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I. s T u D I 

CERCETAREA FEUDALISMULUI TIMPURIU 
PE TERITORIUL ORAŞULUI BUCUREŞTI 

de MARGARETA CONSTANTINIU şi PANAIT I. PANAIT 

I 

Există în istoria fiecărui popor, unele probleme, de a căror rezol
vare, se leagă, adesea, înţelegerea întregii lui evoluţii materiale şi spiri
tuale de-a lungul veacurilor. 

Una dintre acestea, şi cea mai importantă, este problema consti
tuirii popoarelor. Ea se manifestă prin aspecte complexe, h~gate de: 
etnogeneză, aria geografică, durată în timp ş.a. Formarea poporului 
romîn, pe teritoriul vechii Dacii, a constituit, încă de Ia sfîrşitul sec. al 
XVIII-iea şi mai ales în secolele următoare, subiectul unor aprige dispute, 
susţinute de mai multe genera ţii de istorici, filologi, etnografi 1• Aceştia, 
potrivit ideilor lor politice, au emis nenumărate teze, unele mai aproape 
de adevăr, altele lipsite de orice temei ştiinţific. însemnările cronicarilor 
moldoveni şi munteni din sec. al XVII-iea şi apoi lucrările iniţiatorilor 
şcolii andelene, în care latinitatea poporului romîn ocupă un Ioc de 
seamă, au fost combătute adesea, nu în scopul de a se scoate Ia lumină 
adevărul istoric, ci pentru a se justifica unele tendinţe şovine. 

Cînd în 1781 Iosif Fr. Sulzer public'1 la Viena lucrarea „Geschichte 
des transalpinische Daciens.„", el deschidea una din campaniile cele mai 
violente îndreptate împotriva istoriei poporului romîn. Tezele lui reluate 
şi completate de I. Chr. Engel 2 şi în special de Robert Roesler, îfl volumul 
„Romaenische Studien", care a văzut lumina tiparului la Lipsea, în anul 
1871, eliminau elementul autohton geto-dacic din procesul de naştere a 
poporului nostru, negau continuitatea locuirii populaţiei romanice în 
nordul Dunării şi transportau aici poporul romîn, deja format undeva în 
Balcani, înoepînd cu sec. al IX-iea după unii, cu sec. al Xii-lea după alţii. 
Continuînd atitudinea lor antiştiinţifică, unii istorici din Occident, agită şi 
în prezent tezele roesleriene. Exemplul tipic îl constituie articolele înse
rate în voi. IV şi V ale lucrării de sinteză „Historia Mundi'' 3• în paginile 

1 Istoria Rominiei, ed. Acad. R.P.R„ voi. I, Buc„ 1960, p. 775-776. 
2 I. Chr. Engel, Geschichte der Mo/dau und Wa/achey, Halle 1804. 
3 Historia Mundi. Ein Handbuch der W eltgeschichte in zehn Biinden. Begriindet 

von Fritz Kern voi. I-X ( 1952-1961 ). 
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acestei publicaţii, cu pretenţii de a fi întocmită „în mod imparţial şi 
obiectiv", L. Hauptman susţine că poporul romîn a locuit în perioada 
sa de formare în dreapta Dunării, ca păstori săraci nomazi, coborînd 
cîteodată din munţi spre a prăda cîmpiile roditoare 1• „Historia Mundi'', 
ca şi lucrarea de mai mică anvergură, publicată de Hugo Weczerka la 
Miinchen, în 1960 2, sînt impregnate de teze antiştiinţifice privind pro
cesul de formare a poporului romîn 3. Tratatul de Istoria Romîniei, 
redactat pe baza materialismului istoric, valorificînd şi sintetizînd rezul
tatele investigaţiilor desfăşurate în special în anii puterii populare, 
ajunge la concluzii definitive împotriva tezelor reacţionare, stabilind în 
acelaşi timp coordonatele muncii de viitor 4• 

Ca orice perioadă de trecere de la un vechi mod de producţie la un 
altul nou, perioada prefeudală şi a feudalismului timpuriu, ridică pro
bleme complexe, atît din punct de vedere economic, cit şi social, politic 
şi cultural. Precizarea acelor factori, care au dus, după o îndelungată etapă de 
frămîntări, de mişcări a popoarelor venite din nord sau din est, Ia destră
marea relaţiilor de producţie din cadrul obştilor ; Ia formarea proprietăţii 
feudale asupra pămîntului ; la constituirea celor două clase ale socie
tăţii medievale : ţărănimea dependentă şi stăpînii feudali şi Ia însăşi 
închegarea statului feudal, reclamă încă o deosebită atenţie. Acest proces 
istoric în cadrul căruia se definitivează formarea poporului şi a limbii 
romîne, se desfăşoară pe întregul pămînt al patriei, în condiţii vitrege. 
Prezenţa triburilor pecenege, apoi cumane, imixtiunea în Transilvania a 
feudalilor maghiari, în pofida rezistenţei energice a primelor formaţiuni 
statale romîneşti de acolo şi în fine marea invazie mongolă din 1241, au 
creat un climat deosebit de aspru. Stabilirea adevărului istoric este mult 
îngreunată nu numai de complexitatea acestor probleme, dar şi de 
penuria izvoarelor scrise, de conţinutul lor sărăcăcios şi deseori contra
dictoriu. în aceste condiţii revine arheologiei un rol de seamă, mai ales 
prin faptul că această disciplină se bazează pe mărturii nemijlocite ale 
culturii materiale. 

Desf ăşurîndu-şi activitatea într-o zonă de intensă şi îndelungată 
locuire omenească şi bucurîndu-se de un larg sprijin material acordat 
de Sfatul popular al Capitalei R.P.R., arheologia bucureşteană a îmbo
găţit cu noi date istorice cunoaşterea procesului de formare a limbii şi a 
poporului romîn. 

începînd din anul 1953, dată la care a luat fiinţă, în vederea stu
dierii istoriei oraşului, Şantierul arheologic Bucureşti, un preţios mate
rial din perioada prefeudală şi feudală timpurie, a fost dat la iveală, în 

• L. Hauptman, Die Frlihzeit der W' est- und Slidslawen in „Historia M1111di", vol. V, 
p. 6, V, Francke. Verlag. Bern. 1958 p. 306. 

2 Hugo Weczerka, Das mittelalterliche und frlihenzeit/iche deutschtum in fiirstentum 
Moldau von Seinen anfiingen bis zu Seinem untergang (13-18 jahrhunderl), J\'\iinich 1960. 

a C. C. Giurescu - recenzia lucrării lui Hugo \Veczerka în „Revue Roumaine 
d Histoire", 1963, nr. 2, p. 409-417. Idem Historia Mundi, articol publicat în „umtempo
ranul", nr. 29 (875) din 19 iulie 1963. 

4 Istoria Rominiei, voi. I, p. 806-808. 
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cadrul cercetărilor de la Crîngaşi 1• Mihai Vodă 2, Radu Vodă 3, Piaţa de 
Flori 4, Fundenii Doamnei 5 şi altele. Dar lipsa unor date stratigrafice 
clare, cunoaşterea încă incompletă-a aspectelor culturale, precum şi unele 
şovăieli în interpretarea ştiinţifică a datelor faptice, au dat loc la unele 
confuzii 6, care au întîrziat valorificarea deplină a rezultatelor. O descoperire 
de valoare naţională interpretată just de la început, a fost aceia a aşezării 
dacilor liberi de la Militari Cîmpul-Boja, săpată în 1958-1961 7• Reva
lorificînd şi materialul din aşezarea de la Lacul Tei, această descoperire 
a demonstrat, pentru prima oară, continuitatea populaţiei geto-dace în sec. 
al Iii-lea, în această regiune aflată în imediata vecinătate a graniţelor 
Imperiului roman. Rezultatele săpăturilor desfăşurate în 1957-1958 în 
aşezarea de la Fundenii Doamnei 8, au arătat ca şi alte descoperiri din 
Muntenia, că în grupa Cerneahov-Sîntana de Mureş din sec. al IV-iea, 
cultura geto-dacă tîrzie a constituit o componentă principală. Cu un an 
înainte, săpăturile din aşezarea datînd din sec. VI-VII de la Ciurel 9, 

deschidea seria celorlalte numeroase descoperiri contemporane de la Strău
leşti 10, Căţelu Nou 11 , Băneasa („La stejar") 12 etc. şi revalorifica preţioase 
descoperiri mai vechi. Grupul cultural Ciurel, alături de grupul Ipoteşti
Cîndeşti 13

, dovedeşte cu prisosinţă rădăcinile trainice ale populaţiei daco
romane în fosta Dacie, care îşi păstra cultura materială tradiţională, primind 

1 V. Zirra şi ;\\. Tudor, Crhzgaşi în „Studii şi referate privind Istoria Rominiei", Ed. 
Acad., 1934, I, p. 309--:322. • 

2 S. Morintz, Gh. Cantacuzino, Săpăturile arheologice din sectornl Mihai Vodă, în 
„Studii şi referate privind Istoria Rominiei", ed. Acad. R.P.R., 1954, I, p. 342. 

3 I. Ionaşcu şi colaboratorii, Săpăturile arheologice din sectorul Radu Vodă în „Studii 
şi referate prh•ind istoria Rominiei", ed. Acad. R.P.R., 1954, I, p. 414. 

4 D. V. Rosetti, Săpăturile arheologice din sectorul Curtea Veche în „Studii şi refe
rate privind Istor-ia Romîniei", ed. Acad. R.P.R., 1934, I, p. 464-473. 

• V. Zirra, Raportul de săpături de la Fundenii Doamnei în „Maleriale", VI, p. 
758-764. 

6 In raportul săpăturilor arheologice de la Mihai Vodă 1933 (cf. op. cit., p. 342), 
o serie întreagă de materiale analoage cu acelea publicate de D. V. Rosetti şi datate just 
de D-sa în sec. VI-VII (d. D. V. Rosetti, Siedlungen der Kaiserzeit und die Vălkerwan
derungzeit bei Bukarest, „Germania", 1934, p. 206 şi urm.), au fost con.siderate de cercetă
torii de la Mihai Vodă ca aparţinînd sec. XII-XIII ; Asupra aceleiaşi datări insistă şi în 
1958 Petre Diaconu, Observaţii asupra ceramicei din sec. XII-XIII de pe teritoriul oraşului 
Bucureşti. „S.C.l.V.", IX, 2, p. 451 şi urm. ln raportul de săpături de la Fund~nii Doamnei 
(cf. op. cit.) resturile aşezării din sec. VI-VII au fost înglobate în aşezarea dm sec. IV de 
acolo; în na portul de săpături de la Crîngaşi ( cf. op. cit.), o locuinţă aparţinînd feudalis
mului timpuriu (sec. X-XI) a fost datată în sec. VI-VII, pe baza unei datări greşite mai 
vechi (d. D. V. Rosetti, op. cit., p. 210). 

7 V. Zirra şi Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe Cîmpul 
Boja Militari în „Cercetări arheologice în Bucureşti", S.P.C., 1963, p. 49-71. 

8 Despre cercetările în aşezarea sec. IV de la Fundenii Doamnei, efectuate de-a 
lungul a două campanii de săpături s-a publicat numai raportul preliminar de săpături din 
1957 ( cf. Vlad Zirra Săpăturile arheologice de la Fundenii Doamnei, în „Materiale" VI, 
p. 758-764) - Materiale nepublicate se află la M.I.B. . 

9 S. Morintz, Săpăturile de la Dealul Ciurel, „Materiale" VI, p. 770-771, „Mate
riale" V II, p. 660-662, „Materiale" VJII, p. 762-767. 

10 Margareta Constanliniu, Săptlturile de la Bucureştii Noi 1960, Sectorul Străuleşti
Lunca, în „Cercetări arheologice în Bucureşti", S.P.C., 1963, p. 79-104. 

11 Valeriu Leahu, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în 1960 la Căţelu 
Nou, în „Cercetări arheologice în Bucureşti", p. 34-43. 

12 Cercetări efectuate in anul 1963 de M. Conslantiniu şi V. Leahu. 
13 Săpăturile de la Ipoteşti (r. Piteşti), Cîndeşti (r. Mizil) şi alte puncte din raionul 

Mizil, au scos la iveală importante aşezări din sec. VI-VII. 
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şi asimilînd totodată elemente culturale noi, prin convieţuirea cu triburile 
slave. 

