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încă din cele mai îndepărtate timpuri ale comunei primitive, oamenii 
au observat binefacerile luminii produsă cu ajutorul focului. 

Necesitatea ca omul să-şi continue activitatea într-un loc lipsit de 
lumina produsă de soare sau de lună, l-a determinat pe acesta să găsească 
singur o posibilitate de a produce această lumină, de a-şi perfecţiona 
mijloacele şi metodele de iluminat ca urmare a descoperirii focului. 

A fost suficient ca omul să observe urmele lăsate de un incendiu 
produs probabil în urma unui trăsnet, ca s_ă-şi dea imediat seama de avan
tajele ce le poate avea de pe urma focului. 

Focul este considerat ca prima forţă a naturii pe care omul a învăţat 
să o supună şi s·ă o utilizeze în folosul său. Descoperirea de către om a 
focului şi cucerirea lui de către om a însemnat un pas hotărîtor în istoria 
omenirii. 

După descoperirea focului, omul l-a luat şi l-a dus în peştera sau 
locuinţa sa, unde l-a întrebuinţat şi păstrat ca pe o comoară divină. 

Din acest motiv, al păstrării focului, s-a născut lampa cu grăsime. 
Primele lămpi nu erau altceva decît nişte vase simple în care se punea 
grăsime de animal şi care aprinsă, întreţinea focul. 

Sînt multe legende ce ne provin din vechime care ne vorbesc de felul 
în care omul a reuşit să cucerească focul. 

Astfel, legenda lui Prometeu, pe care grecii antici îl socoteau înte
meietorul civilizaţiei omeneşti, spune că Prometeu a creiat primul om, 
iar pentru a-i da viaţă, a furat focul din cer unde zeii îl ţineau ascuns 1. 

De asemenea se spune că Agamemnon, conducătorul oştilor greceşti 
acum 3000 de ani, după ce a reuşit să cucerească Troia, a vestit soţiei 
sale Clitemnestra victoria sa asupra troienilor cu mijlocul focului de către 
oamenii săi trimişi dinainte şi urcaţi în vîrful stîncilor din insulă în insulă. 

Jntîmplarea a făcut ca omul să observe că în urma frecării a două 
lemne uscate bine, acestea se aprind. De asemenea a observat că prin lo
virea a două pietre între ele sar scîntei. Toate aceste observaţii au dus, în 
ultimă instanţă, la posibilitatea ca omul să-şi poată produce singur focul. 

1 S. Bainglass, De la torţă la lumina rece, Buc., Ed. Tineretului, 1952, p. 9. 
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Incă din această perioadă oamenii au folosit focul atît ca mijloc <le 
încălzit şi iluminat cît şi ca mijloc de semnalizare de la mare distanţă. 

Primul instrument folosit de om pentru iluminat a fost de sigur 
apri11derea unei crengi. Din simpla observaţie că focul înteţit cu lemn de 
brad, cu crengi, are o lumină mai vie, oamenii şi-au dat seama că răşina 

! 1 

Sistem de aprindere a focului prin fre
carea a două bucăţi de lemn uscat 

este un bun stimulent pentru foc. 
Mai mult, aprinderea unor 

vreascuri din crengi de brad nu pro-

Aprinderea focului 
cu roata 

/ 

duce prea mult fum, iar mirosul ce-l răspîndeşte în jur este destul. d~ 
plăcut. Aceasta a determinat ca oamenii să culeagă răşina de pe brazi ş1 
inrnuind vîrful unei crengi într-o asemenea substanţă şi dîndu-i foc, a 

Producerea focului prin frecare 
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dat o lumină vie, cu miros plăcut, constituind prima torţă folosită de om 
ca mijloc de iluminat. 

Aşa a luat naştere torţa care avea să servească drept mijloc de 
luminat secole de-a rîndul. 

Probabil că locuitorii din jurul pădurilor de brad strîngeau cantităţi 
mai mari din această răşină, cu care confecţionînd torţe, le schimbau pe 
alte produse cu populaţiile mai îndepărtate de pădurile de molift şi brazi. 

Cu timpul, la aceste torţe s-a mai 
folosit şi ceară de albine, seul produs din 
grăsimea animalelor, iar mult mai tîrziu 
asfaltul şi pucioasa. 

Datorită însă faptului că torţele 
scoteau fum, iar ilumin!lrea încăperilor 
cu asemenea mijloace nu putea să se facă 
în mod permanent, constituind în acelaşi 
timp un pericol pentru incendiu, cunoscut 
fiind faptul că locuinţele erau confecţio
nate în majoritate din lemn, omul a cău
tat un alt mijloc mai perfecţionat în sen
sul de a da o lumină tot mai plăcută, cît 

Opaiţ roman mai puţin fum şi miros şi posibilitatea 
evitării incendiilor. 

In parte, aceste deziderate ale omului s-au realizat prin folosirea 
ceşcuţii cu grăsime, dar care totuşi şi ea dădea fum şi miros. 

„Ceşcuţa cu grăsime este prima lampă cunoscută în lunga istorie a 
mijloacelor de luminat, o lampă fără fitil şi fără sticlă, care dădea puţină 
l11mină, dar destul de mult fum şi 
un miros greu, înecăcios" 1• 

Ceşcuţa cu grăsime a fost 
folosită fie avînd numai grăsime, fie 
avînd amestecat cu grăsimea bu
căţi de materiale rezultate din îm
brăcămintea omului, dar în anumite 
cazuri arderea se făcea pe toată su
prafaţa vasului, fapt care ducea la 
producerea de fum şi miros foarte 
mare. 

Acest neajuns al fumului şi 
mirosului a fost înlăturat prin in
ventarea fitilului 2, care rămînînd în 
afara ceşcuţei cu o parte a sa, iar Opaiţ egiptean 
cu cealaltă în grăsime, fiecare firi-
şor din împletitura fitilului absorbind o parte din grăsime, ardea fără a pro
duce fum şi miros. 

Din observarea felului în care ardeau aceste fitile, omul a luat 
deoparte acest fitil şi cu puţin seu în jurul său, a dat naştere la lumînare. 

Lumînarea a fost întrebuinţată încă de pe vremea romanilor. Ro
manii bogaţi aveau laternarii pentru a lumina noaptea străzile. în evul 

1 S. Beinglass, op. cit., p. 15. 
2 Fitilul era alcătuit dintr-o împletitură din fire de cînepă, in sau bumbac. 
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mediu procedeele rămîn aceleaşi - torţele ţinute de valeţi, din ceară sau 
din sulf, luminau recepţiile. 1n timpul căsătoriilor se menţionează dansul 
luminărilor. 

Datorită faptului că luminarea ardea mai încet, aproape fără fum 
şi miros, comparativ cu lampa cu grăsime, dind o lumină mult mai fru
moasă şi mai deschisă la culoare, aceasta a început a fi folosită din ce în 
ce mai mult, în special de clasele 
dominante, fie în orînduirea sclava
gistă fie în cea feudală. Lupta pe 
care omul a dat-o în această pe
rioadă de început a folosirii lumi
nărilor, a fost aceea a perfecţionă
rii materialului folosit la confecţio
narea luminărilor. Cînd în locul 
seului a fost folosită ceara de albi
ne iar mult mai tîrziu stearina şi 
parafina, calitatea lumînărilor s-a Opaiţ asirian 
îmbunătăţit simţitor. 

Din orînduirea feudală, perioadă în care iluminatul cu luminări cu
noaşte o mare dezvoltare, ne-au rămas o serie de regulamente alcătuite 
pentru biserici, în care se prescria cite candele şi cite luminări trebuiau 
să ardă în biserici sau la diferite sărbători 1• 

Nevoia tot mai mare de iluminat prin mijlo
cul lumînărilor, în orînduirea feudală, a dat naş
tere unui meşteşug important pentru acele tim
puri : lumînăritul şi cerăritul. Dacă o bună part~ 
din această ceară sau luminări de ceară era pro
dusă de meşteşugarii de pe lîngă mănăstiri, alte 
cantităţi însemnate de astfel de produse se dato
rează cerarilor sau lumînărarilor din oraşe 2

, fapt 
constatat si la Bucuresti, unde la un moment dal 
privilegiui' acesta îl aveau orăşenii şi apoi meto
hul Episcopiei de Rîmnic. 

In anul 1792 lumînăria domnească din Bu
cureşti a fost cumpărată de un oarecare „Danii!". 
„I s-a dat cartea domnii mele ca dupe obiceiu 
numai el să aibă a lucra şi a vinde luminări de 
ceară la această lumînărie. Iar alţii nimeni să nu 
fie volnici, ci toţi să fie opriţi. Carele să aibă a 
lucra lumînările din ceară curată fără de alte 
amestecături şi să fie întocmai la dramuri fără 
de a face alte amestecături, căci găsindu-se în 
vre un vicleşug, ori că au pus în ceară alte ames-

Opaiţ folosit în evul mediu tecături ori că nu sînt tocmai la dramuri, foarte 
se va pedepsi" 3• 

1 N. G. Caranfil şi D. Leonida, Istoricul instalaţiilor tehnice în Bucureşti, în „Tri
buna edilitară", III, nr. 111, 12 oct. 1934, p. I. 

