongaryen ... " din anul 1744 a :lui faaak Tirion; în 
„Turkey in ,Europe" a Iui I. Bowen din 1752, 'în „ ... Regni Hungariae" a lui 
L. Eul:ler din 1753. 

Scris Bucorest apare la Marsigli în „Mappa Potamegraphica ... " în 1741 
şi Ia M. Br.ion în „Turquie Euroipeenne avec ,1es etats qui en font Tribu-
taires ... " din 1764; Bucoresti apare pe harta lui d'Anville „Le Midi de la 
Russie ... " din 1760; în „Nova et Tartaricarum Moldaviae et VaHachiae des-
criptic" din 1771 a '1ui Math. Seutter, pe harta [ui Samuel Dunn „La Moldavia, 
la Valachia" din 1774, pe harta [ui P. Santini din 1777, în „Teatro della 
guerra" a lui A. Zatta din 1782; in „Principati di Vallachia" a lui Rizzi 
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Zanoni din 1782 ; [n „Mrupa Geogirafico de [a Turquia ... " a 'lui T. Lopez din 
1764; în „Turkey in Europa" a '1ui T. Kitchin din 1794; in „European 
Dominions of ,the Ottomans ... " din 1795 a lui W. Faden etc. 

La ,sfîrşitul secolului al XVIII-lea (1780-1790) apare o nouă formă, 
aceia de Bukarest sau Bukarescht, care devine dominantă [n secoll.l!l urmă
tor. Bukarest se fotîlneşte în hărţi,Je : „Neueste Karte der Moldau Walachei" 
de H. I. Schi.itz, în „Maipipa Specialis WaHiachiae" de F. I. Ruhedorf; în 
„I'Ungheria e '1a Turchia Europea" de G. Cassini; în „Ma.ppa Novissima Reg
norum Hungariae ... " a .lui Mu1liler. Bucharest în harta mui I. B. Prasser, 
„ ... Neueste General Land-Kairten" (1739); ân „Karte von idem Osmam
schen Reiche in Europa" a ~ui Franz Job. ReiJily ( 1796) ; Bukarescht în 
hărţile: „Carte vom Sohauplatz des Kriegs ... " 1(1788) a lui Thomas C. L. 
etc. Tot în această perioadă este scris şi Buhureschty, ca în „Charte von 
der Moldau und Walachey" a lui F. L. Gussefeld ; in „Carte der WaUachei" 
a lui Franz J. Sulzer; ân „Carte generale des limites entre les trois Em;pires ... " 
a lui F. L. Mi.iiller; în ,,Des Furstenthum Walaohey" de Sohutz şi Muller. 
Bukurescht în „Karte von der Walachei, Moldau ... " de I. F. Schmidt ; în 
„Oe1sterreichisch-Russisch-Turkischer Kiriegsat1J.as ... " de Abbe Max. Schimek. 

Aipropiată de forma rornînească esite „Bucuresti" ,întUnită pe harta 
Vailachiei de Rigas Velestin11i din anllll. 1799 şi „Buhcurest" lin „New map of 
the Countries Provinces ... " de John Senex din anuil 1710 !;>i „Regni Hunga
riae ... " din 1718 a lui Io. Bapt. Homann. 

ln secolul al XVIII,lea este reprezentat în hărţi şi ca cetate şi ca 
oraş fortificat cu ziduri. Aşa este în harta lui C. M. Roth „Carte speciale 
de la Principaute de Va'1aquie" (1771) şi în hărţile citate ale lui F. I. Muller 
(1780); Math. Seutter (1771); Abbe Max Schimek (1783); C. L. Thoma<; 
(1788); H. C. Schi.itz şi F. Muller (1789); Franz Reilly (1796). 

în secoll.l!l al XIX nu se mai întîlneşte marea diversitate de forme 
din secolul precedent ; forma Bukarest tinde să 1le înlocuiască pe celelalte. 
Aşa se întîlneşte în harta lui John Cary: „A new map of Turkey in Eu
rope ... " din 1801 ; în „Carte de la Moldavie, Valachie ... " a lui F. Fried 
din 1828 ; în „Tiirkischen Reiche in Europa" de Reinecke din anul 1820. 

Alături de această formă dominantă se mai întîlnesc şi altele mai 
puţin frecvente ca : „Buccoresti" în harta „Hungary and Turkey" de 
F. Playfair din 1821 ; „Bukharest" în „Map of Europe" din 1812 de A. K. 
Johnston; în „Turquia Europea i Grecia" de Pablo Alabera din anul 1834 
sau în „Turkey in Europe" din 1895. 