în anul 1961 cercetările privind istoria oraşului capitală, înscriau 
două noi descoperiri de o deosebită însemnătate. La Străuleşti-Măică
neşti, aşezarea semnalată în al doilea nivel de acolo, documenta neîn
doielnica prezenţă a populaţiei autohtone pe aceste meleaguri în timpul 

o ,._,._.,....„ ..... ~ ... 
~·-..-/-<>.·.,.,.., ,,... .......... „,,. ţ 

;(..,:.. <'> 'i'i>M,.,..:h•<it*- -··>1-><·~ · ·-·-·N< .„., .... „.„,,.. ' 

. 
''><;,"~· 

. 

W: t,~.ţ._i.,f„,,_ 

, '1!?•·}"'- "l ,.. ;evttt~Ţ { 
} ::o:;··:''"'~':-:, : ,:1(.<(.' ,:>.;'·'.:,;(.1:-v.::,_~<·'*'''''°'·~ 

~,:, :-_:-.;·.,;:·'·i:"I.':·:•:, ·.% *'!»~O<~ 

Fig. I. Planul oraşului Bucureşti cu descoperirile datind din perioada 
feudalismului timpuriu (sec. X-XI) 

dominaţiei hunice 1, iar în aşezarea aparţinînd grupului Ciurel, descope
rită în apropierea lacului Fundeni, pe str. Soldat Ghivan Nicolae, des
coperitorul său înclină a atribui ultimul nivel de vieţuire de acolo seco-

1 M. Constantiniu, P. I. Panait, Ioana Panait, Şantieru/ arheologic Băneasa-Străuleşti 
în „Cercetări arheologice în Bucureşti", II (sub tipar). 
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!ului al VIII-lea, extrem de puţin cunoscut în Muntenia 1• Analiza amă
nunţită a acestei descoperiri, va putea să elimine nesiguranţa care mai 
stăruie încă, asupra cunoaşterii ultimelor două secole ale perioadei de 
trecere la feudalism în cîmpia munteană. 

Urmărirea continuităţii locuirii omeneşti precum şi precizarea ele
mentelor de bază ale înţelegerii genezei oraşului Bucureşti, au impus în 
ultimii ani, cercetarea cu mai multă atenţie a feudalismului timpuriu. 
Acest fapt a fost posibil, datorită succeselor remarcabile repurtate de 
arheologia romînească în anii puterii populare, atît în Dobrogea cît şi 
în Muntenia şi Transilvania. Cultura materială feudală timpurie pe care 
prof. Ion Nestor, o considera pentru prima oară în 1958 ca aparţinînd 
unei populaţii protoromîneşti 2, începea deja să fie temeinic cunoscută, 
datorită rezultatelor obţinute de colectivele ştiinţifice de la Garvăn-Dino
geţia, Dridu, Bucov, Ileana-Podari, Satu-Nou, Sultana şi multe altele. 

Deşi unele monumente de acest gen erau cunoscute la Bucureşti cu 
decenii în urmă, datorită strădaniilor lui D. V. Rosetti care publicase 
unele vestigii ale feudalismului timpuriu surprinse la Dămăroaia, Jilava, 
Tei 3, ele nu erau suficiente studierii unei etape atît de importante, fără 
a avea o privire de ansamblu asupra întregului teritoriu înscris în limi
tele administrative ale capitalei. Ca atare, colectivul Muzeului de istorie 
a oraşului Bucureşti a considerat necesară intensificarea campaniei de 
cercetări de suprafaţă, în special pe malurile rîurilor din raza oraşului 4• 

Rezultatele acestei activităţi au fost deosebit de preţioase pentru cunoaş
terea feudalismului timpuriu. Harta arheologică a Bucureştilor înscrie 
astăzi peste 25 staţiuni datînd din sec. IX-XIII 5, marea majoritate apar
tinînd sec. X-XI (fig. 1). Ceea ce constituie o trăsătură de bază a teri
toriului bucureştean, este faptul că nici unul din cursurile de apă, mai 
mari sau mai mici, nu este lipsit de vestigii feudale timpurii. începînd 
cu Valea Pasării şi continuînd cu Pipera, Colentina cu salba ei de lacuri, 
Dîmboviţa, Ciorogîrla, Sabarul, toate păstrează monumente medievale 
timpurii. în general, se constată că malul stîng al acestor văi este mai 
populat, aşezările organizîndu-se pe prima terasă a rîurilor, pe un pămînt 
uscat, aflat adesea în uşoară pantă (fig. 2). Situate în apropiere de apă, 
aceste aşezări aveau ca scut apărător codrul secular al Vlăsiei. Pînă şi 
astăzi, resturile acestei păduri, păstrate la Mogoşoaia, Băneasa, Tunari, 
Plumbuita, Pipera, Pantelimon şi altele, străjuiesc relicvele medievale 
aflate în imediata lor vecinătate. Un bilanţ statistic, desigur incomplet, 

"'plasează pe primul loc cursul Colentinei, pe care au fost i,dentificate 12 
staţiuni, apoi Dîmboviţa, Ciorogîrla şi celelalte. Dacă în unele sectoare, 

/CUm este cazul la Pantelimon, Dealul Piscului şi altele, aşezarea se indivi
, dualizează pe o suprafaţă dată, în alte cazuri urmele culturii materiale 

1 Gh. Cazimir, Săpăturile de salvare din str. Ghivan Nicolae din anii 1961-
1962 (mss). 

2 Ion Nestor, Slavii pe teritoriu/ R.P.R. în lumina docume11te/or arheologice, 
„S.C.J.V.", an. X/1959, nr. I, p. 49-64. 

3 D. V. Rosetti, Sied/ungen der K.aiserzeit.„, 1934, p. 210. 
4 La campania de cercetări de suprafa\ă din primăvara anului 1958, a luat parte un 

colectiv format din cercetătorii M.l.B. şi studenţi de la Facultatea de Istorie. 
s Cercetările de suprafaţă· sînt încă în curs de desfăşurare. De aceea cifrele pe care 

le posedăm n11 sînt definitive. 
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se află răspîndite pe zone întinse. Astfel porţiunea cuprinsă între Piaţa 
Splaiului şi podul Şerban Vodă, aceia ce porneşte de la podul Străuleşti 
pînă la Băneasa, sau malul Ciorogîrlei între Măgurele şi Vîrteju 1, se 
prezintă ca zone întinse pe 3-8 km· în care mărturiile vechilor aşezări, 
se află presărate, mai mult sau mai puţin, uniform. Săpăturile întreprinse 
pînă în prezent la Piaţa de Flori 2 , Bucureştii-Noi-punctul Alba 3, Dealul 
Spirii 4, Băneasa-sat 5, au dovedit existenţa acolo, a unui strat de cultură 

Fig. 2. Terenul pe care a fost cercetată aşezarea de la Băneasa-sat 

materială feudală timpurie care oscilează între 0,30-0,60 m, ceea ce 
denotă o susţinută locuire. 

O situaţie aparte o prezintă săpăturile de la Giuleşti-Sîrbi 6, Crîn
gaşi 7 şi Militari 8, unde a fost suprinsă numai cîte o singură locuinţă 
sau bordei puţin adîncit, lipsind stratul de locuire feudală timpurie. Dacă 
la Giuleşti-Sîrbi lucrările arheologice au afectat o suprafaţă relativ 

1 Cercetarea de suprafaţă de pe malurile Ciorogîrlei a fost efectuată de prof. Petre 
l~oman. 

2 D. V. Rosetti, Curtea Veche, în „Bucureştii de odinioară în lumina cercetărilor 
arheologice", Ed. Stat, 1959, p. 151 ; P. I. Panait, Observaţii arheologice pe ,rnntierele de 
construcţii din Capitală în ,.Cercetări arheologice în Bucureşti", p. 140. 

3 P. I. Panait, Săpăturile de la /Jucureştii Noi 1960 - Sectorul Alba, în „Cercetări 
arheologice în Bucureşti", p. 106. 

• Săpături de salvare întreprinse de Muzeul de istorie a ora,sului Bucureşti in 1962. 
5 Margareta Constantiniu şi P. I. Panait, O a,~ezrzre din perioada feudalismului tim

puriu la Băneasa în „Cercetări arheologice în Bucureşti", li (sub tipar). 
6 V. Leahu, Săpăturile arheologice de salvare de la Giuleşti-Sîrbi, în „Cercetări 

arheologice în Bucureşti", p. 249-253. 

8 

7 V. Zirra şi M. Tudor, loc. cit„ p. 316-320. 
8 V. Zirra şi Gh. Cazimir, loc. cit„ p. 63-69. 
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restrinsă, în celelalte staţiuni, secţiunile trasate au cuprins arii destul de 
întinse, fără a se putea surprinde însă şi alte complexe din această epocă. 
Acest fapt ne îndreptăţeşte să presupunem, în fiecare din aceste staţiuni, 
existenţa unei singure locuinţe, izolată de aşezările propriu-zise. 

In genere aşezările omeneşti din sec. X-XI se prezintă ca pîlcuri 
de locuinţe 1• Ţinînd seama de rezultatele obţinute pe alte şantiere, 
putem presupune că situaţia aşezărilor de pe teritoriul Bucureştilor este 
similară acelora deja studiate în Cîmpia romînă. 

Locuinţele populaţiei care şi-a durat aşezările în raza oraşului de 
azi, în sec. X-XI, erau - ca şi ale înaintaşilor lor - bordeie mai mult 
sau mai puţin adîncite în pămînt şi locuin\e de suprafaţă. Se pare că 
aceste două tipuri de locuinţe, nu au fost folosite simultan. La Garvăn, 
ultimul nivel - cel mai nou - este caracterizat prin locuinţe de supra
faţă, nivelelor mai vechi aparţinîndu-le bordeiele 2• La Băneasa-sat, s-au 
găsit de asemeni bordeie şi locuinţe de suprafaţă, acestea din urmă re
prezentînd ultima locuire de acolo. La Dealul Piscului unde s-au aflat 
urme frecvente contemporane, presupunem că au fost numai locuinţe de 
suprafaţă. Aceasta, întrucît în sondajul efectuat în 1960, cînd s-a cons
tatat că stratul de vieţuire fusese îndepărtat, nu s-a dat de nici o groapă 
de bordei, care normal trebuia să se adîncească în pămînt. 

In aşezările din cuprinsul oraşului de azi, cele mai numeroase 
locuinţe aparţin tipului bordei, de formă dreptunghiulară, aproape pă
trată, cu colţurile rotunjite, spaţiul afectat variind între 7 mp şi 19 mp, 
iar adîncimea întrL' ·· -o,:m m şi -0,80 m. Amenajările interioare care s-au 
păstrat, sîgt reduse la podeaua orizontală bătătorită, urme de pari care 
susţineau pereţii şi acoperişul şi mai rar un prag la intrare. Niciodată 
însă nu lipseşte instalaţia de încălzire şi preparat hrana, (fig. 3). 

Resturi din părţile componente ale locuinţelor, se găsesc uneori în 
bordeie, atunci cînd acestea au fost abandonate în grabă, de obicei din 
cauza unui incendiu. Cînd însă bordeiele erau părăsite în linişte, locui
torii lor luau probabil cu ei şi materialul de construcţie spre a-l folosi 
la noua locuinţă. In aşezările din Bucureşti, bordeiul '.Z de la Alba 3 şi 
4 de la Băneasa, care poartă urmele unor puternice incendii, au conţinut 
cele mai numeroase indicii asupra modului cum erau construite. Chir
picul în a cărei compoziţie intra o mare cantitate de păioase şi lemnul 
sub formă de stîlpi, bîrne şi scînduri carbonizate, sînt materialele de 
construcţie care s-au păstrat în toate bordeiele incendiate. Chirpicul 
este prezent sub for ma unor bucăţi de lut ars la roşu, purtînd urmele 
parilor, acele ale nuielelor sub forma unor canale înguste sau întipă
ririle neregulate ale păioaselor. Uneori el apare şi ca o masă informă 
de praf cărămiziu, dar alte ori, atunci cînd provine de la instalaţia de 
încălzire şi preparat hrana, indică întrebuinţarea lui sub forma de cără
mizi, gardine, sau tăvi portati\"e. Jn bordeiul 3 de la Băneasa, şi numai 
în acesta, s-au găsit cîteva fragmente dintr-o cărămidă smălţuită, aflate 

1 Jon '.\iestor, Conlributions arclzeo/ogiques au probleme des proto-roumains. La civi
lisation de Dridu. Note preliminaire „Dacia N. S.", voi. II, p. 374. 