2 Ştefan Pascu, Meşteşugurile din Transilvania pînă în sec. al XVI-iea, Ed. Acad. 
R.P.R., 1954, p. 221. 

3 Arh. St. Buc., Condica Domnească, 20, f. 141, vezi George Potra, Documente pri· 
vitoare la istoria oraşului Bucureşti (1594-1821), Buc., 1961, p. 565. 
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Domnia, de comun acord - cu boierii, stabileau periodic în Bucu
reşti preţul lumînărilor produse de către meşterii din oraş sau de pe lîngă 
biserici. Astfel, într-un document din 18 februarie 1817, Ion Gheorghe 
Caragea Voievod, menţionează următoarele cu privire la preţul lumînă
rilor: „De vreme ce dumnealor veliţii boieri, după cercetarea ce au făcut 
au găsit cu cale şi cu cuviinţă de a se urma pe acest an vînzarea lumînă
rilor de ceară galbenă ocaua po taleri opt şi s-au mulţămit şi lumînărarii 
pe acest preţ, dînd şi zapis cu legătura de mai jos 
arătatu, întarim Domnia mea anaforaua aceasta a 
dumnealor veliţilor boeri şi poruncim dumitale vei 
agă, să îngrizesci cu priveghere a fi următori numi
ţii lumînărari de ceară galbenă peste tot anul fără 
cîtuşi de puţină strămutare legăturei zapisului lor, 
căci de se va abate Yre unul cîtuşi de puţin se va 
pedepsi straşnic" 1• 

Datorită faptului că domnia punea preţuri fixe 
pentru vînzarea luminărilor, la un moment dat meş
terii lumînărari scădeau producţia de lumînări sau 
nu mai produceau de loc, fapt ce ducea ca oraşul să Purtător de făclii 
aibă de suferit din acest punct de vedere. împotriva 
acestora domnia lua măsuri imediate, punîndu-le la dispoziţie seul necesar în 
acest scop. 

„Pentru ca să nu pătimească lipsă de lumînări obştea lăcuitorilor 
Politiei, precum au pătimit într-aceste zile, din pricina neîngrijirei lu
mînărarilor, căci n-au luat din vreme trebuincioasa sumă a seului. .. volnicim 
pe sluga domniei mele ... să meargă la sud Ialomiţa, de unde prin marifetul 
şi ajutorul ispravnicilor judeţului pînă în două zile negreşit la zalhanalele 
de prin prejurul Bucurescilor, şi să o facă mumbaşiret de a tăia făr 
zăbavă, şi seul ce va eşi dintr-aceste vite să se împartă pe la lumînărarii 
Politiei de către dumne-lui Vei Agă, spre întîmpinarea trebuinţei ce este" 2. 

De altfel una din problemele care în această perioadă preocupa în 
mare măsură Agia şi Eforii obşteşti era şi aceia a procurării seului care 
se aducea de la diferitele zalhanale ale Principatului, căutînd să canali
zeze spre export o cantitate ca în general să nu stînjenească producţia in
ternă de luminări, seul şi ceara fiind în această vreme produsul principal 
de export - în special în Turcia. 

Luminările de ceară albă erau fabricate la Bucureşti în atelierele 
specializate în acest sens. Pînă în cel de-al doilea deceniu al secolului al 
XIX-iea, privilegiul luminărilor aparţinea Metohului Episcopiei de Rîmnic. 
Atelierul funcţiona la biserica 40 de Sfinţi. în anul 1810, trei străini des
chid un nou atelier; peste trei ani, în 1813, se statorniceşte privilegiul Me
tohului Episcopiei, ceea ce Grigore Ghica va repeta în 1825 3• In 1819, ate
lierul de la biserica 40 de Sfinţi trece pentru scurt timp asupra lui Riga 
Zisul, reintrînd apoi în administraţia Metohului 4• 

1 V. A. Urechia, Istoria Romîni/or, voi. X, Buc„ 1900, p. 932. 
2 V. A. Urechia, op. cit„ voi. X. A„ Buc„ 1900, p. 886. 
3 G. Potra, op. cit„ p. 678-680; I. Cojocaru, Documente privitoare la economia 

Ţării Romîneşti, 1800-1850, voi. I, Buc„ 1958, p. 344-345. 
4 V. A. Urechia, Istoria Romînilor, Buc„ 1891, voi. VIII, p. 352-353, voi. 

XIII, p. 405. 
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Se pare totuşi că în cadrul orînduirii feudale, prin diferitele hrisoave 
domneşti, se hărăzise obiceiul ca fabricarea şi vînzarea lumînărilor din 
ceară să se facă de către mănăstiri şi biserici, dar cu toate acestea sînt 
cunoscuţi numeroşi meşteri şi din cadrul oraşelor. Incepînd cu anul 1831 
sfatul administrativ extraordinar, „au făcut punere la cale, ca de acum 
înainte să se desputerniceze apaltul (monopolul) lumînărilor de ceară" 1. 

Revenind la Metohul Episcopiei de Rîmnic, acesta avea privilegiul 
asupra fabricării lumînărilor din ceară albă încă din timpul lui Ştefan 

Lumînare cu postament Lămpi cu ulei 

vodă Racoviţă, „prin hrisovul ce au dat de la leat 1764, iulie 14", aceasta 
pentru motivul că acea biserică avea cele mai puţine acareturi „neavînd 
nici moşie, nici vie, nici ţigani, nici alt acaret. De aceea atît Ştefan vodă 
Racoviţă, cît şi toţi alţi răposaţi şi fraţi domni din urmă, de rînd pînă acum 
au înnoit şi au întărit rînduiala aceasta precum din hrisoavele ce am 
văzut, ne-am adeverit" 2. 

Alexandru vodă Şuţul, împotrivă la atîtea hrisoave domneşti, ridicase 
de la această biserică „pronomion al privilegiului fabricii şi o dedese la un 
Riga, ca el să aibă lucrare şi vînzarea lumănărilor de ceară albă, şi să 
dea bisericii pă an una sută oca lumînări" 3. 

Dar domnitorul Grigore Dimitrie Ghica voievod întăreşte din nou 
acestei biserici privilegiul ca singură să poată avea în Bucureşti „f a brică" 
de lumînări de ceară albă, adăugînd pe lîngă vechile privilegii 60 de scu
telnici, pentru „treaba şi ajutorul acestei sfinte case". 

Probabil, din imposibilitatea de a produce lumînări în cantitate sufi
cientă, Metohul Episcopiei de Rîmnic a dat „prin zapis", la meşterii din 
oraş, acest drept de a îndestula politia cu ceară albă curată. Dar, în foarte 
multe cazuri aceste lumînări nu erau de calitate, iar domnia trebuia să în
treprindă măsuri în acest sens. 

„Şi pliroforisindu-le Domnia Mea că lumînările de ceară albă ce se 
vînd aici în politia Bucurescilor, după ce nu sînt curate, ci cu multe 

96 

1 „Tribuna Edilitară", an. III, nr. 113 din 25.X.1934, p. I. 
2 Arh. St. Buc., Ms. 103, p. 312-314, ibid., I. Cojocaru, op. c:"t. (234), p. 344-346. 
3 ibidem. 
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amestecuri, apoi la rînd şi cu preţ de taleri doisprezece ocaoa, precum şi 
Iumînările cele de ceară g.albenă, măcar că sînt îndatoraţi cei ce le vînd, 
a Ic face curate ,fără nici o amestecătură, avînd şi nart pus cum să 
vîndă ocaoa, dar fiindcă şi acestea le fac cu multe amestecături - şi ca 
un lucru ce sînt în trebuinţa obştii, iar mai vîrtos pe la sfintele lui dum
nezeu biserici - de aceia nefiind suferită Domniei mele aceasta a lor 
urmare, poruncim dumneavoastră ca, aducînd atît pe acela ce vinde lu
mînările, cele de ceară albă, să vedeţi contractul lui şi luminările ce le 
vinde - de sînt curate, făcute numai de ceară, iar n-au într-însele ames
tecături de untdelemn, ori seu, sau altcevaşi. Precum şi pentru vînzătorii 
luminărilor de ceară galbenă, asemenea cercetare să faceţi pentru cură
ţenia luminărilor şi pentru nart, del păzesc la vînzări" 1• 

în anul 1829 s-a ivit o neînţelegere între lumînărarii din Bucureşti 
şi Agie, care îi obliga pe cei dintîi să-şi vîndă produsele la un preţ mult 
mai scăzut. Neajungîndu"se la o înţelegere cu Iumînărarii, Agia a încre
dinţat fabricarea şi vînzarea luminărilor de seu baronului Ştefan Meitani 
pe timp de un an, cu preţul de 73 parale ocaua de luminări, sumă alcătuită 
din 62 de parale costul seului şi 11 parale pentru osteneală şi cheltuieli la 
facerea luminărilor 2• 

