
ASPECTE ALE VIEŢII SOCIALE IN ORAŞUL BUCUREŞTI 
IN PERIOADA DE TRECERE SPRE CAPITALISM 

de LIVIU ŞTEFANESCU 

Cercetătorii istoriei oraşului Bucureşti, cei mai vechi 1 şi cei mai noi 2, 

au pus în evidenţă dezvoltarea seculară, interpretînd evenimentele istorice 
ale lui în cadrul impresionantei fresce a :11tregii patrii. Oraşul a devenit 
în perioada de sfîrşit a orînduirii feudale centrul de activitate al negusto
rimii romîne, anunţîndu-se ca un adevărat motor al luptei de afirmare a 
riaţiunii burgheze. 

Atenţia ni se îndreaptă îndeosebi asupra acelor fenomene evidente 
în ultimele decenii ale secolului al XVIII-iea, care confirmă ascensiunea 
unei clase sociale noi, întemeiată pe o intensificare a schimbului, înlocuind 
în condiţiile date, prin relaţii deosebite, capitaliste, obişnuitele raporturi 
statornicite între locuitorii vechiului oraş feudal. 

Foarte frecventă este în perioada ultimelor două decenii ale secolului 
al XVIII-iea acapararea terenului aparţinînd marilor stăpîni feudali bucu
reşteni: mănăstirile. Este cunoscut că în lungul timpului, prin diferite 
mijloace, sub acoperirea mantiei mistice, mănăstirile bucureştene deveni
seră stăpîne pe cele mai întinse terenuri din oraş, în locurile pe atunci 
centrale, cele mai numeroase prăvălii, precum şi întinse podgorii în dealu
rile Văcăreşti, Lupeşti, mori dintre cele mai mari. In septembrie 1780, egu
menul mănăstirii Radu Vodă se plînge domniei că terenul (meidanul) 
morilor din Gorgani i-a fost încălcat de „mahalagii" care au construit case, 
prăvălii, diferite „nămestii". Cercetarea la faţa locului evidenţiază con
strucţii noi ale unui Lolea Arnăutu „case înalte de cărămidă şi cu prăvălie 
dedesupt" care „au intrat şi în lumina Dîmboviţei de au coprinsu cîtva din 
apă cu taraşi de au depărtat Dîmboviţa"; două case ale Marii văduva cu 
băcănie şi „fumu de bocate" ; o casă a popii Anastasie 3 • Plîngeri către 
domnie se repetă şi în anii următori. ln iunie 1794 se adresează o plîngere 
comună a mănăstirii Radu Vodă şi a mănăstirii Spirii pentru locurile din 

1 O bibliografie corespunzătoare vezi la : N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al 
monumentelor feudale din Bucureşti, Ed. Ac. R.P.R„ 1961, şi la Dan Berindei, Oraşul 
Bucureşti, reşedinţa şi capitala Ţării Romîneşti. Bucureşti, 1963. 

2 Vezi „Studii", an. XV, 1962, nr. 6. 
3 Arh. St. Buc„ Mănăstirea Radu Vodă, LXV /3. 
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mahalaua Popescului care „se încalcă de împrejuraşi vecini" 1, urmată 
de o cumplită carte de blestem 2 pentru ca „cei care va fi avînd zapise şi 
scrisori de stăpînirea caselor sau locuri ce va fi avînd să vecineze cu acest 
Ioc să le scoată să le arate, ca să să vază pentru mai înlesnirea descoperirii 
adevărului". 

în întreaga această perioadă a ultimelor două decenii ale secolului 
al XVIII-iea se observă o permanentă acţiune de mărire a chiriilor, desfă
şurată sistematic de mănăstiri. Fenomenul trebuie pus în legătură, pe de 
o parte, cu tendinţa obişnuită a clasei exploatatoare de a smulge cît mai 
mult, dar şi cu - în condiţiile unei economii în care schimburile băneşti 
se înmulţesc - posibilitatea pe care închirietorii, cei mai mulţi, negustori 
şi meseriaşi, o au acum în chip sporit de a avea şi de a putea da o cantitate 
de bani mai mare. Ridicarea preţului chiriilor este semnul unei economii 
băneşti în care circulaţia este mai intensă datorită multitudinii operaţiu
nilor de schimb stimulate de o cantitate şi o varietate mai mare de mărfuri, 
în care au început să devină mărfuri şi forţa de muncă şi pămîntul. 