Aceste forme au fost mai frecvente în secolul precedent. 
Desigur că exemplele pot fi numeroase, le limităm însă la cele mai 

frecvente în privinţa formei de transcriere. 
ln concluzie din ·cele relatate mai sus rezultă că scrierea fonetică a 

numelui oraşului Bucureşti pe hărţile europene a cunoscut o mare variaţie 
de forme. Se poate totuşi urmări o evoluţie a acestora [n decursul seco
lelor după frecvenţa lor astfel : în sec. XVI este caracteristică forma care 
începe cu sillabeile „Baca": (Bocaretz) ; fo 1sec. XVII cu silabcle „Buche" 
(Bucheresch, Bucherest) ; în sec. XVIII cu „Buco" (Buchoresch, Buko
rest) ; în sec. XIX cu „Buca" (Bucarest, Bukarescht). Forma cu silabele 
„Bucu" apare încă din sec. XVIII, dar cu frecvenţă mai slabă. Unele sînt 
scrise cu „c", altele cu „cc", „eh", „k" etc., fără a schimba însă vocala 
caracteristică. 
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Desigur că această grupare nu reprezintă o demarcare fixă pe secole. 
Forma dominantă a unui secol îşi are începuturile în secolul precedent şi 
trece cu o frecvenţă mai slabă în secolul următor. Gruparea care s-a făcut 
aci se bazează pe frecvenţa mai mare sau mai mică a unei forme de 
transcriere. 

3. LOOALIZA&EA ORAŞULUI BUOUREŞTI tN HARŢI 

HărţHe diferă şi în privinţa localizării oraşului Bucureşti. Se întîlnesc 
erori în localizarea lui cum de altfel se constată greşeli şi în redarea altor 
elemente, în speoial ia celor de geografie..fi:zJcă işi politică. Insăşi cursul 
Dunării, fluviu atît de important în viaţa multor state, nu a fost cunoscut 
În întregime şi corect reprezentat în hărţi pînă la sfrîrişitul sec. XVIII (1782). 
La fel de puţin cunoscute au fos·t şi regiunile învecinate din cursul inferior 
al fluviului. 

Localizarea oraşului Bucureşti variază mult de la un autor la altul. 
Uneori el este Jocailizat pe valea Ialomiţei, ca în harta „Tractus Danubii 
secunda Tabula" din anul 1578 a lui G. de Jode. Alteori pe rlul Telz (sau 
Teltz), care av.înd curs paralel cu Ialomiţa şi Dîmboviţa se varsă în Dunăre. 
Aşa figurează în hărţiille anterior menţionate aile [ui Jacorpo Gastailidi, Domi
nicus Custos, G. Meroator, Cantel'li da Vignola, H. Jaillot etc. 

Alteori oraşul Bucureşti este localizat pe rnmboviţa, oînd pe un mal, 
cînd pe altul. Unii autori ca G. de L'Isle, Covens şi Mortier, îl aşează pe 
rîul „Dîmboviţa ou R. d'Argisch", ceea ce înseamnă că ei considerau Argeşul 
identic cu Dîmboviţa. 

Alături de Bucureşti găsim menţionată şi aşezarea Dîrnboviţa. tn hăr
ţile lui Homann „Danubii Fluminis" Bucherest este pe mailul stîng şi Dîm
boviţa pe malul drept al rîului Dombowicient. 

Ambele localităN a.par însă pe rîuri diferite pe hărţi'1e lui Gerard et 
Leonard Valk din 1678. La fel apar pe hărţi1le lui Jai'Mot şi Homann, 
Christofor Weigel, Sanson, G. de L'Isle. 

Localitatea Dîmboviţa astăzi nu mai există. Probabil că este vorba 
despre cetatea Dîmboviţei de odinioară. 

Eroriile în localizarea oraşului sfat minore faţă de celelalte greşeli ale 
hărţilor, în special de hidrografie. Geografii cei mai de seamă ai timpului 
ca G. de L'Isle, „Geographe de !'Academie Royale des Sciences", C. da 
Vignola „Geografo del Sereniss-me Duco di Modena" Sanson „Geographe 
ordinaire du Roy" ş.a., reprezintă cu mari inexactităţi ţfauturile dunărene 1 ). 

Astfel în hărţile lui Homann Valachia se întinde spre nord pînă aproape 
de Iaşi; regiunea dintre Silistra şi Olt este „Sangiacatus". Aceeaşi situaţie 
de „sangiacatus" arată şi Lotter în harta sa din 1722 înglobînd Bulgariei o 
mare parte din teritoriul romînesc dintre Ialomiţa şi OH. De asemenea 
şi în harta „Walachia, Servia ... " din 1708 a lui Gerardus Valk et Petri 
Schenk, hotarul Bulgariei trece în apropiere de Bucureşti. Afiluenţii Dunării 
sînt tot aşa de fantezist reprezentaţi ca însăşi cursul fluviului. tn acest 
stadiu puţin avansat al car·tografiei cu greşeli fundamentale de localizare 

1) N. Docan, Memoriu despre lucrările cartografice privitoare la războiul din 
1787-1791 în „An. Aoad Rom.", Seria II, torn. XXXIV, Buc., 1912. 
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nu ma:i surprinde greşita localizare a aşezărilor omeneşti, fie ele chiar 
capitale de ţări. 

ln privinţa aşezării matematice a oraşului Bucureşti, amintim prima 
hairt·a romînea1scă - harta Ţării. R~neişti - a 1Stolnicullui Co111stantin Oan
tacuzino din anul 1700. Pe această hartă este scris în dreapta anului şi a 
locului de apariţie „la Bucureşti înălţimea polului este de 45 de grade şi 
40 de minute". 