2 Gh. Ştefan şi colaboratorii, Şantierul arheologic Garvăn în „Materiale" IV ( 1937), 
p. 193. 

3 P. I. Panait, Săpăturile arheologice de la Bucure,~tii Noi, Sectorul /I/ba în „Cercetări 
arheologice în Bucureşti", p. 109. 
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în dărîmăturile cuptorului. Din studierea acestui material şi prin coro
borarea lui cu observaţiile de pe teren, s-a constatat că pereţii erau con
struiţi din împletitură rară de nuiele, peste care se lipea lutul. La Bă
neasa-sat, în bordeiul 4 incendiat, raritatea chirpicului cu urme de 
nuiele faţă de cel cu întipăriri de scînduri şi de păioase, ne face să presu
punem că pereţii au fost construiţi în sistemul paiantei, aşa cum s-a sem
nalat şi la Garvăn 1• Jn nici un caz nu s-a întîlnit lemnul întrebuinţat 
la căptuşirea gropilor bordeiului sau la podea. Acoperişul era obişnuit 
construit în două ape, susţinut de stîlpi de lemn, mai subţiri şi aşezaţi 
pe tălpi de lemn ca în bordeiul 4 de la Băneasa-sat, sau mai groşi şi 
îngropaţi în pămînt, situaţie surprinsă în bordeiul 6 din aceiaşi aşezare. 

Fig. 3. Bordeiul 4 de la Băneasa-sat 

Jntr-un singur caz, la Alba 2 în bordeiul I, s-au observat găurile de 
stîlpi numai pe una din laturi, denotînd astfel existenţa acoperişului 
într-o pantă. Materialul întrebuinţat la suprastructura bordeielor, a fost 
stuful sau păioasele, susţinute de bîrne care îndeplineau rolul de grinzi. 
în bordeiul 4 de la Băneasa, aceste bîrne au fost găsite prăbuşite în 
poziţia în care s-au aflat iniţial, paralele şi la distanţe egale. Tot aici 
s-au constatat resturile unei uşi din scînduri cioplite şi nuiele, peste 
care s-a lipit un lut fin argilos. Aceasta se afla pe latura de vest a încă
perii - spre colţul de nord-vest. 

1 E. Comşa, Despre tipurile de locuinţe din cuprinsul a,~ezării din sec. IX-Xll de 
la Garvăn, în „S.C.J.V.", X, ( 1959), nr. 1, p. 101-114. 

2 P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii Noi 1960. Sectorul Alba, în „Cercetări 
arheologice în Bucureşti", p. 107, fig. 15. 
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In toate cele 16 bordeie descoperite pînă în prezent în aşezările din 
raza oraşului, s-a găsit instalaţia de încălzit şi preparat hrana. Elimi
nînd deosebirile de amănunt s-au constatat trei tipuri : cuptorul oval cu 
boltă ; cotlonul-sobă cu vatra cu marginile înălţate şi vatra ovală sau 
rotundă. Toate aceste trei tipuri de construcţii interioare, sînt făcute din 
lut, indiferent dacă ele sînt cuptorite în bloc de pămînt cruţat, aşezate 
pe postament sau clădite din resturile unui cuptor mai vechi, ori sînt 
numai simple lipituri de vatră. Am subliniat acest fapt deoarece în restul 
ţării, majoritatea cercetărilor de pînă acum, au constatat pentru această 
perioadă existenţa cuptoarelor sau a vetrelor din lespezi de piatră sau 
din bolovani. Este posibil ca întrebuinţarea lutului în construcţia cuptoa
relor să fie reluarea procedeului întîlnit în grupul Ciurel din sec. VI-VII, 
unde de asemenea în aşezările din cuprinsul oraşului, materialul de ame
najare a acestor instalaţii a fost în exclusivitate, lutul. 

Primul tip de cuptor, acela oval, are două variante: cuptorul oval 
cu boltă scundă şi horn în spate găsit în bordeiul de la Crîngaşi 1 şi 
cuptorul cu boltă simplă din bordeiele de la Piaţa de Flori şi Piaţa 
Splaiului 2 • Ambele variante găsesc unele analogii cu cuptoarele sec. 
VI-VII de la Băneasa (La Stejar) şi Străuleşti-Lunca. 

Cel de al doilea tip de cuptor este acela cu tavă avînd marginile 
înălţate. Urmele de pe suprafaţa exterioară a pereţilor laterali, nu lasă 
nici o îndoială că tava era fixată, fiind adosată părnîntului cruţat. 
în consecinţă, ceea ce s-a considerat, de multe ori ca fiind o vatră porta
tivă sau o tavă portativă, nu era în realitate decît partea superioară a 
cuptorului. în felul acesta se confirmă ceea ce sublinia cercetătorul Eugen 
Comşa că „Vetrele portative găsite în sectorul B (de la Garvăn - n. n.) 
aveau pe partea opusă feţuielii urme de bolovani, deci erau fixate pe un 
postament de pietre" 3. Spre deosebire de vetrele de la Garvăn, cele cu 
marginile înălţate din bordeiele de la Băneasa, erau fixate numai lateral, 
probabil pentru a putea fi întrebuinţate şi drept plită, focul f ăcîndu-se 
atunci pe vatra propriu-zisă a cuptorului. 

Existenţa şi a unor Jăvi „portative", cu marginile înălţate, asemă
nătoare acelor fixe, dar cu pereţii şi fundul mai subţiri şi cu îngrijire 
făţuite pe ambele părţi, a oferit posibilitatea de a se face mai bine deose
birea între cele două componente ale instalaţiei de foc : una ca parte 
integrantă a cuptorului iar cealaltă ca un accesoriu. Observaţiile din 
bordeiul 3 întăresc cele spuse mai sus. Se adaugă aici împrejurarea că 
după deteriorarea cuptorului-sobă iniţial, el a fost refăcut, folosindu-se 
bucăţi din fosta vatră cu marginile înălţate, lipite între ele cu lut. De 
altfel reîntrebuinţarea de materiale mai vechi la refacerea instalaţiilor 
de foc, a fost semnalată şi la Băneasa (La Stejar) în aşezarea sec. 
VI-VII, unde vatra unui cuptor era refăcută cu vălătuci de lut întregi 
sau sparţi, lipiţi cu lut 4• 

1 V. Zirra şi M. Tudor, loc. cit., în „Studii şi referate privind istoria Romîniei", Ed. 
Acad. R.P.R., 1954, I, p. 317. 

2 Cu ocazia unor lucrări edilitare în faţa blocului turn din Piaţa Splaiului au fost 
descoperite în 1963 două bordeie feudale timpurii, la unul clin acestea scmnalîndu-sc şi 
cuptorul. 

3 E. Comşa, op. cit., p. 109. 
4 Bordeiul 15, cercetat cu ocazia campaniei din anul 1963. 
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Cel de al treilea tip, de o tradiţie mai veche, întîlnit şi la geto-dacii 
din a doua epocă a fierului şi întrebuinţat, mai rar, în sec. VI-VII, este 
vatra deschisă, ovală sau rotundă, găsită şi la Dridu şi Bucov. La Giu
leşti-Sîrbi şi la Ciurel bordeiele din sec. al X-lea aveau cîte o vatră cir
culară. Aceea de la Giuleşti-Sîrbi era puţin adîncită faţă de podeaua 
locuinţei, iar cea de la Ciurel numai albiată. La Băneasa-sat, bordeiul 
6 a avut două vetre aşezate una în colţul de nord-vest circulară, iar 
cealaltă în colţul de nord-est ovală. Ambele vetre erau plane, la nivelul 

f'ig. 4. Urmele unei locuinţe de suprafaţă descoperite în a,~ezarea de la Băneasa-sat 

podelei. Menţionăm că una din ele a fost refăcută şi cu această ocazie 
i s-a schimbat orientarea (mai întîi: nord-est - sud-vest; apoi: nord
vest - sud-est). 

Despre locuinţele de suprafaţă se pot spune pînă în prezent puţine 
lucruri. Situate la mai puţin de -0,20 m de la suprafaţa solului actual, 
atît la Băneasa-sat cît mai ales la Dealul Piscului, ele au fost aproape 
în întregime distruse. Din locuinţa I de la Băneasa-sat, s-a putut con
stata forma rectangulară care ocupa o suprafaţă de 13 mp, resturile 
deranjate ale unei vetre pe latura de sud şi bucăţi de chirpic cu foarte 
multe păioase, deosebit de acela al bordeielor (fig, 4). 

Una din problemele viu discutate, atît în trecut cît şi în prezent, 
este aceia a ocupaţiei locuitorilor aşezărilor feudale timpurii. Ovid Den
suşianu, susţinea cu 50 de ani în urmă, starea absolut nomadă a poporu
lui romîn, legată de creşterea vitelor 1, teorie care fusese şi continuă să 
fie adoptată şi de alţi istorici burghezi. Unii cărturari, printre care 
A. D. Xenopol 2, D. Cancel 3 şi alţii admiteau o prioritate a creşterii ani
malelor, fără a nega cu totul lucrarea pămîntului. Cercetările arheologice 
efectuate în anii puterii populare, au dovedit pretutindeni, coexistenţa 

12 

1 O. Dc11s11şia1111, Păstoritul la popoarele romanice, Buc., 1913, p. 16. 
2 A. D. Xcnopol, Istoria rominilor din Dacia Traiană, cd. 111-n, voi. II, p. 44. 
3 D. Cnnccl, l'âsloritul la romîni, 811c., 1913, p. 6. 
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acestor îndeletniciri, în unele părţi predominînd agricultura, cum este cazul 
la Dridu 1, în altele creşterea vitelor, exemplu ca atare fiind aşezarea de 
la Bucov 2. Observaţiile făcute pe teritoriul Capitalei, în special la Alba 
şi la Băneasa-sat, confirmă această situaţie. Analiza bucăţilor de gardină 
şi a chirpicului din locuinţe stabileşte prezenţa urmelor unor plante cul
tivate. In raport cu amprentele grăunţelor, a tulpinelor şi a frunzelor 
la Băneasa-sat s-a stabilit cultivarea grîului, a meiului şi eventual 
a orzului sau a ovăzului 3 . Reţine atenţia faptul că la unele bordeie de 
la Băneasa se întîlnesc atît resturi de grîu cît şi de mei, pe cînd la altele 
(L 1, B 3) meiul este absent. Deşi nu au fost semnalate pînă în prezent 
unelte agricole din această perioadă, nu este nici un dubiu asupra exis
tenţei lor, caracterul predominant al economiei acestor aşezări fiind agri
cultura. Un element care indirect le atestă, sînt gresiile de ascuţit, găsite 
în toate locuinţele de la Băneasa-sat. Prezenţa lor nu poate fi explicată 
decît în legătură cu pregătirea coasei, a cazmalei, a fierului de plug. 