In contractul ce s-a încheiat cu Ştefan Meitani se prevedea în art. 3 
ca să vîndă ocaua de luminări cu 73 parale, iar luminările vor fi lucrate 
„de seu de capră, albe şi curate, fără de a avea vreo altă amestecătură 
într-însele, feştilele de bumbac potrivit şi fierte bine în seu de vite mari 
mestecat" 3• Se constată însă că în continuare produceau lumînări din 
ceară de albine numeroşi meşteri din mahalalele oraşului, aşa cum este 
cazul meşterului „Sava lumînărarul ot scaune" 4. care cerea în ziua de 
5 martie 1832 Agiei învoirea de a fi lăsat să facă mai departe luminări din 
ceară albă. Mai tîrziu, în iulie 1845, S. Leyvraz asociat al fabricilor Milly 
şi Apollo din Viena, care apoi a înfiinţat o fabrică de stearină la Iaşi, cere 
să înfiinţeze încă una de acest fel la Bucureşti 5, printr-o societate pe ac
ţiuni, avînd o durată de zece ani. El condiţionează aceasta de a avea sin
gur dreptul de a înfiinţa o fabrică de acest gen. Sînt numeroşi contraccerii în 
această perioadă în Bucureşti 6• 

Concomitent cu folosirea luminărilor pentru iluminat, în Bucureşti 
masele exploatate încă mai foloseau ceşcuţa cu seu care se vindea în oraş. 
Astfel, un anume Iancu Tinichigiu aducea la cunoştinţă întregii obştii, în 
decembrie 1848, „că are gata o sută însemnată de străchioare umplute 
cu seu curat cu fitil franţozesc, aprinderea lor este uşoară, un om poate 
singur aprinde într-un ceas pînă la 200, luminează noaptea frumos, vîntu 
nu poate să le stingă lesne ; doritorii se vor îndrepta de la biserica Sărin
darului pest€ drum la D. Iancu Tinichigiul" 7• 

Cererea din ce în ce mai mare a producţiei de luminări de ceară şi 
lipsa de măsură suficientă a materiei prime, determinînd falsificarea aces-

1 Ibidem. 
2 „Tribuna Edilitară", an. III, nr. 114, 2, nov. 1934, p. 1. 
3 Ibidem. 
4 Arh. St. Buc„ Agia Bucureşti, nr. arhivei 1786/1831, f. 39 
5 Arh.. St., Buc., Interne-Direcţia Comunală (pachet VI), nr. arhivei 42/1843, 

f. 5 şi urm. 
6 „Buletin Gazetă Oficială", nr. 98 din 5 nov. 1843, p. 382. 
7 „Vestitorul Romînesc", an. XII, nr. 86 din 4 dec. 1848, p. 344. 
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tora de către fabricanţii de lumînări, sili Consiliul Comunal să întreprindă 
măsuri permanente împotriva acestora. 

Astfel în anul 1860, în decembrie, Consiliul Municipal trimitea în cer
cetarea Tribunalului Corecţional următorii fabricanţi de lumînări de ceară : 
Teodor Dobrovici, Dimitru Stoicea, Matei Stoicea, Ştefan Dimitriu, Cos
tache Nicolau, Ghiţă Protopopescu, Anghel Marcovici, din suburbea Sf. 
Gheorghe Vechi şi pe Mihalache Ivanovici şi Radu Andronescu din Obor 
pentru falsificarea de ceară 1• 

Lumînările întrebuinţate pentru locuinţă erau cam în majoritatea 
cazurilor fumegînde, datorită şi diferitelor combinaţii din care erau făcute. 

In această perioadă, în special în Franţa, s-au făcut numeroase cer
cetări chimice a grăsimilor de către Braconnot şi Chevreul, lucrări termi
nate în anul 1823 2• Puţină vreme după aceea Gay Lussac şi Chevreul au 
patentat fabricarea lumînărilor de stearină, dar nu au reuşit să Ie fabrice. 

Se constată că valetul regelui Carol al X-lea a! Franţei - Milly, aso
ciat cu Motard, au descoperit o metodă mai practică pentru fabricarea 
stearinei şi volatilizarea completă a fitilurilor prin îmbibarea cu acid 
boric. Aceste lumînări au fost fabricate prima dată în 1834 şi se numeau 
„Connagie de l'Etoile" 3. 

Lumînările de parafină nu s-au întrebuinţat decît în 1850 în Anglia, 
deşi parafina fusese descoperită în 1830. 

La Bucureşti, în perioada regulamentară, Kiselev intervine pe lingă 
Divan în scopul ieftinirii lumînărilor care se vindeau la un preţ destul de 
ridicat. In timpul lui Alexandru Ghica şi George Bibescu se introduc lu
minările de stearină la curte. Pentru restul populaţiei nu se fabricau decît 
lumînări de seu de către anumiţi concesionari sau corporaţia lumînărarilor. 
Tn cazul cînd aveau loc anumite serbări, la acestea se foloseau „ulcele şi 
ceaune pline cu catran". 

în ceea ce priveşte iluminatul străzilor, pînă la sfîrşitul veacului al 
XVIII-iea despre aceasta nici nu se poate vorbi. Străzile o dată cu căderea 
serii erau cuprinse de o beznă completă. Toate marile oraşe ale lumii, pînă 
în jurul anului 1700, erau lipsite de orice fel de lumină. Populaţia se în
chidea seara în locuinţe şi numai clasele dominante, nobilii, puteau ieşi, 
datorită faptului că erau însoţiţi de ostaşi înarmaţi şi de purtătorii de 
făclii, care erau numiţi şi la noi masalagii, aceştia fiind. din rîndul robilor 
sau servitorilor de la curtea fiecăruia. Masalalele se făceau dintr-o bucată 
de lemn, la capătul căreia se punea puţină pînză de postav sau bumbac 
îmbibată cu seu, răşină sau smoală şi' care produceau o flacără mare, 
dar care scotea un miros şi un fum foarte supărător. 

Problema iluminatului oraşului este reluată şi rezolvată în cel de-al 
doilea deceniu al secolului al XIX-iea (6 iulie 1814), cînd se dădea pitacul 

· prin care se stabileşte iluminarea podului Mogoşoaiei prin aşezarea unor 
felinare. 

„Deosebit de acesta mai arătăm Măriei Tale că pentru podoaba aces
tui pod Mogoşoaiei, ni se pare că bine ar fi, ca din Capul Podului şi pînă 

1 „Buletinul Municipal Bucuresci", an. II, nr. 27 din 18 dec. 1860, p. 105. 
2 N. G. Caranfil şi D. Leonida, op. cit., în „Tribuna Edilitară", an. III, nr. 112 din 

19 oct. 1934, p. I. 
3 Ibidem; în „Urbanismul", an. XIV, nr. 11-12 'din nov.-dec. 1937, p. 525. 
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la Curtea Veche şi pe de o margine şi pe de alta, la fieşcare 7 case să se 
facă cîte un stîlp lung de un stînjen şi jumătate şi în capul stîlpului să 
aibă cîte un felinar şi pe totă sera să se pue şi cîte o lumînare" 1• 

Domnitorul Caragea, la 25 iulie 1814, dădea dispoziţie Agief ca şi 
Spătarul cu privire la curăţenia străzilor şi în acelaşi pitac spunea, că 
„am poruncit Domnia mea epistaţilor podurilor mari ai politiei acesteia, 
ca să pună la 7 case de la capul podului Mogoşoaiei şi pînă la Curtea 
Veche, cîte un stîlp lung, în care să fie felinariu şi acele 7 case să se 
îngrijească pentru acel felinariu, ca pe toată sera să pună cîte o lumî
nare" 2. Aceste felinare trebuiau îngrijite de către locuitorii în faţa cărora 

Iluminarea cu masalale 

erau puse. „Poruncim Domnia Mea şi pentru acesta să se îngrijească, a se 
pune în lucrare şi a se păzi felinarele cu lumînări sera" 3• Se încetăţenise 
obiceiul ca pe rînd prăvăliaşii să pună lumînări în felinare. Datorită fap
tului că aceştia nu-şi respectau obligaţia, creind multe greutăţi, s-a luat 
hotărîrea ca în loc de lumînări să se dea „paralele felinarelor", adică o 
sumă fixă de bani pe trei luni înainte, pentru a fi asigurat iluminatul. 
Aceşti bani erau încasaţi de unul din negustori şi tot el cumpăra lumînările 
necesare. 

Darea felinarelor în anul 1814 a fost de 32 parale pentru o lună, de 
fiecare casă. Aga, a cerut la 15 decembrie 1814 domnitorului ca darea 
să se ia pe cîte 3 luni înainte, de la toţi cei care au case dealungul podului 
Mogoşoaiei, iar nu numai de la prăvăliaşul din cele 7 case, căruia îi este 
rîndul de a pune lumînare. Aga mai vine şi cere generalizarea acestei dări, 

1 V. A. Urechia, Istoria Romînilor, voi. XI, Buc., 1900, p. 710. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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„f iindcă acele 32 parale nu au ca să plătească numai luminarea ci şi „me
remetului stîlpilor şi al felinarelor" 1• 

Spre sfîrşitul domniei lui Grigore Ghica nu se putea vorbi totuşi de o 
ilumiP.are a oraşului. Faţă de această stare de lucruri, regulamentul din 
anul 1830 (art. 33) preconizează ca felinarele să se pună pe cele patru 
uliţe sau poduri mari (Podul Mogoşoaiei - azi Calea Victoriei; Podul Ca
licilor - azi Calea Rahovei; Podul Tîrgului de Afară - azi Calea Moşilor 
şi Podul Beilicului - azi Calea Şerban Vodă), precum şi în toate uliţele 
tîrgului, întru îndepărtare la cîte zece stînjeni unul de altul, aprinzîn
du-să noaptea cu untdelemn sau untură de peşte, iar nu cu lumînări, şi 
s-au socotit pe temeiu ca lumina lor să ţie 12 ceasuri pe toată noaptea, 
iarna şi vara. Aceasta se va da prin contract la cochi-vechi, înaiantea 
obşteşti Adunări" 2• 

Dar acest plan nu s-a putut pune în aplicare. Felinarele, cum am 
văzut, erau dotate cu lumînări de seu, iar mai apoi cu lămpi în care se 
ardea untdelemn şi apoi ulei de rapiţă. 