4. HARŢ! IMPORTANTE PENTRU CUNOAŞTEREA TRECUTULUI 
ORAŞULUI BUCUREŞTI 

CunoaŞ·terea celor mai importante hărţi şi planuri referitoare la Bucu
reşti ajută în stabilirea diferitelor etape ale dezvoltării oraşului, ele fiind 
indispensabile specialistului care se ocupă de trecutul capitalei. In cele 
ce unrnează vom menţiona cîteva din aceste hărţi pe care le considerăm 
deosebit de valoroase pentru istoria Bucureştilor. 

Aceste hărţi rde detailiu, de o reailă valoare ştiânţifică, [nceqJ a se 
întoomi la sfîrşitul sec. al XVIII-lea în scopuri militare. Ele sînt executate 
de specialiştii armatelor străine care vremelnic au ocupat provinciile 
romîneşti. 

Deosebit de importantă atît pentru cunoaşterea oraşului Bucureşti 
cit şi a ~mrprejuriilllillor 1sale este harta austriacă din 1790 „Mi[itairische Carte 
Der klleinen oder Oesterreichisohen und Grossen Walachei" la scara 1 : 56.700. 
Planşa nr. 72 a acestei hărţi arată oraşul Bucureşti în desfăşurarea sa spa
ţială. Din ea rezultă clar că în 1790 oraşul era aşezat în cea mai mare 
parte pe malul stîng, mai înalt, al Dîmboviţei, evitînd lunoa inundab:lă a 
malului drept. De asemenea se poate urmării modul de grupare a străzilor 
- textura oraşuJui - cu un nucleu de maximă concentrare în zona cen
trală contrastînd puternic cu periferia 1). 

Harta mai arată că la 1790 oraşul se găsea la o imporitantă răscruce 
de drumuri care printr-o reţea radiară îl unia cu celelalte centre populate 
ale ţării. Se vede cum aceste drumuri la ieşirea din oraş se afundau în 
pădure, ceea ce reiese şi din planul cartografic al oraşului din 1790. Harta 
cuprinde informaţiuni de ordin fizico economic : detalii de hidrografie, 
exploatarea terenului, drumuri, păduri, aşezări omeneşti. 

La această dată în jurul oraşului erau nuclee de aşezări rurale ; Bu
deşti, Grozăveşti, Colentina, Floreasca, Pantelimon, mănăstirile Văcăreşti 
şi Cotroceni etc., care mai tîrziu s-au contopit cu oraşul, dar care atunci în 
1790 erau situate la distanţe apreciabile de oraş şi despărţite de acesta 
prin întinse terenuri agricole. 

Interesant de urmărit pe harta austriacă este şi întinderea viilor în 
jurul oraşului pe suprafeţe mari pe verisantuJ rdreqJt, mai înail.t, a:l Dîmbo
viţei şi în suprafeţe restrînse pe versantul opus, spre Dudeşti şi Batişte. 

Pentru studiul oraşului Bucureşti, harta austriacă se completează 
foarte bine cu planul cartografic din 1770, precum şi cu planurile lui Purcel 
şi Ernst (1791). Primul plan arată o imagine de ansamblu a oraşllllui şi 
a cadrului natural a aşezării, iar celelalte două conţin ample detalii asupra 

1) Pentru compa.ratia situaţiei 1790 şi 1853, a se vedea: Vintnă Mihăilescu, 
V /dsia şi Moştiştea, Buc., 1925, .p. II-a. 
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înfăţişării şi structurii. Pentru cunoaşterea regiunii înconjurătoare oraşului 
în prima jumătate a sec. XIX deosebită valoare are harta ruseas:::J. din 
1835, rervizuită în 1853 1). ln ea s,înt menţionate toate aşezările omeneşti, 
cu indicarea numărului de gospodării în dreptul fiecărei comune ; de ase
menea drumurile împărţite pe categorii după importanţa lor (de poştă, 
drumuri mari şi drumuri mici), cu indicarea staţiHor de poştă. Deosebit 
de amănunţit sînt redate apele (riuri, pîraie, iazuri, gîrle, bălţi) cu podurile, 
punţile şi morile lor. întinderea pădurilor este de asemenea arătată în hartă . 