Concomitent cu agricultura apare evidentă, pretutindeni, creşterea 
animalelor domestice. Studiul resturilor osteologice stabileşte existenţa 
în aşezarea de la Băneasa, a următoarelor specii de animale : bovidee, 
rumegătoare mici şi porcine 4• Vegetaţia bogată, precum şi apropierea 
cursurilor de apă, au creat condiţii deosebit de propice păstoritului. In 
legătură cu această îndeletnicire credem că se poate explica şi existenţa 
locuinţelor izolate menţionate anterior. Ele aparţin, după părerea noastră, 
unor păstori aflaţi într-o continuă căutare de păşune, fiind de aceea 
folosite scurt timp. Caracterul lor temporar pare evident la Giuleşti
Sîrbi şi la Crîngaşi, unde nu au fost întîlnite obişnuitele amenajări ale 
suprastructurii locuinţei din bîrne de stejar, ci din crengi şi nuiele împle
tite 5• Acelaşi fapt a fost remarcat şi la Militari - cîmpul Boja 6• 

Jn cadrul aşezărilor din această perioadă este atestată şi activi
tatea unor meşteşugari prin prezenţa lupelor şi a zgurei metalice. La Piaţa 
de Flori două din aceste obiecte au fost găsite pe vatra unuia din cup
toare 7• La punctul Alba, mai multe bucăţi de zgură s-au găsit într-o 
vatră descoperită, laolaltă cu cîteva fragmente de vase extrem de puternic 
arse 8• In anul 1963 în aşezarea de la Băneasa au fost surprinse lupe şi 
zgură în prăvălitura cuptorului 3, în bordeiele 4, 6 şi altele. Avem de-a 
face, după părerea specialiştilor, cu o rudimentară dar răspîndită meta
lurgie a fierului 9, sesizată de altfel nu numai la Bucureşti ci şi la Dridu, 

1 Jon Nestor, Contributions archeologiques au probleme des proto-roumains, „Dacia 
N. S.", voi. II, p. 375. 

2 M. Comşa, op. cit„ „S.C.I.V.", X ( 1959), p. 87; M. Comşa, Săpâturile de la Bucoc•, 
în „Materiale„." VII, p. 545. 

3 Analiza făcută de Catedra de fitotehnie a Institutului agronomic „N. Bălcescu" -
B11rnreşti. 

4 Lucrarea a fost executată de cercetătorul A. Papaclopol de la Muzeul de ştiinţele 
naturii „Gr. Antipa", căruia îi aducem mulţumiri şi pe această cale. 

5 V. Leahu, op. cit., în „Cercetări arheologice în Bucureşti", I, p. 250. 
6 Informaţii ele la Gh. Cazimir. 
7 P. I. Panait, Observaţii arheologice... în „Cercetări arheologice în Bucureşti", 

p. 140. 
8 Idem Săpăturile de la Bucure,~tii Noi 1960. Sectorul Alba în „Cercetări arheolo

gice în Bucureşti", p. 111. 
9 Şt. Olteanu, Producţia meşteşugărească din Moldova şi Ţara Rominească în sec. 

X-XVJJ, (Probleme de bază in lumina cercetărilor recente), in „Studi·i", an. XV, (1962), 
nr. 4, p. 872. 
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Bucov precum ş1 m alte aşezări cercetate pe teritoriul dintre Dunăre şi 
Mare. Descoperirea unui atelier de fierar la Bucov 1, demonstrează neîn
doielnica prezenţă a acestor meşteşugari în cadrul satului feudal timpu
riu. Deşi este anevoios de precizat stadiul de dezvoltare a acestei impor
tante verigi a procesului economic, unele elemente se impun a fi chiar 
tangenţial menţionate. Este îndeobşte cunoscut faptul că lupta pentru a 
obţine cît mai mult metal, este comună tuturor perioadelor în care 
fierul a fost întrebuinţat. In lumina acestei teze şi potrivit date-

Fig. 5. Obiecte din fier sec. X-XI 

lor obţinute prin analiza materialului descoperit se poate spune că 
meşteşugarii din sec. X-XI de pe teritoriul Bucureştilor, nu deprin
seseră procedee prea înaintate, cantitatea de metal irosită fiind 
destul de ridicată. Cu toate obiecţiunile ce se pot formula concluziilor 
trase pe baza lupelor sau a zgurei, nu poate fi negat faptul că în conţi
nutul acestora, se păstrează un ridicat procent metalifer. Rezultatele ana
lizelor chimice stabilesc procentul maxim de 55,586/o fier la Alba, 58,306/o 
fier la Băneasa-sat 2, cifre mult asemănătoare cu datele de acest gen, 
obţinute pentru alte aşezări contemporane din ţară 3

• In urma cercetă-

1 M. Comşa, Săpăturile de la Bucou în „Materiale", VI, p. 567-568. 
2 Certificat nr. 40/1961 emis de Politehnica din Bucureşti, Laboratorul de cercetări 

şi analize chimice şi industriale şi Analiza chimică întreprinsă de ing. G. Beral în decem
brie 1963. 

3 P. I. Panait, Contribuţii arheologice la cunoaşterea satului in secolul al XV-iea 
pe teritoriul de azi al Bucureştilor, în „Materiale de istorie şi muzeografie", M.I.B., 1964, 
p. 224, nota 3. 
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rilor de la Băneasa-sat a inter\'enit mai temeinic posibilitatea studierii 
obiectelor de metal din perioada feudalismului timpuriu. Aceste obiecte 
sînt dovezi incontestabile ale procesului de reducere şi prelucrare a fie
rului, de la obiectele mărunte: catarame, lame de cuţit, cercuri, vîrfuri 
de săgeţi pînă la vase mai mari şi desigur unelte, realizate de meşteşu
garii locali (fig. 5). O atenţie deosebită impune cazanul de fier găsit în 
bordeiul 4 de la Băneasa. Analiza spectroscopică a dovedit că obiectul 
a fost lucrat din fier, care reprezintă 99°/o, alături de acesta găsindu-se 
în proporţii minuscule, mangan, nichel, crom şi cobalt 1• Cazanul avea o 
formă tronconică, cu înălţimea de 0,25 m şi diametrul bazei mari care 

rig. 6. Cazanul de fier descoperit în a,~ezarea de la Băneasa-sat 

corl'spundc gurii de cca. 0,47 m. El a fost lucrat din trei fîşii alcătuite 
din plăci dreptunghiulare. Fîşia superioară şi cea inferioară au fost egale 
în înălţime, iar cea de pe mijloc mai îngustă. Plăcile şi fîşiile sînt 
prinse între ele cu nituri obţinute din acelaşi metal. Fundul se pare că 
era plat, iar gura se termina cu o şănţuire interioară a marginii. Vasul 
a fost strivit de bîrnele de la acoperiş şi supus unei puternice tempe
raturi, proces care a avut o nefastă înrîurire asupra conservării meta
lului (fig. 6). 

Din cîte cunoaştem pînă în prezent, cazanul de la Băneasa este o 
primă descoperire de acest gen în patria noastră. EI se încadrează în 
grupa acelor obiecte la care se resimt elemente de tradiţie romano-bizan
tină, fiind totuşi după părerea noastră, de factură locală. Sistemul acesta 
de prindere a plăcilor de metal s-a păstrat în zona Bucureştilor pînă în 
sec. al XV-iea, dovadă fiind un fragment de căldare din aramă găsit în 
1963 Ia Tînganu, lucrat în aceeaşi tehnică. 

Cercetările de pînă acum au surprins sporadic dovezi referitoare la 
prelucrarea osului, tors, vînătoare şi pescuit. 

I Lucrare efectuală de fizicianul C. Bercny de la Institutul de fizică atomică al 
Academiei R.P.R., căruia ii aducem mulţumiri şi pe această ca le. 
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Fără îndoială că meşteşugul olăritului era una din ramurile de produc
ţie cele mai active în perioada de început a feudalismului timpuriu. 
Ca pretutindeni, în aşezările din această vreme, şi în acelea de pe teri
toriul oraşului Bucureşti, s-a găsit o cantitate considerabilă de fragmente 
ceramice sau de vase întregi, dovedind existenţa unei olării de uz casnic 
- cea mai numeroasă - şi a unei olării fine, cu decor lustruit. 

în olăria de uz casnic, forma obişnuită - de veche tradiţie romană 
- este oala fără toartă dar modelată la roata înceată, dintr-o pastă cu 
mult nisip, cu mica şi pietricele. Suprafaţa exterioară a acestor vase este 
decorată cu striuri orizontale, efectuate cu un pieptene cu doi pînă la 
şase dinţi sau cu un beţişor. Motivul de striuri, întîlnit ca decor orna
mental pe unele oale din sec. IV-V la partea superioară, acum se 
întinde pe întreaga suprafaţă a vasului, pînă aproape de fund. Acest decor 
este completat adesea cu motivul de benzi în val, întîlnit în olăria băşti
naşilor încă din timpul geto-dacilor, sau cu şiruri de împunsături oblice pc 
umărul vasului. Pînă în prezent numai la Băneasa-sat se întîl
neşte decorul în val sau împunsături plasat în interiorul buzei. Variaţia 
decorului constă în felul cum sînt efectuate striurile, continuie sau cu 
intermitenţe şi în maniera în care este executat motivul în val sau din împun
sături. In general ceramica cu decor striat este destul de rudimentar 
lucrată, iar vasele cu striuri mărunte şi uniform dispuse sînt în proporţie 
mult redusă faţă de striurile largi, adînci şi neglijent trasate (fig. 8). 

Uneori pe fundul oalelor cu decor striat în mod deosebit, se observă 
mărcile olarilor, sub forma unor semne adîncite sau în relief, reprezen
tînd figuri geometrice, simple sau combinate 1 (fig. 9). 

Ceramica cu decor lustruit întovărăşeşte ceramica de uz casnic 
aproape în toate aşezările din raza oraşului, dar într-o proporţie mai 
mică şi neuniformă, de la aşezare la aşezare. De pildă, la Alba ea repre
zintă un procent de 400/o 2, la Băneasa-sat 15-300/o, în timp ce la Piaţa 
de Flori lipseşte aproape cu desăvîrşire 3• Această categorie de ceramică, 
este lucrată tot la roata înceată, dintr-o pastă fină, cu rare pietricele şi 
abundente fire de mica. Pereţii vaselor sînt groşi cu tendinţe de subţiere 
spre pîntec. Formele sînt acelea ale vasului borcan sau ale ulciorului cu 
toarte (fig. 10). Din aceiaşi pastă sînt lucrate şi amfore cu trupul alun
git, toartele scurte şi masive şi fundul plat. La Băneasa-sat s-a găsit o 
astfel de amforă, spartă şi deformată, sub presiunea pereţilor bordeiului 
incendiat (fig. 11). Decorul întrebuinţat în această olărie este realizat 
prin lustruire, iar motivele ornamentale sînt liniile în fascicol sau în 
reţea şi caneluri paralele orizontale. La această categorie de vase fine, 
se întîlnesc uneori şi mărci de olar pe fund. 

Inventarul ceramic al aşezărilor feudalismului timpuriu (sec. X
XI) din cuprinsul oraşului, a fost completat, prin descoperirea la Bă
neasa-sat, a unor fragmente de tipsii asemănătoare cu acelea găsite obiş-

1 D. V. Rosetti şi P. I. Panait, Săpăturile din sectorul Curtea Veche în „Materiale", 
VIII, p. 769, fig. 7/7-8; P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii Noi 1960. Sectorul Alba 
în „Cercetări arheologice în Bucureşti", p. 116-117. 

2 „Cercetări arheologice în Bucureşti", p. 125. 
3 Idem, p. 143. 
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Fig. 7. Fragmente din vase cu decor striat, găsite în Sectorul Curtea Veche 
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nuit în sec. VI-VII 1 şi a unei cratiţe de lut. Cratiţa, lucrată ca şi tip
siile cu mîna, are forma aproape cilindrică, fundul plat, pereţii înalţi de 
13 cm, cu marginile trase spre interior şi terminate prin subţiere. De o 
parte şi de alta a vasului, buza se desparte în două, o parte continuă 
printr-o urechiuşă interioară, iar cealaltă se umflă rezultînd un orificiu 

Fig. 8. Fragmente de vase cu decor striat descoperite la aşezarea de la Băneasa-sat 

1 V. Leahu, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în 1960 la Căţelu Nou, 
in „Cercetări arheologice în Bucureşti", I, p. 42, fig. 28; Margareta Constan!iniu, Săpăturile 
de la Băneasa-Islaz, în „Cercetări ar!Jev,ogice în Bucureşti", II (sub tipar). 
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Fig. 9. Mărci depuse pe fundul vaselor descoperile la Bucureştii-Noi, Sectorul Alba 
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Fig. 10. Ceramică rn decor Îll lustru descoperită la Bucureştii-Noi, Sectorul .4lba 

(fig. 12). Urechiuşile serveau probabil la atîrnarea vasului. Forma şi 
tehnica rudimentară o apropie de tipsiile găsite în aceiaşi aşezare. Din 

Fig. 11. ,Jmjorâ deformată datorita i11crndie111 
/Jorrleiului nr. 4 de la /Jâ11e11s11. 

materialul cercetat de noi, nu i-am 
găsit analogii pînă în prezent. Rămîne 
de văzut dacă se poate face o apro
piere între acest tip şi vasul „în formă 
de cratiţă cu toarte groase, dispuse 
orizontal sau cu vasul borcan cu ure
chiuşi interioare" găsit la (]ar\"ăn i11 

bordeiul 37 şi despre care, se spune, 
că se întilncsk în asezărilc foudalc 
limpmii <lin Oulgaria i_ 

Fig. 12. Cratiţă lucrată cu mina. gusit<i la 
13iincasa-sat 

1 Gh. ~tcfan şi colaboratorii, Şantii":rnl 11rheo!ogic Ciarvăn-Dinogcţia în „S.C.I.V.". 
an. VI ( l~J:J5), nr. 3-·I, p. 721. 
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Nu mai mcape îndoială ca, m afară de cîteva piese aduse probabil 
din Dobrogea sau din centrele sud dunărene, întreaga olărie era lucrată 
în aşezări. Dar faţă de considerabila activitate a meşterilor olari din aşeză
rile de pe teritoriul oraşului, pare de neînţeles de ce nu s-a găsit pînă în 
prezent nici un cuptor de ars oale, aşa cum s-a surpr:ins în aşezarea 
geto-dacă de la Căţelu-Nou din a doua epocă a fierului 1, sau în aşezările din 
sec. al IV-iea c.n. de la Crîngaşi 2, Fundenii Doamnei 3 şi satul Şindriliţa 
corn. Găncasa 4• Ţinînd seama de faptul că în Bucureşti pînă acum, nici o aşe
zare din sec. X-XI nu a fost săpată în întregime, este de presupus că 
săpăturile viitoare vor aduce unele lămuriri şi în felul cum erau aşezate 
şi construite cuptoarele de ars oale din acest timp. 