In anul 1830 inginerul Moritz von Ott şi arhitectul Iosef Hartl, în
sărcinaţi fiind de către Municipiu, au întocmit un plan de înfrumuseţare 
a oraşului Bucureşti, care cuprindea luminarea marilor uliţe şi altele „ase
menea trebuinţă". Tn afara celor patru uliţe mari amintite mai sus, mai 
erau cuprinse în planul de înfrumuseţare „Lipţcănii, Bogasieri, Olari, 
Scuanile-vechi, Pescării, Cavafii-Mari, Cojocari, Cavafii-cei Mici, Covaci, 
Zarzavagii, Bărăţii, Rachieri, Sfinţii Apostoli, Podul de Pămînt, Radu 
Vodă, Tabaci, Băltăreţului, Lucaci„ Sft. Sava şi uliţa Jicniţii" 3. Dar feli
nare se mai găseau şi pe alte străzi mai mici, în faţa unor case boiereşti 
sau în faţa unor instituţii. 

Din totalul uliţelor bucureştene, 11 224 stînjeni 4, aveau lumină, fe
linarele fiind aşezate la o distanţă de 10-15 stînjeni unul de altul, iar 
cumpărarea lor a costat 38.200 taleri, iar întreţinerea circa 200.000 taleri~. 

Grija pentru „ca pe locurile pe unde s-au aşezat felinare, să se 
ajungă în fieşcare seară", felinare, o aveau cinovnicii (funcţionarii) 
Sfatului Orăşenesc. 

Cinovnicul avea obligaţia să raporteze maghistratului (primarului) 
orice neorînduială făcută, iar dacă nu făcea întocmai se „depărta cu ne
cinste din slujbă" 6• 

Plata aprinzătorilor de felinare ce iluminau cu luminări, pentru 
anul 1833, o constatăm dintr-un document care arată cît era prevăzut din 
bugetul Municipiului. 

Polcovnicul Atanase, îngrijitorul felinarilor <1.in oraş a primit îm
preună cu ajutoarele sale pentru luna ianuarie 1833 suma de 480 lei, din 
care - „280 lei după jurnal, probabil prevăzuţi în buget, 20 lei pentru 

1 V. A. Urechia. op. cit., p. 710-714. 
2 Emil Vîrtosu, Ion Vîrtosu şi H. Oprescu, op. cit., p. 41 ; Dan Berindei, Oraşul 

Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Romîneşti, 1459-1862, Buc., 1963, p. 255-256. 
a George Potra, Din Bucureştii de altădată", Buc., 1941, p. 35. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
e Ibidem. 
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un aprinzător la 23 felinare şi 180 lei pentru 6 aprizători la 100 felinare". 
în 1835 tot polcovnicul Atanase era îngrijitorul felinarelor „dar acum se 
cheltuia pe lună 510 lei, fiindcă s-au adăogat 2 aprinzători speciali pen
tru felinarele curţii Gospodarului, ce s-au aşezat în leatul 1834" 1• 

In perioada cuprinsă între 15 noiembrie 1829 şi 1 ianuarie 1834, pe 
străzile principale ale Bucureştiului se aşează 200 de felinare 2• 

In anul 1835 a fost dat şi un contract în cadrul căruia erau expuse 
toate condiţiunile întreţinerii felinarelor în oraş de către Vasile Gurgiu 
şi Hristache Mariiteanos 3. 

1 N. G. Caranfil şi D. Leonida, op. cit„ în „Tribuna Edilitară", an. III, nr. 115 din 
9 nov. 1934, p. 3. 

2 Dan Berindei, op. cit„ p. 191 ; vezi Darea de seamă a generalului Kiselef (Do
cumente Hurmuzaki. voi. IV, supl. I, p. 439 ; I. C. Filiti, Principatele Romîne de la 1828 
la 1834, Bucureşti, 1934, p. 255). 

3 „Anul 1835 luna lui iulie în 5 zile, dau acest contract al meu cinstitului Sfat Oră
şenesc din Bucureşti prin care încredinţez că după mezatul făcut în presugeria sa pentru 
aprinderea felinarelor după poduri, cum şi ţinerea lor în bună stare au rămas asupra 
mea cu preţ suta de felinare ·pă lei 4500 1pă an cu condiţiile unmătoare : 

a) Această însărcinare ca a fi pe un an de zile de la 10 iulie 1835 şi pînă la 
10 iulie leat 1836. 

b) Mă îndatorez a aprinde toate felinarele din oraş, suma ce se va da în a mea 
primire pe care am a lua şi plata iar aprinderea să se urmeze într-acest chip adică : 

Pă lunile mai, iunie şi iulie cele mari felinare să se aprindă cu luminări cîte 
20 în ocă, iar cele mici cîte 22 în ocă. 

Pă lunile august, septembrie şi octomvrie, cele mari felinare să se aprinză 
cu luminări cîte 18 în ocă, iar cele mici cîte 20 în ocă. 

Pă lunile noiembrie, decembrie şi ianuarie cele mari felinare să se aprinză cu 
luminări cîte 14 în ocă şi cele mici cîte 16 în ocă. 

Pă lunile februarie, martie şi aprilie cele mari felinare cu luminări cîte 16 în ocă 
şi cele mici cîte 18 în ocă. 

c) Felinarele să se aprinză în toată vremea socotindu-se pe fiecare lună cîte 
20 zile sau mai mult de va cere trebuinţa, adică de nu va fi lumină, iar pă vreme cînd 
este lună de va fi lumină, să nu se aprinză iar fiind lună întunecoasă precum şi cînd luna 
va fi eşit tîrziu să se aprinză. 

d) Aprinderea felinarelor sînt dator a îngriji ca să se urmeze regulat pă fiecare 
seară începînd de la jumătate de ceas seara înainte cu aprinderea cum şi să se aprinză 
cu luminări întregi de cele hotărîte. 

e) Aprinderea are ase face de mine prin oamenii orînduiţi şi drept ajutor m se 
va da de către stăpînke paznici ce sînt orînduiţi -pentru paza de noapte, care să se plă
tească de către cinstita visterie spre a-i întrebuinţa la aprinderea de felinare precum şi 
pînă acum s-a urmat, la care nu am platit nimic. 

f) Mă îndatorez ca in toată vremea acestui an să fie felinarele curăţite şi spă
late bine. 

g) Asemenea în toată vremea anului am a ţinea aceste felinare în bună stare, 
fiind dator ca în orice vreme să va sparge vreun geam sau să v.a fărîma vreun fier 
îndată să am a ·drege la loc, fără însă să fiu slobod ca sticlele felinarelor să se dreagă 
cu bucăţi înădite şi să fie sticle întregi. 

h) La vreo întîlnire nădăjduită, precum ferească Dumnezeu ardere de foc sau 
vreo furtună foarte lare, rămîi apărat de stricăciunea ce să va face. 

i). La împlinirea contractului am a terlimotiri toate felinarele în ceruta bunăstare 
precum asemenea şi eu le-am primit. 

j) Pentru privigherea pazei acestui contract sau chibzuit a se orîndui de Cin
stitutul Sfat un cinovnic supus poruncilor sale, iar nu şi la mine contracciu cu leafa de 
lei 100 pă lună care leafă are a să plăti dă mine pă fiecare lună. 

I) Plata am a o primi pă fiecare trei luni înainte pe suma felinarelor ce vor fi 
date în seama mea pă care am a da ofitanţie şi după preţul arătat la suta de felinare 
lei 4.500 pă an. 

m) La aprinderea felinarelor mă îndatorez cu toate uneltele trebuincioase să fie 
de la mine şi cîteva scări şi felinare mici pentru aprinderea cu osebită cfitanţie ce mi sau 
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Observăm că' Municipalitatea se preocupa m această vreme de mă
rirea numărului felinarelor pe străzile oraşului, .'!l.stfel în anul 1838 se 
aranjaseră noi felinare 1• Secţia Administrativă din cadrul Municipalităţii 
avea sarcina de .a se ocupa cu îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de 
iluminat în oraş. 

Jn anul 1842 se anunţa un nou mezat pentru darea în antrepriză a 
felnarelor 2, iar în anul 1844 Adunarea adoptă hotărîrea de sporire a nu
mărului de felinare în oraş 3. Astfel, Sfatul Orăşenesc anunţa în anul 1946 4, 
înfiinţarea pe principalele străzi din Capitală a „50 lămpi mari luminoase 
cu ţilindru şi reverberuri poleite cu argint". Tot în anul 1946 5, contraccii 
iluminatului Capitalei se obligau a aprinde luminile de douăzeci de ori pe 
lună. 