.Fragment din ha.I"ta. lui Lottaeir: Transylvaniae, Moldaviae, Walaichiae, 
- Bulgariae, 1722 

Harta fiind la scară mare (1 : 420.000) nu arată detalii şi asupra ora
şului însuşi. 

ln anul 1856 se întocmeşte o nouă hartă a Ţădi Romîneşti de către 
militari austrieci sub conducerea mareşalllilui Fligely. Din ordinul domni
torului Cuza această hartă se pubtlică la Bucureşti ~n stabilimentllil lui 
Szatrnary în anul 1864 sub titlul „Charta Rornîniei Meridionale" în 112 
planşe colorate. Planşa Col. IX, seria 7, a acestei hărţi cuprinde oraşul 
Bucureşti în desfăşurarea sa spaţială, precum şi împrejurimile sale. Din 
observarea acestei planşe rezultă o creştere a zonei de locuit pe versantul 
drept al Dîmboviţei, în 1lunguil dru.muritlor, :iar teilldinţa dominantă de creştere 
în suprafaţă a oraşului este spre N E, E şi S.V., de·a lungul drumurilor 
spre Braşov, Brăila şi Giurgiu, drumuri care întrecuseră în importanţă 
vechiul dru.m a.I Tîrgoviştei. Se constată şi din această hartă dezvoltarea 

1) Pentru această lucrare a se vedea : C. C. Giurescu, Principatele Romîne la 
tnceputuJ secolului XIX, Buc., 1957; Vintilă Mihăilescu, op. cit.,. G. v;nsan, O fază 
Jn poputarea tarilor romlneşti, Buc., 19,12. 
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anarhică a oraşului, cu o îngrămădire relati'Vă a caselor în zona centrală cu 
străzi care erau trasate după bunul plac al proprietarii.lor şi cu o periferie 
în care precUIIIlpănea caracterul agricO'l 1 ). 

Comparativ cu harta austriacă din 1790, harta lui FJigely arată extin
derea considerabilă a viţei ·de vie pe amîndoi versanţii DJmboviţei din cu
prinsul oraşului iar unele nuclee populate din apropiere au fost înglobate 
în oraş ;prin creşterea în suprafa.şă a acestuia 2). 

Pentru studiul oraşului Bucureşti, harta lui Fligely se completează cu 
planurile cartografice aile lui Borroczyn din 1846 şi 1852, care arată 'in 
detaliu aspectul interior al oraşului. 

„Charta Rominiei Meridionale" a fost ut·illizată ca hartă topografică 
pentru necesităţile ţării pînă la sfîrşitul sec. XIX cînd a fost înlocuită cu 
Harta Statllllui Major Romîn, iniţiată pe teren în anul 1873 de căitre 
colonelul C. Barozzi, hartă executată în condiţiuni tehnice şi ştiinţifice 
superioare. ln această hartă apare redarea ştiinţifică a reliefului cu aju
torul cur\,elor de ni'Vel, care constituiesc acum un element nou [n hărţi. 

Relativ la scara hărţilor este de remarcat că ea variază, în funcţie 
de unHăţile de măsură ale timpului. Obişnuit, o hartă are exprimată scara 
grafică în mai multe unităţi de măsură, ca să corespundă ceri.nţelor cît 
mai mlllltor ţări. Abia adoptarea metrului ca uni•tate de măsură oficială de 
către ţările europene, a adus unifonrnitatea şi în exprimarea valorii scărilor. 

Primele hărţi care se referă la ţara noastră, ca şi primele planuri 
cartografice ale oraşului Bucureşti, au unităţi de măsură străine : milla, 
versta, Klafteru11 etc. Pe la mijlocul secolului trecut apare pe hărţi, alături 
de scările îil unităţi de măsură străine, şi scara în uni•tăţi de măsură romî
neşti (stînjenul, palma, pasul etc.). Aceasta este explicabH deoarece primele 
hărţi au fost executate din iniţiativă străină, cu tehnică cartografică şi 
specialişti s•trăini. Apoi, după 1850, s-a început executarea hărţilor din ini
ţiativă romînească (harta Fligely, planul lui Jung) dar cu specialişti şi 
tehnică străină, astfel incit scara hărţilor a trebuit să aibă şi valori de 
măsură naţionale alături de cele străine. Ab'.a după 1866., cînd se introduce 
şi la noi sistemul metric ca unitate oficială obligatorie, se uniformizează 
şi unităţile de măsurare a scărilor. 