O dovadă concludentă a bunei stări economice care caracterizează 
aşezările feudale timpurii din zona Bucureştilor, este atestarea unor 
legături în special cu centre din sudul Dunării. Săpăturile de la Bă
neasa-sat, au scos la iveală fragmente de vase din caolin, materie primă 
care se găseşte în Balcani sau în Dobrogea. Unul din aceste ulcioare, 
poartă pe gît un semn de origine bizantină destul de răspîndit pe teri
toriul de la sudul şi nordul Dunării, şi surprins la Celei 5, Tîrgşor 6, Ditrău în 
Transilvania 7 ş.a. De peste Dunăre au fost aduşi probabil şi bulgării de 
caolin păstraţi pe cuptoarele bordeielor şi folosiţi la acoperirea unora 
din vasele de bucătărie cu un strat de humă albă. Deşi nu a fost întîlnit 
nici un vas smălţuit, excepţie făcînd un fragment cu smalţ verde sem
nalat de D. V. Rosetti la Dămăroaia 8, prezenţa la Băneasa-sat a unor 
bucăţi de cărămidă cu una din feţe decorate cu smalţ verde, constituie o 
dovadă suplimentară privind aria de circulaţie a produselor ceramice de 
factură balcanică pe teritoriul de azi al Capitalei. 

O problemă deosebit de spinoasă, ridică un plumb pentru sigiliu 
descoperit în bordeiul 6 de la Băneasa. Piesa este asemănătoare cu alte 
două obiecte de acelaşi gen, găsite în prundişul dezvelit de apele Dunării, 
din cuprinsul fostei cetăţi bizantine de la Păcuiul lui Soare 9• Alcătuit 
dintr-o singură foaie, lăsînd pe diametru o nervură evidentă, plumbul de 
la Băneasa, primul pe care îl surprindem pe teritoriul bucureştean, nu 
are nici o urmă de ştanţare ci numai un semn zgîriat. In studiul său 

1 V. Leahu, /oe. cit., în „Cercetări arheologice în Bucureşti", I, p. 30. 
2 V. Zirra şi M. Tudor, Crîngaşi în „Studii şi referate privind istoria Romîniei", ed. 

Acad. R.P.R., 1954, I, p. 315. 
3 Săpături intreprinse de Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti în anul 1958. 
4 Cuptor semnalat în 1964 cu ocazia unor lucrări hidrologice. 
5 D. Tudor, Vase „protobu/gare" descoperite în Oltenia, în „S.C.I.V.", an. I, 1950, 

nr. 2, p. 141, fig. 2. 
8 N. Constantinescu, ln legătură cu o siglă de pe un vas din specia cenuşie prefeu

dală de la Tîrgşor, în „S.C.I.V.", an. IX ( 1958), nr. 2, p. 463, vezi şi p. 464, fig. 20. 
1 G. Baki:i, lncă o mărturie cu privire la dominaţia primului stat bulgar la nord de 

Dunăre, în „SC.I.V.", an. XIII (1962), nr. 2, p. 462, fig. l. 
8 D. V. Rosetti, loc. cit., „Germania", p. 212. 
9 I. Barnea, Sigilii bizantine inedite din Dobrogea, în „Studii şi cercetări de nu

mismatică", 1960, voi. III, p. 328, fig. 6-7. 
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privind sigilii bizantine inedite în Dobrogea, cercetătorul Ion Barnea, 
explică acest gen de obiecte prin prezenţa, la Păcui, a unor funcţionari 
bizantini care posedau matriţe personale pentru imprimarea plumburilor 
destinate sigilării 1• Explicaţia putînd fi valabilă pentru cetăţile de la 
Dunăre, cu greu poate fi acceptată şi pentru zona bucureşteană, unde 
existenţa unor atari slujbaşi imperiali, nu pare a fi verosimilă. Semnele 
zgîriate pe partea superioară cît şi izbitura pe canalul cilindric par a 
dovedi folosirea acestei piese de către o persoană care cunoştea semnifi
caţia sigilării. 

Cele cîteva indicii menţionate pînă acum dovedesc un contact între 
aşezările din Cîmpia romînă cu centrele sud-dunărene, în care influenţa 
culturii bizantine, mai avansată în acea vreme decît culturile din nordul 
peninsulei, se resimţea puternic. Dar aceste legături în cadrul cărora 
schimburile de produse aveau un rol însemnat, denotă nu numai o cres
cîndă dezvoltare economică a aşezărilor feudale timpurii de la nordul 
Dunării, ci şi existenţa aici a unui stadiu cultural general capabil să 
răspundă legăturilor stabilite. Devine astfel absurdă afirmaţia lui Hugo 
\Veczerka care scria în 1960 că poporul romîn prin însăşi natura lui un popor 
de păstori şi ţărani ignora orice formă de civilizaţie cît de cît avansată în 
momentul în care îşi constituie propriul său stat 2• 

Dacă descoperirile de pe teritoriul oraşului Bucureşti, au contribuit 
la îmbogăţirea cunoştinţelor privind conţinutul culturii materiale apar
ţinînd primei etape a feudalismului timpuriu, ele au reuşit mai puţin să 
completeze acele date, care să ducă la o datare mai restrînsă, în cadrul 
acestei etape. Unele elemente întîlnite la ceramică şi la obiectele din 
metal, ne îndreptăţesc să susţinem datarea acestor aşezări, în genere 
în sec. al X-lea, fiind totuşi posibilă încadrarea unora dintre vestigii la 
sfîrşitul sec. al IX-iea, după cum altele par a continua pînă în sec. al 
XI-iea. Necunoaşterea în suficientă măsură a sec. VIII-IX, precum şi 
a manifestărilor materiale din sec. al XII-iea, faptul că nici una din 
staţiuni nu este complet explorată, impun,prudenţele cuvenite tratării unei 
atari probleme. Studierea materialului ceramic comparativ cu cel publicat 
de la Capidava 3, Dridu 4, Garvăn 5, Basarabi 6, analogiile catarămilor de la 
Băneasa cu obiecte de acelaşi gen descoperite în R. P. Ungară 7

, sau în R. S. 
Cehoslovacă la Stare Mesto 8, posibilitatea de încadrare a unuia din cerceii 

t Idem, p. 329. 
2 Hugo Weczerka, /oe. cit., p. 236 şi recenzia. acestei lucrări de C. C. Giurescu în 

„Revue Roumaine d'Histoire" 1963, nr. 2, p. 411-412. 
3 Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu Capidava I. Ed. Acad. 1958. 
4 Ion Nestor şi Eugenia Zaharia, Sondajele de la Dridu în „Materiale", V, p. 550, 

fig. 3/15-17, p. 552, fig. 5; idem „Materiale" VI, p. 598, fig. 3/12, ibidem „l\\aterialc" 
VIII, p. 662, fig. 1/5; 8. 

s Gh. Ştefan, I. Barnea, M. Chişvasi-Comşa şi B. Mitrea, Săpăturile de la Garvăn 
în „Materiale" VI, p. 644. 

6 I. Barnea şi V. Bilciurescu, Şantieru/ arheologic Basarabi, în „Materia le", IV, 
p. 551. 

7 Feher Geza Az 1949. Evi Mohacs Csele-Patovei Mentoasatas, în „Archaeologiai 
Ertest6", 1955, voi. 82, pi. XLl/2-a. 

8 Vilem Hruby, Stare Mesto Praha, 1955, PI. 71/72. 
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de Ia Băneasa, în tabelul lui Vilem Hruby, avînd limită inferioară anii 
900-925 1, plasează majoritatea aşezărilor medievale timpurii cunoscute 
pînă în prezent în sec. al X-lea şi începutul veacului următor. Aşa cum 
se prezintă faptele rezultă că nu toate aşezările sînt contemporane, unele 
dintre ele fiind mai vechi, altele mai noi. Astfel, aşezarea de Ia Alba, în 
care nu au fost surprinse amfore caracteristice jumătăţii sec. al X-lea şi 
nici decorul de linii orizontale suprapus de motiv vertical, datat Ia Ba
sarabi spre sfîrşitul sec. X, poate fi considerată ca aparţinînd ultimei 
părţi a veacului IX şi începutul secolului următor 2• ln schimb, aşezarea 
de Ia Băneasa-sat îşi desfăşoară existenţa în plin sec. X, cu posibilitatea 
unor prelungiri pînă în veacul al Xi-lea. ln afara elementelor deja men
ţionate, către această perioadă duce şi amfora găsită în bordeiul 4, care 
are analogii la Capidava 3 şi Dinogeţia 4 în stratul datînd din sec. X. 
Aşezarea de la Piaţa de Flori este considerată de cercetătorul D. V. Ro
setti ca desfăşurîndu-şi existenţa în sec. IX-XI 5, iar locuinţele de la 
Giuleşti-Sîrbi 6

, Militari 7 sînt încadrate de descoperitorii lor, în sec. X. 
Cît priveşte monumentele abia reperate prin cercetări de suprafaţă, este 
riscant să propunem încadrarea lor în limite cronologice, atîta vreme cît 
ceramica, singurul element surprins, manifestă, după cum ştim, variaţii 
greu perceptibile de Ia o etapă Ia alta. 

Ceea ce reiese în mod concludent, este faptul că în prima parte a 
ieudalismului timpuriu, teritoriul de azi al Bucureştilor a fost locuit de 
o populaţie stabilă autohtonă. Caracterul sedentar al aşezărilor propriu
zise, este dat în primul rînd de îndeletnicirile agricole ale locuitorilor, 
de trăinicia locuinţelor construite durabil din bîrne groase de stejar, de 
numeroasele amenajări Ia cuptoarele interioare şi în fine de creşterea 
unor animale proprii unei gospodării stabile. 