în noiembrie 1792, nenumăratele acţiuni individuale sînt înlocuite cu 
o dîrză acţiune colectivă. întreaga mahala a cărămidarilor, alegînd ca 
reprezentant pe un Stanciu vătăşelu, prezintă o jalbă domniei împotriva 
acţiunii de mărire a chiriei de la 15 parale la 2 taleri pentru o jumătate de 
pogon 3• Intrebat fiind egumenul, acesta „nu tăgădui că nu umblă să IL! 
înalţe chiria" 4• Pentru a obţine majorarea chiriei, mănăstirea cere domniei 
în august 1793, pentru două prăvălii „să i să sloboază prăvăliile cu mara
fetu judecăţii" ca fiind răi platnici pentru ca să le poată închiria altora 
cu preţul mărit 5• In anul următor, în aprilie, o biată văduvă aden~reşte că 
deoarece „nemulţumindu-se părintele egumen pe parale treizeci ce era şi 
mai înainte la stăpînitoru casii am mai binevoit de am mai dat încă parale 
zece peste acele parale treizeci" 6• In ianuarie 1795 un Mincu! cismar dă 
zapis mănăstirii pentru o casă în Dobroteasa a unui jupîn Dumitru cismar 
„şi fiindcă da jupîn Dumitru chirie pe an parale şaizeci am mai sporit şi 
eu parale douăzeci", ajungînd astfel la doi taleri pe an 7 ; în timp ce tot 
atunci Ianache satărbaşa din mahalaua Izvorului la o chirie de 15 parale 
pe an mai sporeşte şi el cu 25, făcînd „peste tot taleri unul să am a da 
fără de nici un cuvînt" 8• Nica tabacul pentru prăvălia de tăbăcit din ma
halaua Tabacilor „care mai nainte plătiam chirie la sfînta mănăstire cîte 
parale cincisprezece dar acuma făcînd-o din nou m-am învoit cu părintele 
arhimandritu ca să dau de acum înainte pe tot anul cîte taleri unul 
chirie 9• 

O mişcare de protest viguros reuneşte în primăvara anului 1793 pc 
toţi locuitorii bucreşteni aşezaţi pe pămînturile mănăstirii Radu Vodă. 
Putem aprecia la cîteva mii numărul celor care se scoală cu jalba la domnie 
atacînd cu cererea lor dreptul nestrămutat, pînă atunci, dar sistematic in-
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1 Arh. St. Buc., Mănăstirea Radu Vodâ, LXXVIll/6. 
2 Ibidem, LXXVIII/8. 
3 Procentual aceasta înseamnă o majorare de 266%. 
4 Arh. st. Buc., Mănăstirea Radu Vodă, LXXXV I I I/. 
5 Ibidem, LXXXVIl/2. 
6 ibidem, XLXIX/61. 
7 ibidem, XLIX/5-l. 
8 Ibidem, XLIX/70. 
9 ibidem, XLIV/57. 
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călcat, al monoplurilor feudale. Din rîndul nemulţumiţilor se aleg cîţiva 
reprezentanţi care înfăţişează cererile, în esenţă ale aproape tuturor locui
torilor oraşului 1• 

I. „Să fie slobozi a vinde vin şi rachiu pe la casele lor fără de nici un 
fel de poprire de către mănăstire şi să dea numai cîte un leu de bute. 

2. Să facă case din nou pe locurile J)lănăstirii şi egumenu să nu le 
ceară chiria aceia cu cît i-ar da mînă mănăstirii după starea şi mărimea 
locului ce va coprinde şi să dea numai pe parale 15 de casă. 

3. Să vînză şi să cumpere case pe locul mănăstirii şi egumenu să nu 
facă cerere la acel cumpărător de a-i mai înălţa chiria, ci să dea şi cum
părătoru tot aceiaşi chirie ce o da şi vînzătoru. 

4. Cînd vor preface casele sau orice bina a lor ori le vor lungi, le vor 
lăţi, sau le vor meremetisi să nu-i poată embadisi egumenul cu a le face 
cerere de a da o altă chirie. 