Aceeaşi sHuaţie se remarcă şi .la ;planuriJe cartografice ale oraşului : 
la început au scara ân unităţi de măsură străine (planuil rusesc, planul lui 
Sul.zer, Purcel, Ernst, Gaudi, Harting, Schweder). Apoi devin naţionale, mai 
întîi în unităţi de măsură vechi .(planurile lui Blaremberg, Borroczyn, Pappa
zoglu) şi aipoi în sistem metric (planurile lui Sesquieres, a Inistit. Carol 
Gobl, Instit. Geografic al Armatei Romîne etc.). 

Hărţile mai sus amintite constituiesc documente preţioase pentru cu
noaşterea oraşului Bucureşti şi a împrejurimilor sale, în diferite penioade 
de dezvoHare. Pri'Vite comparativ, ele conduc la concluzii deosebit de inte
resante, ilustrînd condiţiile naturale, economice ·şi sociale de aşezare şi 
dezvoltare a oraşului, influenţele reciproce dintre oraş şi mediul încon
jurător precum şi influenţele diferitelor orînduiri sociale prin care a trecut. 

1) A se •vedea V. Mihăi~esou, op. cil. 
i) V. Mihăilescu, Contribuţie Ia studiul aşezărilor omeneşti din cîmpia roniînd 

între 1853-1899, Buc„ 1922. 

210 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



Hărţile constituiesc documente valoroase, de neînlocuit, mai ales pentru 
adîncile prefaceri economice şi sociale care au avut loc în Cîrnpia romînă. 
în decursul secolului trocut. 

5. PLANURILE CARTOGRAFICE ALE ORAŞULUI BUCUREŞTI 

Cele mai vechi planuri cartografice ale oraşului Bucureşti de care 
avem astăzi cunoştinţă, datează de la sfirşitul sec. XVIII. Ele au fost întoc-

Fragment din Cba.rta Romîniei Meridionale, Buc., 186<1. col. IX, seria '7 

mite de către topografi militari ai armatelor străine în timpul şederii lor 
la Bucureşti şi urmăreau un scop pur militar. 

MUJ1tă vreme s-a crezut că cel mai vechi ip.lan carto.gratfic este „Grund 
Riss der Haupt Stadt Bukurest in der Walachei" a lui Franz Joseph Sulzer 
publicat la Viena în anul 1781 .. în voi. I din lucrarea „Gescliichte des Trans
alpinischen Daciens" 1). 

Planul lui Sulzer este redactat în limba germană. El arată uliţele 
principale, drumurile de acces in oraş şi localizarea a 27 de clădiri mai 
importante ale oraşului. 

ln anul 1912 Nicolae Docan 2 ) aminteşte despre un alt plan carto· 
grafic mai vechi decît a lui Sulzer, datînd din anul 1770 şi care se găseşte 
în Arhiva de Război din Viena. 

Investigaţiile întreprinse de Mureul de istorie a oraşului Bucureşti 
şi Biblioteca Centrală de Stat au dus nu numai la obţinerea unei copii de 

1 ) Acest plan a fost reprodus şi tradus fo romîneşte pentru prima oară de 
călre Dim. Berindei în „Reivista Romină • I, din anul 1861. 

2) N. Docan, op. cit. 
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pe acest plan, dar şi la descoperirea altor planuri necunoscute pînă în 
prezent. 

Planllll amintit de Docan este întitulat „Plan de la viile de Bukarest 
et de l'affaire arrivee la 24 Janv. 1770 aupres les monasteres de Vakarest 
et Kodretsan entre les russiennes et un corips de cavalerie turque". Scara 
planului este exprimată în ore de drum. Planul arată o imagine de ansamblu 
a oraşului şi localizează abia zece dintre clădirile mai importante consi
derate ca puncte de reper pentru orientarea trupelor. Tot în interes miiitar 
se arată care dintre uliţe sînt podite, şi care sînt drumuri de acces în 
oraş şi de legătură cu celelalte centre populate ale ţării: drumul Transil
vaniei, al Craiovei, Giurgiului, Brăilei, Tîrgoviştei, Iaşului, precum şi drumul 
spre Constantinopol (drumul Olteniţei). Interesant este în acest plan şi 
arătarea masivelor păduroase din jurul oraşului în care pătrund drumurile 
menţionate. Nici un alt ,plan nu arată acest aspect. Planurile şi hărţile 
ulterioare arată dispariţia acestor rpăduri, cauzată fie de întinderea spaţială 
a oraşului, de înfiinţarea de noi nuclee populate, fie de înaintarea arăturhlor. 

O fotocopie a acestui plan este expusă în Expoziţia penmanentă a 
Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti. 

ln anul 1957 s-au descoperit în Arhiva Centrală de Stat din Moscova, 
cinci planuri cartografice ffn manuscris, colorate ale Capitalei noastre 1 ). 