Din punct de vedere etnic, locuitorii aşezărilor de pe teritoriul ora
şului nostru aparţin populaţiei băştinaşe răspîndită în Cîmpia munteană 
şi pe care prof. Ion Nestor a numit-o populaţia protoromînească. Această 
populaţie este rezultatul romanizării elementelor băştinaşe dace şi al asimi
lării treptate a slavilor şi a altor populaţii 8• 

In faţa cercetării feudalismului timpuriu pe teritoriul Bucureştilor, 
stau o serie de probleme deosebit de grele, legate în special de urmărirea 
continuităţii locuirii în sec. al XII-iea şi în prima jumătate a sec. al 
XII 1-lea. Deocamdată pe baza descoperirilor monetare din această pe
rioadă, destul de numeroase Ia Bucureşti, întrezărim prezenţa continuă a 

1 Ibidem. p. 229. 
2 P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii Noi 1960. Sectoru/ Alba, în „Cercetări 

arheologice în Bucureşti", p. 124. 
3 Informaţie de Ja cercetătorul R. Florescu căruia îi aducem mulţumiri. 
4 Informaţie de la cercetătorul I. Bamea, căruia îi adresăm mulţumiri şi pe 

această cale. 
5 D. V. Rosetti, Curtea Veche în „Bucureştii de odinioară", p. 151. 
8 V. Leahu, op. cit., în „Cercetări arheologice în Bucureşti'', p. 253. 
7 V. Zirra şi Gh. Cazimir, op. cit„ în „Cercetări arheologice în Buc:ureşti", p. 69. 
s Gh. Ştefan, Formarea limbii şi poporului romîn. Apariţia primelor state feudale 

pe teritoriu/ ţării noastre. Ed. Politică, 1962, p. 21. 
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elementului autohton în bazinul Argeşului, cu toată vitregia ce caracte
rizează acele vremuri. Investigaţiile noastre de pînă acum, au dus deja 
la semnalarea la Bragadiru (r. V. I. Lenin) a unor bordeie, ce pot fi 
datate către sfîrşitul sec. al XIII-iea 1, iar la Tlnganu a unor vestigii din 
sec. al XIV-iea şi începutul Yeacului următor 2• 

Reiese astfel neîndoios faptul, că teritoriul brăzdat de apele Colen
tinei şi Dîmboviţei, ale Sabarului şi Ciorogîrlei, pe care s-a constituit în 
sec. al XIV-iea aşezarea Bucureşti devenită, după secole, capitala patriei 
noastre, constituie un adevărat tezaur arheologic al Cîmpiei muntene. 

Rezultatele de pînă acum, ca şi cele care desigur vor urma, nu pot 
decît să confirme adevărul istoric privind continuitatea locuirii populaţiei 
romîneşti pe aceste meleaguri de la formarea sa pînă în zilele noastre. 

1 Cercetare de suprafaţă întreprinsă de P. I. Panait impreună cu prof. P. Roman. 
2 P. I. Panait, Aşezări din secolul XV pe teritoriul oraşului Bucureşti în lumina 

cercetărilor arheologice. Comunicare expusă la Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, 
noiembrie 1963, vezi şi Complexul medieval Tînganu, în „Cercetări arheologice în Bucureşti" 
li (sub tipar). 
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CONSIDERAŢII ASUPRA „CALICILOR" BUCUREŞTENI 
JN VEACURILE AL XVII-lea ŞI AL XVIII-lea. CITEVA 

IDENTIFICARI TOPOGRAFICE LEGATE 
DE AŞEZARILE LOR 

de PAUL CERNOVODEANU ş.I NICOLAE VA.TAMANU 

Existenţa unei mahalale a calicilor în Bucureşti în veacul al XVII-iea, 
face parte din cadrul obişnuit al oricărui oraş vechi. Prezenţa lor laolaltă, 
într-o mahala anume şi nu risipiţi prin tot oraşul, ridică însă probleme cu 
privire la organizarea vieţii şi a rostului calicilor în oraşul medieval. 

Studiul pe care l-am întreprins a urmărit lămurirea acestor probleme 
de ordin social; dar în acelaşi timp am putut ajunge la importante identifi
cări topografice, scoţînd la iveală drumuri vechi şi monumente a căror 
amintire s-a pierdut. 

Cea mai veche ştire documentară pe care o avem despre existenţa cali
cilor bucureşteni datează din al doilea sfert al veacului al XVII-iea. Un sol 
ungur, care călătorea în toamna anului 1629 prin Bucureşti, vorbeşte, cel 
dintîi, despre cerşetorii din marginea oraşului. Apaffy Gyorgy scria : 
„Voievodul din Ţara Romînească 1 este acum nesupărat în ţara sa, dar ţara 
i se pustieşte foarte din pricina birului ridicat; a ajuns acum pînă într-atîta 
încît voind să ne ducă mai departe cu cai de poştă, au vrut să prindă la ham 
şi caii cerşetorilor, (sublinierea noastră - n. a.) ceea ce n-am ştiut; ieşind, 
au trimes înaintea mea o ceată de boieri, am vrut să le dau pomană prin 
boieri, dar au spus că n-au nevoie de bani [şi că] mai bine le-aşi înapoia 
caii" 2 • 

După această primă ştire, asupra căreia vom mai reveni în cursul 
expunerii, menţionăm al doilea document, din 1639, care aminteşte de maha
laua calicească de la Gorganul viitoarei Mitropolii 3• Alte două documente, 

1 Leon Tomşa (înainte de 15 oct. 1629-21 iulie 1632). 
2 A Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Romîneşti. 

voi. IX. Buc., 1937, p. 296-297, nr. 236. 
a Gh. Ghibănescu, Surete şi isvoade, voi. VI, laşi, 1909, p. 199, nr. CLXVIII. Că 

Gorganul era viitorul deal al Mitropoliei rezultă neîndoios şi din documentul din 11 oct. 1652 
în care se întăresc mănăstirii sf. Ecaterina din Bucureşti „ocină şi vii la Gorgan, ce este 
lingă sf. mănăstire'" (sublinierea noastră - n. a.) (Acad. R.P.R., CCCXCVIl/50). 
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hotărnicii ale moşiei Mitropoliei din Bucureşti 1 ne aduc la cunoştinţă 
existenţa unui „Puţ al calicilor". 

Acestea sînt toate documentele din veacul al XVII-iea care privesc pe 
calici. 

înainte de a trece la analiza lor, precum şi a altor documente mai 
tîrzii, din veacul al XVIII-iea, credem că este necesar să lămurim o problemă 
fundamentală şi anume să arătăm cine erau calicii. 

Mişei şi calici. -- In evul mediu romînesc cuvîntul mişel desemna pe 
omul sărac, infirm şi neputincios. Denumirea se dăduse mai întîi unei anume 
categorii de bolnavi, celor mai nefericiţi după concepţia vremii, adică lepro
şilor. Termenul acesta, de origine latină, era de aproape înrudit cu denumi
rea leprosului în limbile romanice medievale 2• Cînd valul de lepră a scăzut 
în intensitate, fenomen constatat în Europa în veacul XV, s-au înţeles sub 
numele de mişei tot felul de oameni săraci bolnavi şi infirmi. Textele romî
ncşti din veacul al XVI-iea mai foloseau termenul pentru a desemna pe 
leproşi dar cu o nuanţă arhaică, în scrierile bisericeşti sau influenţate de 
biserică. In vorbirea curentă vechiul cuvînt mişel începu a fi înlocuit prin 
termenul slav (sîrbesc) gubav 3, pentru a arăta pe lepros 4. în timp ce tota
litatea celor săraci, infirmi, cerşetori, rămîneau mai departe desemna ţi ca 
„mişei" şi alcătuind „mişelimea". Ulterior, acest vechi cuvînt romînesc 
continuînd să se degradeze, sub denumirea de mişei vor fi cuprinşi toţi cei 
aflaţi în dependenţa cuiva : ţărani, muncitori ai pămîntului, chiar neguţători, 
etc. ajungînd în cele din urmă la înţelesul actual de netrebnic, de laş 5 reflex 
al dispreţului claselor suprapuse pentru muncitorul de rînd. 

In timp ce cuvîntul mişel suferea această transformare, şi-a făcut 
apariţia în limbă, pentru a desemna pe infirm şi cerşetor, termenul calic, 
împrumutat din ucrainiană (KaAUKa). Pentru prima oară îl întîlnim într-un 
document din 18 februarie 1552, emanat de la Mircea Ciobanul, sub forma 
topicului „în calici, în dealul lui Micu" 6, ceea ce arată o grupare a 
calicilor. Mihai Viteazul se va ocupa de calici 7, dîndu-le o oarecare organi
zare 8• Lexiconul lui Mardarie Cozia nul din 1649 nu înregistrează cuvîntul 
„calic", poate din cauza slabei lui circulaţii. In schimb îl foloseşte „îndrep
tarea Legii" ( 1652) 9 • 

1 Emis de Radu Leon la 8 iunie 1668 (7176), cf. G. Potra, Documente priuitoare la 
istoria oraşului Bucureşti ( 1594-1821), Buc„ 1961, p. 137-139, nr. 50. Reînoit de Antonie 
vodă din Popeşti la 4 ian. 1672 (7180), cf. Arh. St. Buc„ Suluri, 5. 

• 2 Misello în Italia, mesei in provenţală, mezgau în angiovină, mesell în catalană, 
mesillo în spaniolă, misei în germană, measle în engleză, toate derivate din miserus; cf. 
N. Vătămanu, Despre mişei, în voi. De la începuturile medicinii romineşti (sub tipar), unde 
se dă şi înkeaga bibliografie. 

3 Tetraeuanghelul lui Coresi ( 1564) dă astfel o poruncă: „Bîlnavii vindecaţi, mişeliţii 
curăţaţi", care într-o ediţie de peste un veac, apare sub forma : „Pre bolnavi vindecaţi, pre 
gubavi curăţiţi". 

4 Mardarie Cozianul, Lexicon slauo-rominesc şi tîlcuirea numelor, din 1649, Buc., 
1900, p. 218, traduce pe „procajena" cu „mişelit, gubav". 

6 I. Byck, Despre cuuintul mişel, în „Cum vorbim", II (1950), nr. 11-12, p. 26. 
8 Documente priuirul. istoria Rominiei, B, veac. XVI, voi. JII, p. 13. 
7 N. Iorga, „Calicii" lui Mihai Viteazul, o nouă orinduire a lui în „Analele Academiei 

lfomîne", Mem. Secţ. Ist., s. III, t. XXI (1939), p. 25-28. 
8 Organizarea pare însă a privi pe leproşii incluşi şi ei printre calici; cf. N. Vătămanu, 

op. cit. 
9 Irul.repiarea Legii, 1652, Buc„ Ed. Acad. R.P.R„ 1962, p. 239, deşi tot cu înţelesul 

de lepros. 
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De la vechea organizare a mişeilor, care erau obligaţi să trăiască în 
colibele lor, la marginea sau în afara oraşelor, lîngă un drum circulat, unde 
să poată trăi din cerşit, şi în apropierea unei ape, condiţie necesară atît 
pentru hrana, cit şi pentru îngrijirea elementară a rănilor lor 1, s-a tras 
existenţa unor mahalale ale calicilor în mai multe oraşe printre care şi 
Bucureştii. Dar pe cită vreme la Cîmpulung aşezarea leproşilor era arătată 
ca fiind a „mişeilor" iar la Rîmnicul Vîlcei de asemeni, constatăm că, la 
Bucureşti, şi la Iaşi 2 mahalaua a fost a „calicilor", ceea ce însemnează de 
sigur, că aceste mahalale au luat naştere mai tîrziu, atunci cind leproşii 
disoăruseră de mult, iar termenul de „calici" nu mai desemna acum decit 
pe 'săracii infirmi şi populaţia mizeră a cerşetorilor. Fenomenul substitui
rei infirmilor de tot felul bolnavilor leproşi, pe cale de dispariţie, a fost 
constatat pretutindeni în Europa 3• 

Mahalaua calicilor s-a dezvoltat în jurul unui puţ al acestor săraci. 
Calicii bucureşteni. La Bucureşti, punct principal economic pe drumul 

Braşov-Dunăre, unde foarte de timpuriu se ridicase oraşul pe măsura dez
voltării activităţii meşteşugăreşti, a separării meşteşugurilor de agricultură 
şi a intensificării schimbului de produse 4, mărirea oraşului a exercitat o 
atracţie deosebită pentru sărăcimea dimprejur, care spera aici să afle 
mijloace mai lesnicioase de existenţă. înainte de veacul al XVII-iea nu 
găsim însă nici un indiciu de aşezare a mişeilor. Aflăm în schimb, tîrziu, în 
1639, o mahala a calicilor. ·Anume caractere ale acestei aşezări, în 
afara oraşului propriu-zis, pe marginea drumului de comerţ Bucureşti-
Braşov, în jurul unui Puţ al Calicilor, pe cursul superior al unui pîrîu 
(„Gîrliţa") toate acestea la un loc sînt prea asemănătoare cu ceea ce se 
constată în alte părţi pentru ca să nu credem, că urmînd o regulă bine confir
mată, aci au sălăşluit într-o epocă foarte apropiată de aceea a înfiinţării 
oraşului, mişeii bucureşteni. Lor le-au succedat în veacul al XVII-iea calicii. 