5. Fieşcare din ei pe cît loc au apucat de au coprinsu în curţile şi 
grădinile lor să plătească tot aceiaşi chirie ce au plătit pînă acum. Iar să 
nu le măsoare egumenu locul şi să le facă obicei nou cu a le cere chiria pe 
stînjen." 

Judecata la divan înaintea boierilor şi mitropolitului trebuie că va fi 
fost destul de furtunoasă deoarece este nevoit a fi de faţă chiar „cuviosul 
arhimandrit raduliotul chir Ignatie", şi nu vechilul său ca alteori, şi obli
gat în faţa protestului zgomotos al delegaţiei locuitorilor să primească 
,.înfricoşat blestemul smereniei noastre mitropolitul ţării" că nu are hri
soavele în care, susţin delegaţii, sînt întărite de domnii anteriori cererile 
lor fireşti, de mai sus. 

Mănăstirea înfăţişează judecăţii cinci hrisoave. Unul din 23 septem
brie 1680 dat de Şerban Cantacuzino, prin care se întăreşte dreptul de a 
lua dijmă din toate grădinile şi vinăriciul din viile aflate pe pămînturile 
ei. Alt hrisov din 1 O martie 1735 de la Grigore al doilea Ghica, prin care 
se dă dreptul, deşi locuitorii protestează energic, spune documentul, să ia 
un leu de butia de vin sau să vînză cîte o butie a mănăstirii pentru vînzarea 
de vin de către locuitori şi poruncind „ca nimenea să nu aibă bucate de 
băcănie să vînză pe la casele lor ci să se vînză marfa numai la băcănia 
mănăstirii". Un al treilea hrisov din acelaşi an, emis de Constantin Mavro
cordat, întăreşte cele de mai -sus. Ai patrulea hrisov din 5 mai 1743, dat de 
Mihai Racoviţă, întăreşte dreptul mănăstirii de a interzice, orice cîrciumă 
aflată în apropierea cîrciumilor mănăstirii, dreptul de a percepe un leu de 
bute pentru cei ce vînd vin, precum şi stipularea împotriva încălcătorilor 
pămîntului mănăstiresc : „cei ce vor fi coprinsu locuri pe moşia mănăstirii 
să-şi facă case şi grădini fără ştirea egumenului să nu îngăduiască ci să-i 
scoată după acele locuri şi să le strice grădinile, sau să se învoiască de 
tocmeala chiriei cu egumenul şi numai cei ce să va aşeza cu egumenul şi-i 
va da locul acela să fie volnic a-şi face casă şi grădină". Ultimul hrisov 
din 7 mai 1785 de la Mihai Şuţu întăreşte pe cel din 1743. 

Această latură a luptei orăşenilor bucureşteni arată că procesul apa
riţiei condiţiilor noilor relaţii de producţie este îndelungat, el parcurge 
întregul secol al XVIII-iea, acumulînd deceniu-de deceniu măriri consis
tente ale întăririi neîncetate ale forţelor de producţie, ale valorificării con-

1 Arh. St. Buc., Mănăstirea Radu Vodă, LXXXVIIl/3. 
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tinue a priceperii meşterilor şi negustorilor locali, şi punerii în evidenţă a 
bogăţiei naturale a patriei noastre. Evoluţia înceată a dezvoltării capita
lismului este marcată, din timp în timp, de asemenea proteste, mai vigu
roase în ultimele decenii ale secolului al XVIII-iea, împotriva vechilor şi 
învechitelor monopoluri feudale. Menţionarea pentru prima dată în do
cumente a privilegiilor mănăstirii bucureştene nu este semnalul apariţiei 
concomitente în viaţa socială a oraşului, ele vin din secolele anterioare în 
forme mai precise şi neatacate. Inscrierea în actele domneşti atestă însă 
contradicţiile sociale care se anunţă în fiecare din multiplele laturi a ceea 
ce în esenţă constituie ciocnirea între noul caracter al forţelor de producţie 
şi învechitele relaţii de producţie feudale, a acelor neîntrerupte ciocniri pe 
diferite teme ale iondu1ui raporturilor dintre orăşeni şi feudali, intre care 
lupta pentru teren şi împotriva măririi chiriei, a unei rente funciare de un 
tip deosebit în aparenţă, constituie interesante pagini ale istoriei oraşului 
nostru în această perioadă. 