Jn anul 1848, în Capitală a produs o impresie deosebită faptul că 
,„spiţerul curţii" Adolf Steege, a făcut „după o reţetă franţuzească" Gazo
~fen (Gaz lichid) care .ardea în „lămpile de gaz din care se află Ia mulţi 
"lipţcani de galanterie şi întrece orice materie de iluminaţie" 6. 

Jn scopul îmbunătăţirii iluminatului, în anul 1851, în locul celor 
600 „felinare" cu luminări de seu 7 care asigurau lumina oraşului, se în-
fiinţează 300 lămpi cu petrol. · 

Cu toate acestea, numărul felinarelor şi al punctelor luminate din 
oraş creşte foarte încet. 

în anul 1855 oraşul avea angajaţi pentru iluminare doar 30 de 
lampagii şi un număr de 777 felinare care se aflau în stare de func
ţionare 8• Numărul felinarelor scăzuse în aşa măsură încît în anul 1852 func
ţionau doar 295 9 • Tot în anul 1852 se suprimă concesionarea fabricării 
lumînărilor de seu printr-un Jurnal al Sfatului Orăşenesc semnat de 
Barbu Ştirbei. 

După anul 1855 iluminarea oraşului se făcea aşa cum am văzut 
mai înainte, cu felinare arzînd ulei de rapiţă 10• Regimul de funcţionare 

dat de la Cinstitul Sfat că am a le drege şi a le avea în bună stare ca la soroc să le 
întorc înapoi. 

n) La orice abatere din aceste de mai sus condiţii Cinstitutul Sfat are voe a înde
plini în socoteala sau a chezaşului meu. Spre întocmai urmare şi paza acestor condiţii 
dau acest contract a·I meu Consiliului Sfat dind şi chezaş răspunzător pe cel mai jos 
iscălit subt a cărui primire se va număra de Cinstitutul Sfat banii la soroacele arătate 
mai jos. 

(Cf. N. G. Caranfil şi D. Leonida, op. cit„ ÎtJ Tribuna Edilitară, an. III, nr. 115. 
9 noiembrie 1934, p. 3). 

1 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. nr. 641/1838. 
2 „Buletin Gazetă Oficială", nr. 35 din 18.V.1842, p. 148, Ibidem, nr. 44 din 

18.V.1843, p. 175, Ibidem, nr. 110 din 3.XII.1843, p. 140, Ibidem, nr. 98 din 5.Xl.1843, p. 382. 
3 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1.238/1844. Adăugire de felinare în oraş. 

Sfatul Orăşenesc din Bucureşti publica mezat pentru 128 bucăţi lămpi. (Buletin Gazetă 
Oficială, nr. 141 din 23.Xl.1844, p. 569). 

4 „Buletin Gazetă Oficială", nr. 15 din 4.IIl.1846, p. 59. 
5 Ibidem, nr. 84 din 6.XI.1846, p. 334. 
6 Vestitorul romtnesc, Anul XII (1848), nr. 2 din 6 ianuarie, p. 2. Supliment. 
7 „Buletin Oficial al Prinţipatului Ţării Romîneşti", nr. 3 din 13.1.1851, p. 12, Ibidem, 

nr. 23 din 17.IIl.1852, p. 92. 
8 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. nr. 2.591/1855, fila 204 bis şi urm. 
9 Arhivele Statului Bucureşti, Primăria Municipiului Buc„ 1dos. nr. 2.231/1852 (lumi

narea grădinii Cişmigiu cu lămpi). 
10 Ibidem, dos. nr. 2.591/1855, fila 4. 
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al felinarelor era acela de a fi aprinse între 23 şi 26 de seri lunar, ne
funcţionînd în serile cu lună plină 1• 

De la an la an s-a încercat îmbunătăţirea sistemului de iluminat 
în Capitală, atît în ce priveşte iluminatul public cît şi cel casnic. 

De o importanţă deosebită este introducerea în anul 1856 a siste
mului de iluminare a oraşului cu „idrocarbură", gaz lampant, care a 
durat pînă în anul 1868 2• 

Ideea introducerii acestui sistem de iluminat în Bucureşti o are 
farmacistul „Curţii", Adolf Steege 3, însă concesiunea este acordată lui 
Teodor Mehedinţeanu, care încheie un contract cu Municipiul la 8 oc
tombrie 1856, contracciul obligîndu-se să ilumineze oraşul timp de patru 

Lămpi cu petrol 

ani şi să ridice numărul felinarelor la cifra de 1000. Se pare că Mehe
dinţeanu şi-a îndeplinit obligaţiile, un Jurnal al Consiliului Municipal 
din 19 octombrie 1860 apărîndu-1 de plata unei amenzi nedrepte 4• 

Teodor Mehedinţeanu este acela ce înfiinţează şi prima întreprin
dere industrială petrolieră din Romînia (rafinărie) de la Rîfov, lîngă 
Ploieşti, care a intrat în funcţiune în anul 1857, producînd anual 2.700 
tone petrol. 

Petrolul lampant produs de rafinăria lui Teodor Mehedinţeanu a 
fost obţinut prin distilare într-un alambic utilizat de unul din tovarăşii 
lui Teodor Mehedinţeanu numit Steeg (farmacist) la prepararea esen
ţelor de flori şi plante. In urma unor experienţe cu ţiţeiul, din îndemnul 
profesorului Alexe Marin, Teodor Mehedinţeanu împreună cu farmacis
tul Steeg a observat că se poate extrage o substanţă care posedă o putere 
mai mare de luminozitate decît a combustibililor utilizaţi pe atunci în 
lămpi. Ars în lămpile importate de Mehedinţeanu din străinătate, dădea 
o lumină puternică şi plăcută. Petrolul lampant nu se congela iarna şi, 

1 Ibidem. 
2 „Buletinul Oficial", 1856, nr. 59 din 27 iulie, pag. 233. 
3 „Anunţătorul Romîn", nr. 8-1 din 25 oct. 1858, p. 4. 
4 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. nr. 2.761/1856, p. I bis, Dan Berindei, 

op. cit., p. 256. 
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în afară de aceasta, avea un miros mai puţin supărător decît uleiul de 
rapiţă şi al distilatelor din şisturi bituminoase folosit pînă atunci pen
tru iluminat, fiind totodată mai ieftin decît acestea 1. 

Iluminatul oraşului Bucureşti se făcea cu petrol lampant ca ur
mare a contractului încheiat de municipalitate cu Marin Mehedinţeanu 2. 

Acesta a comandat la firma Meltrecht din Hamburg instalaţiile necesare 

Lampă cu 
moderator in 

secţiune 

Lampă cu ulei Lampă cu dublu curent de 
aer cu rezervoru/ de ulei su
perior fitilului „Quinquet" 

rafinăriei de la Rîfov, concepute pe baza experienţelor făcute în ţară 
de către Teodor Mehedinţeanu. 

Incepînd din aprilie 1857 străzile Bucureştiului .au fost luminate 
cu lămpi cu petrol lampant. 

Oraşul Bucureşti a fost primul oraş din lume ale cărui străzi au 
fost luminate cu asemenea lămpi. Abia după doi ani, în 1859, se folosesc 
la Viena pentru iluminatul străzilor lămpi cu petrol. 3. Cu toate aceste 
îmbunătăţiri aduse iluminatului oraşului, problema tot nu a fost rezol
vată, deşi pentru iluminat se cheltuia anual aproape o treime din veni
turile Municipiului 4• 

In anul 1859 în Bucureşti erau necesare, după cum se exprima un 
membru al municipalităţii, 2.000 de lămpi - deci un număr îndoit faţă 

1 Aduse parţial de la Distilăria de la Orşova, unde se prelucrau uleiurile obţinute 
la Anina, prin carbonizarea şisturilor. 

104 

2 „Buletinulu Municipal Bucuresci", an. II (nr. 27), 1860, pag. 108. 
3 Gh. Ravaş, Din istoria petrolului romînesc, E.S.P.L.P., Buc., 1955, p. 30. 
4 „Dîmboviţa", nr. 53 din 9 aprilie 1859, p. 210. 
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de cele existente. „Ca să se poată bucura toţi orăşenii de această neapă
rată trebuinţă, fără excepţie de localităţi sau uliţe privilegiate" 1• 

Iluminarea oraşului cu petrol lampant costa de două ori mai puţin 
decît iluminarea cu ulei de rapiţă sau de nucă. Pentru iluminarea lo
cuinţelor, pentru felinarele de pe străzi şi chiar pentru iluminarea ate
lierelor mai mari şi pentru sălile de spectacole, lămpile de petrol, de di
ferite forme şi mărimi, au fost timp de aproape un veac un mijloc de 
iluminare care a adus mari foloase. Apoi lumina electrică înlocuieşte 
iampa cu petrol, aşa cum înlocuieşte şi gazul aerian. Oraşul Bucureşti 

_j 
Lămpi folosite la sfirşitul sec. XIX 

a fost iluminat în mod succesiv cu lumînări de seu, cu păcură, uleiuri 
grele şi petrol. 

în anul 1860 un antreprenor străin a prezentat guvernului un pro
iect pentru luarea în concesiune a iluminatului oraşului Bucureşti cu 
„gaz hidrogen" 2, dar acest proiect nu s-a putut realiza 3. 