Cel mai vechi izvor intern care pomeneşte de calicii bucureşteni este 
din 1639 (7147) şi cuprinde întărirea dată de Matei Basarab lui Barbut 
căpitan din Poiană (fostul jud. Gorj) de a stăpîni o grădină cu vie „aici în 
oraşul domnii mele, în Bucureşti, mahalaua calicească la Gorgan" (dealul 
viitoarei Mitropolii) cumpărată de la doi dărăbanţi 5• Următorul document 
este cunoscutul hrisov al lui Radu Leon din 1668 6, repetat cu mici deosebiri 
de Antonie vodă la 4 ianuarie 1672 (7180) 7, în care se arată hotarele moşiei 
Mitropoliei. Redăm hotarele după cel dintîi document, deoarece ne vom referi 
mereu la această ocolnică în cursul expunerii noastre : „să să ştie şi hotarele 
sfintii Mitropolii, den piatra de jos care s-au pus în colţul gardului mănăstirii 
lu [i] Pană, pre cale în sus pre lîngă nuci pînă la capul podului la poarta 
Predii vor [nicul] şi pre gărlă în sus pînă în piatra de la capul pod [u] lui 
Turcului şi de acolo pe uliţă în sus pînă în piatra den uliţă derept Mitropolie. 

1 Pentru acestea toate, vezi N. Vătămanu, op. cit. 
2 E. Pavlescu, Economia breslelor în Moldova, Buc„ 1939, dă un plan al laşilor la 

1699 în care apare „Jocul calicilor"; acelaşi, cu însemnate îmbunătăţiri, la Şt. Olteanu, 
Meşteşugurile din Moldova în sec. al XV 11-lea, în „Studii şi materiale de istorie medie", III 
( 1959), p. 232. 

3 Ed. Jeanselme, Comment /'Europe, au Moyen Age, se protegea contre la lepre, în 
„Buii. de la soc. !ram;. de l'Histoke de la Medecine", t. XXV ( 1931 ), nr. 1-2, p. 2. 

4 Istoria Romîniei (edit. Acad. R.P.R.), voi. II, Buc., 1962, p. 291. 
6 Gh. Ghibănescu, Surele şi isvoade, voi. VI, p. 199, nr. CLXVIIJ. 
6 G. Potra, Doc. priv. la ist. oraşului Bucureşti, .p. 137-139, nr. 99. 
7 Arh. St. Buc„ Suluri, 5. 
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Şi de acolo pre lîngă crucea Doamnii Mircioaie, pre cale în sus, pînă în piatra 
derept Calici. Şi de acolea pre cale pînă supt deal în Gura Văei. Şi de acolea 
pre lîngă Puţul Calicilor în jos pre lîngă lac pre supt deal, pînă în drumul 
Giurgiuvului la stîlpul de piatră al Armeanului în capul Troianul [ui] lîngă 

- lleleşteul lu [i] Şărban voevod" etc. 
In sfîrşit, calicii cu aşezarea lor, apar într-o serie de documente din 

17 41-17 42 1, cînd Mitropolia căutînd să restabilească hotarele uitate şi 
încălcate, porneşte o mare acţiune de cercetare, al cărei instrument princi
pal era blestemul aruncat asupra locuitorilor din patru mahalale : a bisericii 
Albe, Arhimandritului, Golescului şi Gorganului, ca să mărturisească cc 
ştiau asupra unor puncte de hotar dintre Mitropolie şi mănăstirea Mihai 
Vodă, ca : drumul Mehedinţilor, crucea lui Alexandru Vodă, crucea Doamnii 
Mircioaie şi Puţul Calicilor 2• 

Urmînd în studiul nostru identificarea acestor repere topografice, cum 
şi a altor cîtorva care mai apar în documente, vom da prioritate Puţului Cali
cilor, a cărei situare este cea mai sigură ; în raport cu aceasta, vom studia 
treptat şi celelalte obiective ce ne-am propus. 

Puţul Calicilor. Acest topic apare în toate actele de delimitare ale 
moşiei Mitropoliei bucureştene, începînd cu hrisovul lui Radu vodă Leon din 
1668 şi cu cel emis de Antonie vodă din 1672, amintite mai sus; fără îndoială 
că trebuie să mai fi existat încă un hrisov, anterior acestor două, dat de 
Constantin vodă Şerban, cînd şi-a înzestrat ctitoria, în 1658 3• Dar despre 
acesta nu s-a mai păstrat nici o urmă. Cu trecerea timpului, vechile hotare 
s-au uitat şi mănăstirea Mihai Vodă, vecină cu moşia Mitropoliei, a încălcat 
proprietatea acesteia. In 17 41, mitropolitul Neofit reuşi să precizeze, cu 
ajutorul blestemului, cîteva puncte din hotar, între care şi Puţul Calicilor. 
Pentru deplină siguranţă, ·s-a săpat la locul arătat şi s-a descoperit puţul 4• 

1 Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ 1/4 - Cartea de blestem a mitropolitului Neofit din 
18 aprilie 1741 (7249), cu o parte din declaraţiile mahalagiilor; Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. 
Rom„ mss. 128 (fosta Condică nr. 2 a Mitrop. T. Rom.) f 0 21 v 0

, porunca lui Constantin 
vodă Mavrocordat din 28 aprilie 17 41 (7249) pentru numirea boierilor hotarnici în pricina 
Mitropoliei cu m-rea Mihai Vodă ; Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ 1/5 - Cartea celor patru 
boieri hotarnici, din 19 mai 17•11 (7249) pentru alegerea hotarelor moşiei Mitropoliei de 
către m-rea Mihai Vodă; Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ 1/6 - Cartea de adeverinţă a Di
vanului, c11 întărirea lui Constantin vodă Mavrocordat din 20 mai 1741 (7249) pentru 
hotarele Mitropoliei ; Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ 1/7 - Porunca lui Constantin vodă 
."v\avrocordat din 9 iulie 1741 (7249) pentru recunoaşterea şi -împietrirea hotarelor Mitropo
liei de către m-rea Mihai Vodă; Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ 1/8 - Cartea a opt boieri 
hotarnici pentru moşia Mitropoliei; Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ ·mss. 128 (fosta Condica 
nr. 2 a Mitrop. Ţ. Rom.) f0 25-28 v0 cuprinzînd „Foiţă pentru mahalagii de la biserica 
Albă" din 12 iulie 1741 (7249); Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ I/9, carte a doi boieri ho
tarnici pentru moşia Mitropoliei, din 2 martie 1742 (7250). 

2 Este interesant de semnalat că primele referinţe la aceste topice au fost alciit11ite, 
după posibilităţile vremii sale, de I. Ionescu Gion, în meritoria sa Istoria Bucureştilor, Buc„ 
1899, p. 9, 61, 74, 131, 135, 202, 270, 362, 366, 399, 372-376, 449, 502, unde r.hiar dacă nu 
le-a identificat în mod fericit pe toate, are meritul de a fi atras cel dintîi atenţia asupra 
importanţei lor pentru studierea vechii topografii bucureştene. 

8 Constantin vodă Şerban a poruncit să se împietrească hotarele moşiei dăruite mă
năs'tirii sale [vezi doc. citat Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ 1/6 din 20 mai 1741 (7249)1 
dar nu a apucat să o înzestreze cu altceva. Pomelnicul cel vechi al Mitropoliei spune că 
lui Constantin Şerban „întîmplatu-i-s-au de s-au lipsit şi din domnie şi au rămas de [la 1 
<linsul numai besearica negrijită, goală, făr de nici o podoabă şi făr de nici o înfrumuseţare 
şi cu nemica miluită" (Pr. Gh. Negulescu, Schiţe din istoria Mitropoliei din Bucureşti în 
„Apostolul", XI, (1934), nr. 15-16 (1-15 aug.), p. 278). 

4 Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ 1/4. 
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Dintre mahalagii, Neagu! sin M.eamul mărturisea că Putut Calicilor „acest 
care s-au destupat acum este" 1, iar o femeie Ioana încredinţa că a băut apă 
din acel puţ 2, ceea ce însemnează că în urmă cu 70-80 de ani, deci 
prin 1660-1670, Puţul Calicilor era încă în fiinţă. Toţi mahalagii şi preoţii 
ştiau de existenta puţului şi de aşezarea calicilor în jurul lui 3• 

Pentru a se păstra amintirea acestui punct însemnat de hotar, mitro
politul Neofit a pus să se ridice, pe locul fostului puţ, o cruce de piatră, 
pe care s-a scris toată pricina 4• Crucea arătînd locul Puţului Calicilor se 
găsea la începutul acestui secol pe str. Cazărmii, la intersecţia cu străzile 
Militari şi Costache Moroiu. 

Calea Mehedinţilor. Calea sau Drumul 5 Mehedinţilor se găsea în apro
pierea Puţului Calicilor. Acest termen apare pentru prima oară într-un 
document din 1662 6, delimitînd moşia mănăstirii Mihai Vodă şi se repetă în 
întărirea ulterioară din 1669 7 : „însă den hotarul Lupeştilor, de unde iaste 
loculu viilor de lăngă mănăstire în josu pre dealu, pănă în calea Mehedinţi
/or unde sue calea la crucea a lu [i] Alexandru Vodă, cea de piatră" 8• Lămu
riri topografice mai precise dau răspunsurile mahalagiilor din cele patru 
mahalale puse sub blestemul mitropolitului Neofit, din 18 aprilie 1741 
( 7249). Sandu!, din mahalaua bisericii Albe, ştia că „pentru drumul Mehe
dinţilor, aşa au auzit că tot pe acole iaste" 9 • Preoţii şi mahalagiii bisericii 
Albe, mărturiseau că „drumul Mehedinţilor prin Gura Văii" era 10• 

Al doilea document cu mărturii, „Foiţa pentru mahalagii de la beserică 
Albă, fieşte care precum au mărturisit pentru hotarul ( ... ) cel din Gura Văii, 
pe lingă Puţul Calicilor la vale pe drumul Mehedinţilor", din 12 iulie 1741 
(7249) 11 , aduce declaraţia lui Spirea „că din Gura Văii la vale pe drumul 
i'V\chedinţilor pînă în nuc, în curtea lui Tudosi postăvariul" [se mergea]. 
Acolo se găsea o piatră, care era piatră de hotar; pe ea se aşeza Vişa, 

1 Ibidem, 1/5. 
2 Arh. St. Buc., mss 128 (fost condica nr. 2 a Mitropolici), f0 25-26 v0. 
3 Vezi nota nr. 4 de la p. 28. 
4 „ ... care cruce o au rădicat prea sfinţitul mitropolitul ţărăi kir Neofit, scriind în cruce 

şi pricina ce au avut cu mănăstirea Mihai Vodă" (Arh. St. Buc., Mitrop. Ţ. Rom., 1/8). 
Această cruce a stat Ia locul ei pînă la începutul secolului nostru ( 1907) cînd a fost ridicată 
şi dusă la fostul muzeu naţional. ln prezent se găseşte la Muzeul de artă brîneovenească de 
la Mogoşoaia, lingă biserică şi are următorul text : „Cu vrerea Tatălui şi a Fiului şi a 
Sfăntului Duh rădicatu-se-au această cinstită cruce întru cinste.a sfinţilor marilor lnpăraţ[i] 
Costandin şi Eleni, în zilile prea-înălţatului domnului nostru Io Costandin Nicolae Vo[ievo]d, 
cu cheltuiala prea sfinţitului mitropolitu a toată Ungrovlahiia chiriu chir Neofit, pentru că 
drept acestu loc au fost mai din [ain] te Puţul Calicilor, dup [ă] cum scrie hrisoav [c] de 
mii [ă). Şi după vreme astupăndu-să şi impresurăndu-să moşia sf [i) ntei Mit [ropolii) acum 
cu blestem şi cu bune mărturii aflăndu-se, s-au rădicat această cinstită cruce după hotărărea 
boiarilor celor ce au fost rănduiţi de domnie, în locul acelui puţu, cum arată cartea dom
nească, c.a să nu mai fie de acum innainte înpresurare acestei moşii a sf [i] ntei Mitropolii; 
m [e] s [i)ţa sept. I, leat 7250 ( 1741 ), cf. Al. Elian, C. Bălan, 11. Chircă şi O. Diaconescu, 
Inscripţiile medievale ale Romîniei, voi. I, Oraşul Bucure,~ti, Buc., 1965, p. 501, nr. 606. 