Hotărîrea divanului este un prim succes, nu deplin, dar lăudabil, şi 
plin de îndemn pentru viitoarele etape ale luptei cu jaloane luminoase şi 
însufleţitoare la 1821 şi 1848, al orăşenilor bucureşteni. Clasa dominantă, 
divan, domn şi clerici, este obligată să facă concesii. Este foarte important 
faptul că se obţine printr-un document de stat cele dintîi renunţări ale pre
rogativelor feudale Ia oraş, urmare firească a luptei solidare a întregii colecti
vităţi. In acest sens s11bliniern faptul că propunerile concesive ale divanului 
sînt însoţite de reflecţia „că de nu se va face aşa nu va înceta întinderea 
lor niciodinioară''. 

Se hotărăşte ca cei care-şi vor fi deschis mai demult cîrciumi să le 
ţină şi acum chiar dacă sînt în apropierea cîrciumilor mănăstireşti. Nu se 
acceptă nici un fel de mărire a chiriei locurilor sau caselor atît timp cît 
fiecare locuieşte acolo. Pentru reclădirea caselor pe aceleaşi temelii se 
statorniceşte ca preţul chiriei să fie de o dată şi jumătate, iar pentru 
reconstrucţii în care se face casa „mai mare şi mai largă decît temelia 
dintîi să se îndoiască chiria". Se prevăd şi excepţii dictate de cazuri for
tuite : inundaţii, surpări de teren etc. Pentru vînzarea vinului concesia este 
aproape generală: „să dea mahalagii de bute cîte cincizeci şi nouă de 
parale şi să fie slobozi a vinde fieşcare". Pentru cei ce au încălcat locurile 
mănăstireşti se hotărăşte ca ori să le elibereze ori să plătească chirie dublă 
în urma măsurătorilor care se vor face din nou, „dăscoperind cît au fost 
locul fieşcăruia pînă la începerea trecutei răzmiriţi". 

Pentru situaţia care comportă atenţie, şi anume aceea a terenurilor, 
proprietatea feudală iese încă apărată. Dar pe altă cale, despre care vom 
vorbi în altă parte, tîrgoveţii îşi vor satisface trebuinţele de a construi 
case şi prăvălii, cumpărînd sau închiriind. Este de remarcat faptul că preţui 
chiriilor este legiferat între 50% şi 100% majorare, punîndu-se capăt, pe 
de o parte abuzurilor, dar subliniind o dată mai mult fenomenul creşterii 
valorii locative orăşeneşti, semn ai noii orînduirii în care valorile imobi
liare, terenuri, case, prăvălii, ateliere vor constitui obiectul schimburilor 
economice, ai tranzacţiilor obişnuite, caracteristice gradului de dezvoltare 
a forţelor de producţie. 

Este foarte semnificativă pentru cele două ultime decenii ale seco
lului al XVIII-iea înmulţirea vînzărilor de teren şi închirierea unora noi, 
foarte numeroase. Acesta este semnul întinderii, al dezvoltării şi înfloririi 
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vieţii orăşeneşti, fundată pe o intensificare a economiei băneşti, a ceea ce 
înseamnă de fapt, în mii de mici faţete imaginea uriaşului proces de acu
n~ulare primitivă a capitalului. Cei care obţin locuri noi de închiriat în 
mahalalele Izvorul Tămăduirii, Lupeşti şi Cărămidari de la Mănăstirea 
Radu Vodă sînt: Radu bărbieru 1, Jon vizitiul 2, Radu lemnarul 3, Apostol 
argintar 4, Anastasie chelargiul 5, Radu covrigar 6, Drăghia părcălab 7, 

Ion grădinarul 8, Nica olarul 9, Ion vornicel 10, Popa Serghie 11 , Petre 
postăvarul 12, Neagu portărelul 13, Mihai ungurean 14, Constantin cojo
caru 15, şi alţii. Zapisele de închiriere a locurilor pentru construit case şi 
prăvălii sînt foarte numeroase şi ele se încheie de obicei pentru doi taleri 
o jumătate de pogon. Continuă închirieri de terenuri şi pe dealurile Bucu
reştilor pentru săditul viei. Mulţimea de noi închirieri dă imaginea unor 
întinse parcelări în părţile de sud şi de vest ale oraşului. 