Iluminarea oraşului, în zilele de sărbătoare, se făcea şi prin lam
pioane colorate în care ardeau candele cu ulei, „în număr de 15.000" 4. 

Acestea erau aşezate şi pe triunghiuri de lemn, din care se foloseau un 
număr de 437 5. 

La 26 martie 1868 administraţia comunală dă iluminatul cu gaz 
aerian în concesiune inginerului Alfred Gottereau 6, pentru instalarea 
uzinei de „gaz aerian" pe o perioadă de 40 de ani, după care revenea 

1 Ibidem, p. 211. 
2 Iluminatul Capitalei, Darea de seamă a Primăriei Municipiului Bucureşti. 

1902--1910, Bucureşti, 1911, p. 6. 
3 In anul 1864 s-a încerca.t introducerea în iluminatul public cit şi particular a gazului 

fluid (aeriform) pentru care s-a alcătuit şi un caet de sarcini (Monitorul jurnalu oficialu 
alu Principateloru Unite romîne, 1864, nr. 89 din 17.JV, pag. 426. 

In anul 1867 deja se introdusese acest sistem de iluminat cu „gaz fluid", fiind in
stalate un număr de 4.000 becuri (RPvue de la Roumanie), I (1867), nr. 13 din 22 decem
brie, pag. 8. 

4 Monitorul, jurnal oficial al Principatelor-Unite, 1863, nr. 12 ( 16 ianuarie), p. 47. 
s Ibidem. 
6 „Romînul", an. IV, nr. 207-208 din 25-26 iulie 1860, p. 626, Monitorul, jurnal 

oficial al Prindp.atelor-Unite, nr. 12 din 16 ianuarie 1863, p. 47. 
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comunei. Această convenţie .a fost aprobată de către Consiliul Municipal 
în şedinţa de la 2(14) martie 1868 şi ratificată prin Jurnalul Consiliu
lui de Miniştri din 9 (21) martie 1868 1• Consiliul Municipal în şedinţele 
sale de la 4 septembrie 1869 şi 24 aprilie 1870, în urma aprobării forurilor 
în drept, care au prelungit data punerii în funcţiune a instalaţiilor după cum 
prevedea art. 5 modificat. „Toate lucrările vor fi terminate pînă la 26 mar
tie 1872" 2• In luna noiembrie 1871 3 au fost aprinse pe cîteva din cele mai 
importante străzi, primele felinare cu gaz aerian 1• Propriu-zis, festivitatea 
de inaugurare a introducerii iluminatului cu gaz aerian a avut loc la 31 oc
tombrie 1871, cînd au fost puse în funcţiune un număr de 800 becuri 5. 

Această concesiune, condusă de Alfred Gottereau, a instalat în
tr-un an conducte pentru alimentarea a 4.000 de felinare 6 pe principalele 
străzi ale oraşului. După patru ani de la luarea concesiunii, Alfred Got
tereau, neputînd găsi bani pentru construirea uzinei şi pentru a nu pierde 
cauţiunea depusă, vinde concesiunea cu 300.000 de lei unui consorţiu 
de bancheri compus din : Negropontes, Zarifi şi Mehedinţeanu 7• Aceştia, 
cu aprobarea guvernului, au constituit o societate sub denumirea de 
„Societate Generală de Iluminat şi încălzire prin Gaz în Romînia". Cu 
toate eforturile depuse, după ce cheltuiseră peste 4.000.000 lei, s-au vă
zut siliţi, în cele din urmă, în anul 1873 să vîndă şi ei la rîndul lor con
cesiunea cu numai 3.750.000 lei unei societăţi din Londra „The British 
and Foering Water et Gaz Works Company Ltd" 8, suferind o pagubă de 
275.000 lei. 

In anul 1872 iluminarea străzilor oraşului se făcea cu 1632 lămpi şi 
felinare 9• In anul 1880 şi această societate, silită de împrejurări, conce
sionează afacerea unei societăţi prusiene, „Compagnie du Gaz de Buca
rest" 10• Dar şi aceasta cedează la rîndul ei întreaga întreprindere unei alte 
societăţi „Gaz et Eau" şi în sfîrşit, în anul 1885, iluminatul cu gaz aerian 
trece sub administraţia comunei în cadrul „Societăţii Generale de Gaz 
şi Electricitate din Bucureşti" 11 • 

In anul 1882 iluminatul Capitalei continuă să se facă prin cele două 
sisteme, cu gaz aeriform şi cu petrol pentru părţile mărginaşe ale oraşului. 
In .acest an funcţionau, după datele Primăriei, un număr de 3740 becuri 
de gaz aeriform şi 1.899 lămpi cu petrol, cu care comuna cheltuia în to-

1 Actele de concesiune ale iluminatului public şi ale tramvaielor, Bucureşti, Tip. Gu· 
tenberg, p. 1, „Monitorul Oficial al Romîniei", nr. 147 din 7 iulie 1870, p. 815. 

2 „Monitorul Oficial al Romîniei", nr. 147 din 7 iulie 1870, pag. 21, Ibidem, le 
Journal de Bucarest, 1872, nr. 191 (23 iun.), pag. 4-

3 G. Costescu, Bucureştii vechiului regat, 1944, p. 200-203. 
4 Pînă la această dată străzile erau iluminate cu găzoaie, adică nişte lămpi cu fitil 

şi cu rezervoare de tablă şi aveau o capacitate de I /2 I. de petrol. 
s „Monitorul Oficial al Romîniei", nr. 242 din 2 noiembrie 1871, p. 1257. 
6 „Le Journal de Bucarest", nr. 73 (27 aprilie) 1871, pag. 2-3, Ibidem, nr. 130 din 

12 noiembrie 1871, p. 2. 
7 Iluminatul Capitalei, Dare de seamă a primăriei oraşului Bucureşti pe anii 

1902-1910, Buc., 1911, p. 6. 
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8 „le Journal de Bucarest", IV (1873), nr. 323 din 5 oct., pag. 2. 
9 „L'Independence Roumaine" din 12 aprilie 1894. 
10 Monitorul Comunal al primăriei Bucureşti, III, 1878, nr. 4, pag. 56. 
11 „Le Journal de Bucarest", an. IV, nr. 323, 5 oct. 1873, p. 2. 
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tal 643.000 lei pe an 1• Preţul iluminării un~i lămpi de gaz cu petrol era 
pînă în anul 1881 de 74,90 lei pe an. In antil-11882 se redusese la 67 lei ca 
urmare a trecerii întreprnderii la comună. Casele populaţiei însă rămă
seseră tot la folosinţa lămpilor cu petrol, al căror exemplare de lux .aveau 
atunci maşini cu fitil circular, dînd astfel o lumină mai bună încăperi
lor. Generalizarea iluminatului cu g.az aerian s-a făcut în anul 1886, 
după inventarea de către germanul Dr. Auer von Welsbach a „sitei" in
candescente, care a transformat lumina dată a „fluturelui" într-o lu-

. _11~ 

I 

I„. 

Lămpi cu petrol Felinar portativ 

mină albă, mai plăcută. Generalizarea aceasta a durat totuşi numai 
cîţiva ani, deoarece în anul 1901 Bucureştii mai aveau încă vreo 112 
km de străzi cu peste 3.000 de felinare cu lămpi de petrol sau ulei. 

In anul 1884 Primăria oraşului anunţase darea în concesiune 
pe timp de 3 ani a iluminării „părţilor mărginaşe ale Capitalei prin 
2.200 lămpi cu petrol" 2• Concesionarea gazului aerian lui Gottereanu, aşa 
cum am văzut, pentru perioada respectivă, a constituit un mare progres 
în domeniul iluminatului public şi particular. Că această concesiune 
acordată lui Gottereau nu era o afacere rentabilă, o dovedeşte trecerea 
ei dintr-o concesiune în alta. 

Mai tîrziu însă, concesiunea gazului aerian a împiedicat introdu
cerea iluminatului electric din cauza dreptului exclusiv al concesiona
rului pentru folosirea străzilor la aşezarea conductelor de orice fel ar 
fi ele. 

Vechea concesiune a luminatului cu gaz aerian din Bucureşti acor
dată în 1868 pe 40 ani, urma să expire la 1 aprilie 1908. înainte însă de 
această dată, în 1906, sub primariatul lui M. G. Cantacuzino, Adminis
traţia comunală a început a se îngriji pentru timpul cînd comuna deve
nind, conform contractului, proprietara uzinei, urma să ia .asupra ei 

1 „Monitorul Comunal al Primăriei Bucureşti", an. VII, nr. 20, 1882, p. 185. A se 
vedea şi „Monit. Corn. al Prim. Buc.", an. III, nr. 5 din 5.lll.1878, p. 60, unde se indică 
preţul de 30 bani pentru un păhăruţ pe seară . 

. 2 „Romînul", an. XXVIII din 17.lll.1884, p. 259. 
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iluminatul oraşului; s-a pus în special problema dacă iluminatul nu era 
mai practic a-l concesiona din nou unei societăţi 1• 

Incă din trecut, avîndu-se în vedere întinderea oraşului şi necesi
tatea măririi reţelei, compania de gaz făcuse Primăriei în 1894 2 o 
primă propunere pentru o prelungire a concesiunii, urmată în 1901 de 
o a doua. De asemenea, au făcut oferte societăţile Helios şi Lahnayer, 
Felix Singer (Berlin), A.E.G., Popescu (Berlin) şi chiar un grup de ca
pitalişti romîni. Studiind toate aceste oferte, Administraţia comunală a 
conchis, ca mai avantajos a se exploata iluminatul tot prin concesiune, 
pe încă o perioadă de 40 ani, adică pînă la 1 aprilie 1948 de Societatea 
de Gaz şi Electricitate. 