Cel mai mare, 76X112, nedatat, poartă titlul „Plan goroda Bukoresta" ~a 
scara 1 : 14.280 cu redactare latină. Prof. Ionaşcu, stabileşte ca dată a 
întocmirii acestui ,plan anul 1770. Planul este ilustrat prin miniaturile a 
21 case şi cur~i boiereşti. ln el s-înt localizate peste q sută de locuri şi 
clădiri importante (mănăstiri, biserici. hanuri, mori, poduri, străzi). 

„Plan goroda Bukoresta", al cărui original se păstrează la Moscova 
şi care a fost alcătuit de topografi militari ruşi, reprezintă cel mai vechi 
plan cartografic al oraşului Bucureşti cunoscut .pină în prezent. 

ln anul 1791 se întocmesc două planuri cartografice ale oraşului de 
către doi militari din armata austriacă ce se găsea atunci la Bucureşti : 
„Plan der Wallaohischen Haupt u. Residenz Stadt Bukurest" de Ferd. Ernst 
şi „Plan von der Haupt und Residenz Stadt Bukurescht in der grossen 
Wallachey" de Fr. Purcel 2). 

Amîndouă planurile sînt foarte detaliate şi destul de precise ca docu
mente cartografice care arată înfăţişarea şi întinderea oraşului în acea 
perioadă 3). Se vede o extindere exagerată a oraşului in raport cu numărul 
locuitorhlor. Casele sînt rare, izolate. în mijlocul unor grădini întinse, răs
pîndite în toate direcţiile, fără nici o regulă, dînd oraşului un aspect haotic. 

Amănuntele din planurile lui Purcel şi Ernst nu se mai întilnesc în 
alte planuri pînă la jumătatea sec. XIX, cînd Borroczyn întocmeşte planu
rHe sale în 1846 şi 1852. 

1) I. Ionaşcu, Plaool cartograiic inedit al oraşului Bucureşti din anul 1770, în 
„Studii", an XII (1959), nr. 5, p. 113--131. 

2) Originallul planului Errust se pă.strează la Muzeul de istorie a oraşului 
Bucureşti, iar copia în rnMirne rde 108 X 83 cm. precum şi a celuilalt plan in foto
tipie colorată de mină de 123 X 84 cm. se pot vedea 0la Cabinetll!l de hărţi a·l Bi
bliotecii Academiei R.P.R. Alte copii sînt expuse şi la Muzeul de istorie a oraşului 
Bucureşti. 

' 3j Detalii asurpra acestor p'.anur~ cartografice şi a lui Su'.zer a se vedea : 
George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Biserici, curţi boiereşti şi hanuri după 
p:anuri inedite de la siîrşilul veacului al XVIU-lea, Buc„ 1935. 
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Pilanurile anterioare acestuia au un caracter mai general, fără prea 
multe detalii. Printre acestea mai interesante şi mai valoroase sînt planurile 
ruseşti: „Planul oraşului Bucureşti în arătarea situaiţiiei lagărului de sub 
comanda generalului Michelson, 1807" 1) şi „P.lanul oraşului Bucureşti şi 
al împrejurimilor, întocmit de conpul inginerilor şi cvartirmaiştrilor din 
cartierul general al companiei din 1807-1812 2)". Apoi planul ·semnat de 
generalul rus Harting, din 1807, desenat de Voicenco: „Planuf oraşului 
Bucureşti cu arătarea situaţiei campamentului făcut în anul 1807 de func-

Planul o~ului Bucureşti din 2'1 ianuarie 1770 

ţionarii seoţ·iei de geniu de pe lîngă armata de sub comanda generalului 
din cavalerie Michelson" . 

Tot în jurul anului 1807 este întocm~t şi: „Plan de la Capitale de 
Va:lachie Boucoureste ... dessinee par A. Gaudi ... " publicat în fotocopie în 
alburnul „Monumenta cartographica Moldaviae, Valachiae et Transylva
niae" 3). Acest plan este foarte asemănător cu planul lui Harting, dar este 
mai puţin cOIIIl,pJ.et. E1 arată \imaginea ide ansamblu a oraşUllui şi a cadrului 
său natuml. Se vede structura oraşului, cu străzi dese şi întortochiate în 
zona centra!lă şi rare aa !Periferie. Şi aici, ca şii. ân celelante planuri cM"to-

t) Titlul este tradus din ;]mba ruisă . 
2) ldern. 
31 Existent la Cabinetu~ de hă.rti a:l Bibliotecii Academiei R.P.R. 
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grafice, rsînt arătate drumuri1le de legătură cu celed.ailte centre popUJlate 
ale ţării. 

Un alt plan descoperit la Moscova 1) este şi : Planul oraşului Bucu
reşti şi al împrejurimilor acestuia ridicat de sublocot. Sernskant şi de 
topograful Kuzmin în anul 1828 ... la scara 1 : 16.800. Acesta este primul 
plan administrativ al oraşului. EI arată împărţirea pe sectoare siau „cufori", 
în număr de cinci pe vremea aceea, indidnd totodată şi numărul de case 
din cuprinsul fiecăruia. 