Fenomenul invers al acaparării unor terenuri, de data aceasta în 
centrul oraşului este evident în acţiunea meşteşugită, urmată cu îndirjire 
de-a lungul celor două decenii de către boierul Nicolae Brîncoveanu. Rînd 
pe rînd, zeci de locuitori umili, - Păuna văduva, Dobre cazac păsărar, 
Ilie slujitor, popa Vlad, Constantin cărămidar, Neagu! portărel, Maria 
spiţăreasa, Grăjdan cărciumar 16, şi mulţi alţii - „de bună voie şi nesiliţi 
de nimeni", precum şi cîţiva boieri, inclusiv drumuri vicinale care au ră
mas ac·um în mijlocul noii proprietăţii, furnizează locul unei mari întin
deri de pămînt. 

Necazurile orăşenilor împiedicaţi să-şi rostuiască viaţa sînt prinse 
cu o deosebită preciziune într-o plîngere de păsuire pentru a nu fi evacuaţi 
din pricina neexecutării reparaţiilor, adresată în aprilie 1794 : „„.bărbat
mieu îndatorîndu-se au luat cherestea în trei rînduri dar nu au putut că 
cheresteaua dintîi o au luat turcii de a făcut cafenea, al doilea rînd o au 
luat nemţii de au făcut spital la Colintina şi cea de a treia s-au luat la 
mănstirea Mihai Vodă ... " 11. 

Se acumulează încet, din mărunte aspecte la prima vedere, necesita
tea care devine în întreaga perioadă un imbold pentru lupta de formare a 
pieţii interne, naţionale, adăogînd interesele şi acţiunea noii clase, burghe
zia, secularei lupte a poporului romîn pentru libertate şi independenţă 
naţională şi socială. De aceea cînd la începutul secolului al XIX-iea devine 
din nou mai puternică lupta de eliberare naţională, oameni simpli, umili, 

1 Arh. St. Buc„ Ibidem, XLIX/25. 
2 Ibidem, XLIX/:"lO. 
a Ibidem, XLIX/26. 
4 Ibidem, XLIX/29. 
s Ibidem, XLIV /3:2. 
& Ibidem, XLIV/35. 
7 Ibidem, XLIX/42. 
e Ibidem, XLIX/37. 
9 Ibidem, XLIX/43. 

10 Ibidem, XLIX(14. 
11 Ibidem, XLIX/21. 
12 I bide111, XLIX/23. 
1a Ibidem, XLIX/62. 
14 Ibidem, XLIX/66. 
1s Ibidem, XL!X'74 
1& Ibidem, LXIV/2. 
11 Ibidem, LVIll/34. 
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primiţi în şcoli, unde se predă în limba romînă, scriu cu dragoste : „m-amu 
rugatu de dumnealui de m-au primitu în şcoală între ucenici şi dumnealui 
m-au primitu cu bucurie ca pe un fiu al patrii" 1• 

Un aspect foarte interesant Ia începutul secolului al XIX-iea îl con
stituie şi vestita închisoare pentru datornici şi neplatnici. Un document 
din 1825 arată că un Anghel sîn Petruşcă cismar din mahalaua Sfîntului 
Gheorghe se plînge: „care soroc viind n-am fost următor cu plata după al 
mieu zapis, ci au venit vremea dă ne-am judecat la boieri ispravnici, unde 
m-au închis dă am perit la închisoare piste şase săptămîni" 2• Ca să scape 
de închisoare se învoieşte cu un Penciu tabacul care plăteşte suma sca
dentă, dar Anghel „amanetariseşte locşorul în dreptul banilor". 

Din cîteva frînturi ale unor acţiuni aproape generale pentru întregul 
oraş Bucureşti, ni se înfăţişează sbuciumul luptei pentru promovarea orîn
duirii noi, capitaliste, îndărătnicia şi eforturile cu care mănăstirile, 
marii feudali orăşeneşti se cramponează de poziţiile lor economice, ansam
blul unui proces în continuă creştere, care primeşte după lupta eroică a 
mişcării revoluţionare conduse de Tudor Vladimirescu un nou imbold, 
grefat temeinic pe o corespunzătoare dezvoltare a economiei oraşului şi a 
întregii ţări. 
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1 Muzeul Regiunii Porţile de Fier, Fond Şcoala de muzică Ploie;;ti. 
2 Idem. 24. 
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