In deceniul al VIII-lea al secolului al XIX-iea se introduce în oraşul 
Bucureşti lumina electrică. 

Este interesant de relevat că, deşi electricitatea era cunoscută încă 
de Thales din Milet3, cu sute de ani î.e.n., timp de peste două milenii ea 
nu a putut fi aplicată în nici un domeniu de activitate. Taina electrici
tăţii a fost cercetată mai îndeaproape, începînd abia din secolul al 
XVIII-iea. Un rol de seamă îi revine lui M. V. Lomonosov şi lui Franklin, 
care au arătat că fulgerul nu este altceva decît o scînteie electrică. 

La mijlocul veacului al XVIII-iea electricitatea începuse a fi pro
dusă în laboratoare cu ajutorul unor aparate ce dădeau naştere unei 
scîntei electrice. 

De o importanţă deosebită pentru producerea electricităţii au fost 
rezultatele cercetărilor lui Galvani şi Volta - „care au descoperit că 
prin anumite transformări chimice se poate produce electricitate, sub 
forma de curent electric" 4• 

Pila electrică, inventată în anul 1800 de Alexandru Volta, dădea 
naştere electricităţii pe cale chimică, fiind socotită ca primul aparat 
producător de curent electric. Iar învăţatul rus V. V. Petrov, folosindu-se 
de pila lui Volta, a arătat pentru prima dată că electricitatea sub formă 
de curent, poate servi la iluminat5. 

Prima utilizare a electricităţii s-a făcut la începutul secolului al 
XIX-iea, cînd s-a descoperit „puntea de foc" care se produce între cei 
doi cărbuni legaţi de polii unei baterii electrice puternice. Este vorba de 
arcul electric (realizat pentru prima dată în anul 1802), atît de luminos 
încît a fost supranumit soarele artificial" 6• 

Costul lămpilor electrice cu arc fiind foarte ridicat, acestea au 
avut o foarte mică întrebuinţare. Abia în 1876 a apărut patentul care a 
rezolvat problema acestor lămpi. Prin aşezarea celor doi cărbuni verti
cal, unul lîngă celălalt, şi între ei aşezîndu-se un strat izolator care 
făcea ca numai la un cap să se producă contactul electric, făcea ca lu
mina să fie mult mai bună. Primele felinare dotate cu asemenea „lu
mînări" au reprezentat punctul de atracţie al marii Expoziţii Univer
sale din 1878 de la Paris·. 

1 Dezbaterile Adunării Deputaţilor, şedinţa din 18 şi 19 martie 1894. 
2 /luminatul Capitalei, Dare de seamă, 1902-1910, p. 7. 
3 I. M. Ştefan, De la opaiţ, la lumina fluorescentă, în Flacăra, an. XIII, nr. 12 

(460) din 21 martie 1964, p. 11. 
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4 S. Bainglass, op. cit., p. 46. 
5 Ibidem. 
6 I. M. Ştefan, op. cit., p. 11. 
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Un ziar al vremii scria: „Deosebit de impresionantă este aprin
derea acestor lămpi. Pentru a le contempla mai bine, trebuie să te aşezi 
în amurg în Piaţa Operei şi să aştepţi momentul cînd cele două şiruri 
minunate de perle vor începe dintr-o dată să strălucească de-a lungul 
străzii" 1. 

Un pas deosebit de important l-a constituit inventarea becului electric. 
Iniţial, în globul de sticlă din care se scotea o mare parte din aer, 

se foloseau beţişoare de cărbune ; ulterior ele au fost înlocuite cu un fir 
de bambus carbonizat, iar mai tîrziu un fir de osmiu, tantal, molibden 
sau wolfram. Astăzi se folosesc numai fire spirale din wolfram. 

Făcînd o privire retrospectivă asupra tehnicii lămpilor, constatăm 
că dacă la început lampagiul venea cu scara la locul unde se afla feli
narul, el scotea lampa de petrol, ştergea sticla întotdeauna afumataă, po
trivea fitilul, curăţindu-I totodată de scrum şi umplea apoi cu petrol 
rezervorul lămpii. Pe urmă a venit aprizătorul lămpilor cu gaz aerian, 
care avea un baston cu o mică lampă cu petrol. La capătul de sus avea 
o pompă de cauciuc înzestrată cu un tub, prin care se putea pompa pu
ţin aer în flacără. Lampagiul ridica bastonul, deschidea cu el robinetul 
de gaz al felinarului, apropia vîrful cu flacără al bastonului cu care 
aprindea gazul. Dimineaţa, cu acelaşi baston, lampagiul închidea robi
netul gazului şi lampa se stingea. 

In cazul lămpii cu arc electric, lampagiul schimba în timpul zilei 
cărbunii, a căror mărime era . astfel socotită încît să ardă o noapte în
treagă. Lampa felinarelor electrice avea o formă rotundă, globul fiind 
alcătuit dintr-o sticlă lăptoasă. Lampagiul îl cobora învîrtind manivela 
fixată pe stîlp, schimba cărbunii, înlătura cu o pensulă praful şi cenuşa, 
punea globul la loc şi, învîrtind manivela, îl urca din nou sus pe stîlp. 

Lampa cu arc folosită în 1898, la prezentarea primului film cine
matograf ic în Bucureşti, era o instalaţie folosind electricitatea produsă 
de uzina Teatrului Naţional. Acest sistem de electricitate s-a dovedit însă 
a avea mari neajunsuri. Funcţionarea era prea costisitoare, datorită fap
tului că se consumau foarte repede cărbunii. De asemenea, puterea de 
iluminare a acestor lămpi fiind prea mare, ele s-au folosit mai mult 
la aparate de cinematografe. 

Lampa cu arc a fost înlocuită cu lampa electrică cu fir (filament) 
incandencest, adică cu becul electric 2• 

Pentru prima dată în Bucureşti, electricitatea a fost introdusă în 
anul 1882 3• Guvernul a vîndut unei societăţi capitaliste din Viena, 
„Brush", dreptul de a instala şi exploata lumina electrică în Bucureşti. 

In acelaşi an firma Brush execută în Bucureşti prima centrală elec
trică cu dinamuri proprii, ce au fost montate, unul într-o baracă de lemn 
din curtea unei case de pe Calea Victoriei, casă pe locul căreia s-a clă
dit mai tîrziu Fundaţia Universitară (astăzi Biblioteca Centrală Univer
sitară), iar cealaltă la „Casa Apelor", ce se afla la fosta „Vama Poştei". 

Primele lămpi cu arc alimentate cu electricitate de la aceste centrale 
au fost instalate în grădina palatului regal; printr-o legătură s-a ilu
minat apoi exteriorul Teatrului Naţional, grădina Cişmigiu şi palatul 

1 I. M. Ştefan, op. cit., p. 16. 
2 S. Bainglass, op. cit., p. 56. 
3 G. Costescu, op. cit„ p. 203-304, „Urbanismul", an. XIV, nr. 11-12 din nov.

dec. 1937, p. 526. 
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Cotroceni. In aceeaşi perioadă firma Brush, după ce introdusese curentul 
electric la teatrul din Brno, îl introduce şi la Teatrul Naţional din Bucu
reşti, înlocuind becurile cu gaz aerian cu becuri electrice de 16-25 lumî
nări tărie. 1 

In aceeaşi perioadă a fost instalată şi o altă centrală electrică 
„Brush", la atelierele Gării de Nord, care producea curent pentru gară cît 
şi pentru încăperile din jur. 

Centrala instalată pe Calea Victoriei a avut o durată foarte scurtă, 
deoarece compania de gaz a intervenit şi a reuşit, folosind poliţia, să su
prime acest frumos început 2. 

Datorită faptului că la numeroase teatre din străinătate se produ
ceau numeroase incendii din cauza flăcării de la becurile cu gaz aerian 
folosite la iluminatul sălilor de teatru, cît şi a scenelor, s-a impus ca o 
necesitate introducerea curentului electric la teatru. 

In .această ordine de idei, la Teatrul Naţional din Bucureşti, Com
pania de gaz a instalat în anul 1884 o centrală electrică care alimenta cu 
energie electrică şi palatul regal. Această centr.ală a fost montată sub 

Lampă cu mai multe becuri de gaz 

supravegherea unui asistent al lui Edi
son 3• Prima instalaţie electrică comu
nală a fost executată în anul 1888 la 
abatorul comunal. 

Profesorul D. Leonida poves
teşte într-un material în curs de pu
blicare, întîmplarea cu instalarea ener
giei electrice pe b-dul de la Cotroceni 
la şoseaua Mihai Bravu. 