Alt plan administrativ este cel întoamh de Vladimir Blaremberg 
în 1842. 

ln a doua jumătarte a sec·. XIX se întocmesc şi planuri de mare amă
nunt. Primul plan de acest fel este „Planul Bukurestului Ridicat tras chi
publikat din porunka prea înailtzatului domn stăpînitor BaI'bu Dimitrie 
Stirbeiu V. V.", întocmit de Rudo1f Arthur Borroczyn în 1846 şi 1852. EJ 
a întocmit mai mul,te planuri, dintre care cel mai detailat este în 99 planşe 
colorate, manuscrise a 76X61 cm 2). Foarte minuţios şi îngrijit lucrate, 
dovedesc pricepere şi conştiinciozitate. Sînt delimitate toate proprietăţile 
clădite şi neclădite, păstrindu-se forma şi orientarea relativă a lor. Sînt 
indicate în tabele maI'ginile, mahalalele, bisericile, hanurile, morile, clădiri·le 
principale. Planul indică coordonatele geografice ale oraşului şi altitudinea 
sa absolută. Planul a fost întocmit în 1846 şi este însoţit de un volum 
de text azi păstrat ~a Arhivele Statului din Bucureşti. 

Planurile lui Borroczyn arată aspectul interior al oraşului şi întinderea 
sa spaţială în perioada de trecere spre capitalism. 

Foarte exact şi amănunţJt este şi !~anul geometric, colorat, întocmit 
de Fr. Jung 3), plan care a fost ut<ilizat d~ primăria capitalei pentru rnxesi
tă.ţiJ.e sale urbanistice şi edirlirtare pină în anul 1895, oînd a fost înlocuit 
prin altul, executat în 1condiţiuni tehnice suiperioarre de către Serviciul Geo
grafic al Armatei romîne. 

Pînă în a doua pau-te a sec. XIX apariţia de hărţi şi planuri cartografice 
a fost întîmplătoare şi izolată răspunzînd fie unor necesităţi militare de 
moment, fie concretizînd în planuri schematice anumi1te calamităţi abătute 
asupra oraşului ca: „Situations plan des aim 23 Mărz 1847 a. St. abgebrannten 
S~attheiles von Bukurest" de ing. Ed. Schweder, în care se arată prin 
haşurare partea din oraŞ distrusă de foc sau „Cauzeile înecului capitalei 
pe rîul Dîmboviţa 1864" de lg. Teofil, care este însoţită de text e~plicartiv 
asupra cauzelor inundaţiilor Dîrrnboviţei, sau „Marea vărsare a Dîmboviţei 
dela 1/13-2/20 Martie 1865". 

P.înă în a doua jumătate a secolului trecut, planurile cartografice ale 
oraşului, cu excepţia celor miLHare, au fost lipsite de precizia şi detaUi,le 
necesare unor documente cartografice. Ele sînt totuşi merHorii, prezentînd 
suficientă documentaţie cartografică asupra vieţii şi asipectului oraşului din 
acea vreme. 

t) Asupra planurilor ruseşti a se vedea: I. Ionaşcu, Planul cartografic inedit 
al oraşu.lui Burnreşfi din anul 1770, în „Studii", XII (1959), nr. 5, p. 113 şi o.,nie:a Bratu, 
Hărţi necunoscute ale Bucureştiului, în ,.Luceafărul", an II (1959), nr. 18 (15 ~:cpt.). 

?j Gc.b'.netul de hăni al B:bll. Acad. R.P.R. este în i:osesia a·~estui p'.an unic. 
3) Planul lui Jung se poate vedea numai la Muzeul de istorie a oraşu:ui 

Bucureşti. 
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Planul oraşului Bucureşti din l'i91 întocmit de Ernst 

Desigur că necesitatea unor planuri pentru orientarea populaţiei nu 
s~a simţit multă vreme. după cum nu s-a simţit nici nevoia denumirii 
tuturor UJliţelor. MUJltă vreme nu;mai uliţetle iprincirpaJe şi mahala1lele purtau 
un nume oarecare, orientarea populaţiei făcîndu-se după anumite puncte 
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de reper ca palate, b~serici, cîriciumi, olăldiTi boiereşti etc. iA!bia mai tîrziu 
înmu[ţirea [populaţiei şi extinderea oraşului au redamat mtoomirea de 
ghiduri şi planuri generale. 

ln a doua jwnătate a secolului trecut apar planuri cartografice Sl.llpe
rioare ca realizare tehnică şi metode de lucru. Trebuiesc menţionate planu
rile lui Pappazoglu care, în majoritate sînt colorate şi însoţite de numeroase 
menţiuni istorice şi statistice asupra străzilor, clădirilor, populaţiei, locu
rhlor Istorice etc. Unele sînt ilustrate prin imaginea olădirilor trecute pe 
focurile Jor de aJillil)laisare pe hartă. 1Pllanwl „Bucuresoi CaipÎltala Romîniei" 
din 1871 este însoţit şi de un ghid alfabetic al străzilor de 59 pagini. El 
conţine şi împărţirea administrativă, pe „culori" a oraşului. Pappazoglu a 
întocmit şi planuri parţiale, pe sectoare administrative. Interesant este şi 
planul retrospectiv „Planul :primitiv alu Capitalei 1328" cu numeroase şi 
interesante adnotări istorice. 