Deschizîndu-se acest bulevard în 
anul 1889, neexistent la acordarea 
concesiunii gazului, el a fost luminat 
cu lămpi cu arc, alimentarea făcîn
du-se la început de la centralele pro
vizorii, una instalată la Băile Eforiei 
pe locul actualului Sfat popular raio
nal „V. I. Lenin", şi de la Monetăria 
Statului. Compania de gaz, nesocotind 
hotărîrea Primărie i, a instalat pe bu
levarde lămpi cu gaz aerian. Profe
sorul Leonida povesteşte mai departe 

de „crunta bătălie de pe străzi dintre gă~ari şi agenţii comu~ali c;oman: 
daţi de inginerul Giurlini, pe atunci . dt~e;torul. apelor, unu .vo~n~ s~ 
aprind~ lămpile cu gaz, iar ceilalţi împ1ed1c1~du-1! pentru ca Prn:nana s!l 
nu fie nevoită să plătească consumul gazului aenan 4

• In cele dtn urma, 
Compania de gaz a trebuit să demonteze lămpile instalate 5• Pentru ca 

1 S. Bainglass, op. cit., p. 70. . 
2 Din relatările prof. D Leonida, directorul /v\uzeului Tehnic. 
3 Ibidem. 
4 Bucarest 1 (1890), nr. 7, 13/25 ianuarie, pag. I. 
s D. Leon id a, Din istoria for mării şi dezvoltării muzetului tehnic, în „Revista 

Muzeelor", 1964, nr. 4. 
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toţi locuitorii Capitalei să-şi poată da seama de avantajele şi frumuseţea 
iluminatului electric, la şoseaua Kiseleff 1 s-a executat o instalaţie spe
cială provizorie, cu un dinam acţionat de o maşină cu aburi semistabilă 
Oerlikon, ce alimenta cîteva lămpi cu incandescenţă, .agăţate într-un pom. 
A fost un succes deosebit. „Se spune că multă lume sta la şosea în faţa 
pomului aşteptînd mereu să se aprindă, căci 
nu putea să-şi închipuie că lămpile arzînd nu 
vor aprinde şi pomul". 

După cum se vede, în oraşul Bucureşti 
au fost adoptate rînd pe rînd, toate sistemele 
de iluminat, dar generalizarea şi unificarea 
întregului iluminat nu se putea face datorită 
concesionării iluminatului Societăţii de gaz 
care punea nenumărate piedici. 

In jurul anului 1900 dorinţa populaţiei 
de a fi introdus în E.apitală iluminatul elec
tric era foarte mare. Insă acest lucru nu se 
putea generaliza datorită faptului că Socie
tatea de gaz şi electricitate avea monopol 
asupra iluminatului. 

Perimetrul concesionat spre a fi luminat 
cu gaz aerian şi electricitate, reprezenta 
aproape jumătate din suprafaţa oraşului, cen
trul, şi deci porţiune cu populaţia cea mai 
densă. Acest perimetru era închis de urmă- Lampă cu incandescenţă cu ace-
toarele linii : „Şoseaua Jianu de la str. Ghica tilenă 
pînă în Piaţa Victoriei, iar de aci urma şoseaua 
Bonaparte şi Ştefan cel Mare pînă la Calea Floreasca ; de la capul acestei 
străzi trăgînd o linie dreaptă pînă în str. Sf. Dumitru tăia aproape în două 
cartierul Tei ; de aci unind această stradă cu str. Ceairului, linia urma 
şoseaua Iancului, Mihai Bravu, Calea Raionului şi str. Foişor pînă la 
Dîmboviţa, pe care traversînd-o se ajungea pe Calea Şerban Vodă, apoi 
şoseaua Viilor, Panduri, de unde printr-o linie dreaptă se unea cu şoseaua 
Basarab, Grozăveşti ajungîndu-se la punctul iniţial" 2• 

Pentru faptul că Societatea de gaz nu intenţiona să generalizeze 
iluminatul cu electricitate, populaţia înstărită a început, ca şi o parte din 
instituţiile de stat din Capitală, să-şi formeze uzine proprii. Fiecare uzină 
deservea proprietarul ca şi un grup de case din jur. Oraşul Bucureşti, în 
jurul anului 1900 avea o mulţime de uzine electrice (peste 50), care de
serveau în mod neprielnic (scump) o mare parte din populaţia nerăbdă
toare de a avea iluminat electric. Cele peste 50 de uzine mici deserveau în 
această perioadă peste 30.000 de lămpi cu incandescenţă. 

Iată care au fost cele 53 de uzine electrice înfiinţate în Capitală 
în jurul anului 1900 a: 

1 Bucarest I, 1890, nr. 51 (8/20 martie), p. 3, nr. 53 (10/22 martie), p. 3, „Monitorul 
Comunal" al primăriei Bucureşti, an. XV, 1890, nr. 25, Bucarest I, 1890, nr. 90/26.IV/8.V, 
p. 2-3, „L'independance roumaine'', XIV, 1890, nr. 3.810, 15 iunie, p. 3. 

2 Isidor Budu, /luminatul Capitalei, Bucureşti, 1923, p. 8. 
a Expunere de motive şi piese justificative (Iluminatul oraşului Bucureşti), Buc., 

1905, p. 81-82. 
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Nr. Puterea Acumulatori Nr. 
crt. Instalaţia maşini l(Wox lămpilor 

l(W incandescente -
1 2 3 4 5 

1 Spitalul Elisabeta 66 800 
2 Moara Olmazu 7.5 100 
3 Locuinţa Vernescu 14 250 
4 Dacia Romînia 44 38 600 
5 Regia Monop. Tutun (Belvedere) 25 450 
6 Socec (Stab. litogr.) 8 120 
7 Serv. Studii şi Construc. (M. Vodă) 6,6 94 
8 Pirotehnia Armatei 33 600 
9 Fabrica de petrol (C. Griviţa) 3,3 50 

10 Moara Assan 17 270 
11 Grigore Alexandrescu (Tăbăcar) 8 172 
12 Locuinţa E. Behles 3,3 9 75 
13 Jagues Katz 5,5 120 
14 Şcoala de poduri 20 13 400 
15 Fabrica de tricotaje 14 250 
16 Tipografia Universul 15 200 
17 Poşta Centrală 220 160 3.000 
18 Fabrica Patzak 3,3 13 72 
19 Tip. Rasidescu (Gobl) 14 30 215 
20 Fabrica de frînghii Birman 8,5 110 
21 Fabrica Lempart 1,5 36 
22 Fabrica S. Prager 1,5 2 30 
23 Teatrul Naţional, inclusiv palatul Regal şi 

Independenţa Romînă 182 100 4.000 
24 Fabrica de bere Bragadiru 58 50 800 
25 Fabrica Viaţa 32 200 
26 Fabrica de mobilă Hornştein 814 14.114 
27 Şcoala de meserii 62 33 I. 500 

II 406 
28 Spit. Filantropia şi Maternitatea 30 66 500 
29 Instit. Patologic şi Baterologic 32 44 647 
30 I nstit. Ana to Medical 46 60 1.100 
31 Palatul Cotroceni 48 44 I.OOO 
32 Vila Cîrlova 6 120 
33 Vila dr. Kiriac 6 120 
34 Fabrica Dobriceanu 8 120 
35 Palatul funcţ. publici 16 55 412 
36 lnstit. Chimie Organică 3 6 
37 Azilul de bătrîni (Reg. Elisabeta) 5 12 160 
38 Palatul Gh. Gr. Cantacuzino 55 66 1.100 
39 Palatul Cred. Funciar 14 24 307 
40 Hotel Splendid 12 25 400 
41 Palatul Sturdza 90 80 1.600 
42 Fabrica Luter 40 500 
43 Teatrul Liric 80 1.500 
44 Pasagiul Villacros 300 1.400 
45 Jochei Club 25 440 
46 Institutul Botanic 6 100 
47 Palatul Justiţiei 25 500 
48 Plot. M. Domeniilor 20 300 
49 Hotel Continental 10 200 
50 Cofetăria Riegler 6 100 
51 Ziarul Adevărul 15 200 
52 Palatul B. Eforiei (cu lmpr. Stat.) 200 500 2.800 
53 Spitalul Colţea 50 800 

2031 30.506 
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Această stare de lucruri a durat pînă în anul 1907, cînd s-a început 
construcţia uzinei electrice de la Filaret şi în 1912 a celei de la Grozăveşti. ' 

In afara iluminatului electric, în Bucureşti se mai foloseau în con
tinuare gazul aerian, petrolul lampant precum şi uleiul mineral (conce
siunea Vittorio Croizoz 1894-1903 şi apoi prelungită pînă în 1908). 

/,rimele tipuri de becuri electrice 

In total, oraşul Bucureşti, în jurul .anului 1900, avea 2.398 de străzi 
cu o lungime totală de 556,382 km şi care în ceea ce priveşte repartizarea 
după categorii de iluminat avea următoarea situaţie: 

1.876 străzi 
123 

" 34 
" 5 
" 370 

2.398 

în lungime 

" 

totală de 296,315 km, cu gaz aerian 
de 69,580 km, cu petrol 
de 19,550 km, cu electricitate 
de 7,500 km, cu electricitate şi gaz 
de 175,000 km, neiluminate de loc 

556,382 km 

Problema iluminatului oraşului după 1900, a fost obiectul unor vii 
dispute în cadrul Consiliului Municipal, ca urmare a tendinţei de gene
ralizare a luminii electrice atît la iluminatul public cît şi la cel particular. 
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