Tot în acea vreme Marsillac ~ntocmeşte şi el un plan şi un ghid al 
oraşului Bucureşti 1). 

Nouile condiţii economice şi sociale generale de pătrunderea .relaţiilor 
de producţie capitaliste au determinat o dezvoltare rapidă a Bucureştilor, 
care cunoaşte o moderni-zare sub toate a51.Pecteile, vădit mai ales în centru. 
în timp ce periferia continuă să fie la nivelul unei aşezări rurale. 

Iluminatul public, alinierea străzilor, deschiderea unor bulevarde, recti
ficarea şi canalizarea Dîmboviţei ş. a. sînt consemnate în hărţi şi planuri : 
Orescu „Planul oraşului Bucureşti revedut şi corectat conform rectificărei 
Dîmboviţei, planurHor de aliniere al stradeilor şi bulevardelor", P. Sesquieres 
„Plan general al Canalisarei Dîmboviţei în interiorul oraşului Bucureşci" 
şi „Planul oraşului Bucureşci revăzut şi îndreptat cu arătarea canalisărei 
Dîmboviţei" sau „Alimentarea Capitalei cu apă subterană" etc. 

PJanurile generale din aceas1tă perioadă oglindesc modernizarea rapidă 
a oraşului în sens capitalist, cu un accentuat contrast între centru şi peri
ferie. ln acelaşi timp planurile arată concepţia urbanistică din acea vreme. 

Harta este şi ea un produs social. Chemată să răspundă acestor schim
bări rapide, înregistrează şi ea un salt însemnat, fără a ajunge însă la 
nivelul ştiinţific din celelalte ţări. Ia fiinţă Serviciul Geografic al Armatei 
care se ocupă cu producţia de hărţi, astfel că alături de iniţiativa parti
culară apare şi una de stat, organizată. 

Element nou pentru redarea ştiinţifică a reliefului este curba de nivel 
introdusă acum în hărţi şi planuri. Producţia cartogrnfică uiterioară în
făţişează oraşul în plină ascensiune a capitalismului, cînd dezvoltarea teh
nicii fotografice a dus la perfecţionarea cartografiei, manifestată printr-o 
serie numeroasă de planuri şi ghiduri apărute asupra oraşului şi a împre
jurimilor sale. 

Producţii.a cartografică a oraşului Bucureşti din ultima vreme se carac
terizează prin abundenţă, varietate de conţinut, tehnică înaintată şi precizie. 

Harta sau planul cartografic al oraşului însoţeşte studii şi cercetări 
din multe discipline ştiinţifice, fiind un auxiliar preţios de analiză şi de 
sintetizare a concluziilor din diferite domenii de cercetare : climă, sol, geo
logie, hidrogeologie, hidrografie, geografie, istorie, lingvistică, etnografie, 
medicină socială, arheologie, urbanism etc. 

1) Ulysse de Marsillac, Guide du voyageur a Bucarest, Brnc., f. d., pilian în anexă. 
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Din cauza diversităţii de probleme şi a risipirii hărţilor în numeroase 
reviste şi cănţi, cunoaşterea şi folosirea lor este foartte anevoioasă. Strîn
gerea hărţilor privind nu numai oraşul Bucureşti ci şi toate regiunile ţării 
într-o Mbliografie comună ar constitui un preţios mijloc de informare şi 
de documentare necesar at~t omului de culitură generală cît şi omului de 
.specialitate. 

ln prezent există numai studii şi prezentări izolate de hărţi, făcute de 
diverşi oameni de ştiinţă : A!l. Arbore, I. Băcilă, C. Brătescu, T. C. Bulat, 
N. Docan, G. D. florescu, C. C. Giurescu, V. Mihăilescu, Vffl,san, G. D. Zagoriţ 
şi alţii fără· ca problema unei rbiblliografii să fie măcar parţial rezo1'vată, 
deşi necesitatea ei este tot mai mult simţită 1). 

1) Ana Toşa-Turideanu: Necesitatea unei bibliografii cartografice romîneşti, 
in „Călăuza Biblio~ecarulrui", XII ('1959), M. 6, p. 45--48. 
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