5 Cu denumirea „calea" apare în documentele mai sus citate din 1662 şi 1669; cu 
denumirea „drumul", în documentele din 18 aprilie 17-11 şi 12 iulie 1741; cu ambele denu
miri, în documentul citat din 19 mai 1741. 

6 Acad. R.P.R., XLIV/86, din 22 august 1662 (7170) de la Grigore I Ghica vodă. 
7 Arh. St. Buc., Mitrop. Ţ. Rom., 1/2, din 11 mai 1669 (7177) de la Antonie vodă. 
e Acad. R.P.R., XLIV /86. 
9 Arh. St. Buc., Mitrop. Ţ. Rom., 1/-1. 

10 Ibidem. 
11 Arh. St Bur., mss 128, F' 2:i-2.) \" 0 
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femeia lui Alexandru, poreclit Machidon, „cînd mulgea vaca" 1• Sandu!, 
martorul de mai sus, preciza că tot aici era „Gura Văii şi [ ... ] Puţul Calici
lor precum vine din sus drumul Mehedinţilor" 2. Ioana, care băuse apă din 
Puţul Calicilor, spunea că acel puţ fusese „din Gura Văii la vale" 3• 

Aşar dar, rezumînd, de la Puţul Calicilor suia la deal Calea Mehedin
ţilor prin Gura Văii. Dacă examinăm astăzi această regiune din Bucureşti, 
vedem cum din locul unde a fost Puţul Calicilor două străzi urcă dealul : 
str. Cazărmii şi str. Militari. Dintre aceste două variante, str. Militari este 
chiar astăzi prea abruptă şi improprie circulaţiei, atît pe vreme bună, cît 
mai cu deosebire pe vreme rea. Cealaltă, str. Cazărmii, reprezintă traseul 
local de la Puţ în deal, al vechiului drum al Mehedinţilor. Urcînd dealul pe 
str. Cazărmii, se vede cum strada modernă îşi face loc în făgaşul dintre 
două maluri înalte, ceea ce ne duce îndată la termenii hotărniciei din 2 martie 
1742 (7250) : „drept la deal pă dărăpătura drumului vechi ce să numeşte 
al Mehedinţilor" 4• Acelaşi document urmăreşte mai departe drumul : „care 
drum [al Mehedinţilor] merge printre via răposatului Gheorghe Ghiorgiul, 
fost mare medelniceriu, pănă deasupra în capătul viei, unde dă iar în drum, 
care drum tae pe drumul Mehedinţilor deacurmeziş şi merge pe deasupra 
dealului în jos, printre vii...", adică pe traseul de astăzi al străzii Uranus, 
făcînd hotar între moşia Mitropoliei şi a mănăstirii Radului Vodă, pe muchia 
dealului. 

Drumul Mehedinţilor mergea de la această intersecţie drept înainte 
spre Cotroceni, ţinînd direcţia actualei căi 13 Septembrie şi apoi a şoselii 
Pandurilor. Dincolo de Cotroceni, drumul continua pe malul drept al Dîmbo
viţei pe străvechiul „Drum al Baiului" 5, după traseul cunoscut din des
crierile călătorilor 6 şi al „drumului de poştă" 7 spre Tîrgovişte, spre Piteşti 
şi, mai departe, spre Mehedinţii care-i dăduse nllmele. 

Părăsim aci drumul Mehedinţilor, urmînd a-i studia mai departe 
capătul central, acel de la Puţul Calicilor pînă în inima oraşului. 

Gura li ăii 8• Din capătul de sus al străzii Cazărmii, dacă privim 
înapoi asupra mahalalei de la picioare şi a oraşului, înţelegem foarte lim
pede ce se poate numi încă şi astăzi, aşa cum s-a numit acum două şi trei 
secole, „Gura Văii". Este tocmai acest povîrniş scobit, care din deal co
boară la Puţul Calicilor, în lungul drumului Mehedinţilor. „Supt deal, în 
Gura Văii", spune documentul lui Radu Leon Vodă din 8 iunie 1668 
(7176) 9 ; „drumul Mehedinţilor păn Gura Văii", mărturiseau preoţii şi 
mahalaua bisericii Albe 10 ) ; Ioana, cea care băuse apă din Puţul Calicilor, 

1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Arh. St. Buc., Mitrop. Ţ. Rom., 1/9. 
5 D. Frunzescu, op. cit., sub voce. 
6 Domenico Sestini, Viaggio curioso-scientifico-antiquario per la Valacchia, Tran

silvania e Ungheria fino a Vienna, Firenze, 1815, p. 3-37. Pleacă din Cotroceni, Lunca, 
f~oşu, Dragomireşti, pădurea lcoanii, Floreşti, Argeş şi mai departe. 

7 Documente privitoare la economia Tării Romine,~ti 1800-1850, culese de I. Cojocaru, 
Buc., voi. I, p. 99-101, nr. 29: „Menziluri ce s-au întocmit a fi în Valahja mare şi mică 
la leat 1811, mai I". 
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6 Topic menţionat şi de Ionescu Gion, op. cit., p. 9, 270, 285, ::162, 367, 373, 373. 
9 G. Potra, op. cit., p. 138. 

10 Arh. St. Buc., Mitrop. Ţ. Rom., 1/4. 
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îl arăta că „iaste din Gura Văii la vale" 1• Pe de altă parte, hotărnicia 
boierilor din 19 mai 1741 (7249) vorbea de „Gura Văii unde să numia şi 
Puţul Calicilor" 2, ceea ce dovedeşte apropierea pînă la identitate a acestor 
două puncte topografice. 

Gura Văii era un reper important fiindcă tot ce ţinea de aci în sus, 
deci spre nord-est, era proprietatea mănăstirii Mihai Vodă, iar în jos era 
a Mitropoliei. Aci în Gura Văii pusese Constantin vodă Şerban, cel dintîi 
înzestrător al ctitoriei sale, mănăstirea sfinţilor împăraţi, viitoarea Mi
tropolie, o piatră de hotar 3• Căutîndu-se în 1741 această piatră, nu s-a mai 
găsit la locul ei ; o luase un locuitor, Gheorghe Furtună, o spărsese şi 
jumătate din ea o aşezare sub talpa casei, cînd şi-a făcut casă nouă, iar 
„din cealaltă jumătate şi-a făcut răşniţă" 4• Cercetîndu-se s-a aflat piatra 
în casă, sub pat, dinpreună cu cărbunii „precum se pune hotaru" 

Crucea lui Alexandru Vodă. Alt reper important din această regiune 
este crucea lui Alexandru Vodă. Apare în documente pentru prima oară la 
22 august 1662 (7170), cînd Grigore I Ghica vodă întăreşte mănăstirii 
Mihai Vodă „ totu locul cu totu dealul, că tu au fost mai denainte vreme 
vii, însă den hotarul Lupeştilor, de unde iaste loculu viilor de lăngă mă
năstire în josu spre dealu, pănă în calea Mehedinţilor, unde sue calea la 
cruce a lu<i> Alexandru Vodă cea de piatră" 5• Hrisovul lui Antonie vodă 
din 11mai1669 (7177) repetă întocmai termenii primului hrisov 6• In 1741 
crucea lui Alexandru vodă exista. Mahalagiii puşi sub blestem o arată 
astfel : Sandu! spune că „iar acea din deal, mare, iaste", iar Neagu! sin 
Meamul : „crucea lui Alexandru Vodă, precum că cea mare din deal este" 7• 

Alţi martori afară de aceştia doi nu mai depun; nici nu era nevoie fiindcă 
toată lumea o putea vedea atunci, sus în vîrful dealului. Denumirea de „cea 
mare", „cea de piatră" lăsa să se înţeleagă că nu era singură ci, poate, 
împreună cu alte cruci de lemn. Dacă totuşi mitropolitul Neofit cerea cu 
blestem mahalagiilor, în primul rînd, să spună care este crucea, o făcea 
fiindcă crucea exista încă, dar inscripţia nu i se mai cunoştea. 

In ce priveşte identitatea voievodului care a ridicat-o, nu posedăm 
nici o dovadă documentară ; este probabil însă că Alexandru Mircea a 
edificat-o. 

O menţiune a lui Dionisie Fotino 8, care se regăseşte şi în scrierea 
banului Mihai Cantacuzino, tipărită de fraţii Tunusli 9, pare a da o indicaţie 
în acest sens, arătînd că Alexandru vodă Mircea, ziditorul mănăstirii 
sf. Troiţă, „a aşezat o cruce pe dealul Piteştilor", redacţie care credem 
că ar trebui, corect, să sune astfel : „pe deal, în drumul Piteştilor". 

1 Arh. St. Buc., mss 128, [0 25-25 v0
• 

2 Ibidem. 
3 Arh. St. 13uc., Mitrop. Ţ. Rom., 1/6. 
4 Ibidem. 
s Acad. R.P.R., XLIV /86. 
6 Arh. St. Buc., Mitrop. Ţ. Rom., 1/2. 
1 Arh. St. Buc., Mitrop. Ţ. Rom., 1/4. 
e Dionisie Fotino, Istoria generală a Daciei (trad. de G. Sion ), voi. II, Buc., 1859, 

p. 58-:>9. 
9 Istoria politică ,~i geografică a Ţărei romanesci de la cea mai vec!ze a sa 

întemeere pănă la a1111lu 1774. (trad. de G. Sion), Buc. 1863, p. 138. 
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Dimensiunile impunătoare ale monumentului: „cea mare, de piatră" 1, 

par a arăta că avea un caracter deosebit, cu multă probabilitate, come
morativ. 

Dacă ipoteza pe care am avansat-o mai sus, că această cruce a fost 
ridicată de Alexandru vodă Mircea este cea justă, atunci monumentul 
poate fi pus în legătură cu izbînda voievodului asupra rivalului său Vin
tilă vodă, înscăunat la Bucureşti de Ioan vodă cel Cumplit în mai 157 4. 
Se ştie că din adăpostul său de la Giurgiu 2, unde nimerise fugărit de mol
doveni, Alexandru vodă Mircea a fost sprijinit de o oaste comandată de 
boierii rămaşi credincioşi, în frunte cu Dragomir vornicul, ca să-l gonească 
pe Vintilă vodă 3. S-ar putea crede că la sfîrşitul celor patru zile de domnie, 
boierii lui Alexandru Mircea, vornicul Dragomir, comisul Mitrea, pahar
nicul Bratu şi însuşi pîrcălabul cetăţii, Ioan, lovindu-l pe Vintilă vodă l-au 
ajuns pe fugarul, care lua pe aci drumul Moldovei şi l-au ucis, în dealul 
deasupra Bucureştilor 4• 

Acolo în deal, unde mahalagii martori din 17 41 arătau că străjuia 
crucea, astăzi găsim biserica Spirea Veche 5• 

Podul calicilor. Unul dintre cele patru poduri, numite mai tîrziu 
„domneşti" ale oraşului 6, Podul Calicilor, lega tîrgul cu Drumul Me
hedinţilor, de care ne-am ocupat mai înainte şi poate, cu alte drumuri de 
interes secundar, îndreptate mai către sud-vest. In orice caz cu Drumul Me
hedinţilor se continua în mod firesc şi încă din cele mai vechi timpuri. 

Asemenea unor alte vechi poduri şi uliţe, numele îi apare tîrziu în 
documente, în sec. al XVIII-iea; dar purta acest nume de mai înainte 
Heme, de cînd existau într-adevăr calicii, cu o aşezare proprie, la marginea 
de nord-vest a oraşului. 

Pentru a-i urmări traseul de la Dîmbovita pînă la Calici, ne \'om 
servi de vechea ocolnică a mitropoliei din 1668, care aşa cum arăta din 
punctul unde atingea Podul Calicilor, îl urmează neabătut. 

Astfel, de la poarta caselor Brîncoveneşti, de din vale de Mitropolie, 
hotarul mergea „pre gîrlă în sus (evident aci e vorba de Dimbovicioara !) 
pînă în piatra de la capul podului Turcului", adică la intersecţia Podului 
Calicilor cu Dîmbovicioara 7• Din acest punct hotarul ţinea „pre uliţă în 

1 Arh. St. Buc., Mitrop. Ţ. Rom., 1/4. 
2 După mărturia călătorului francez Pierre Lescalopicr, ailat atunci la Constantinopol, 

care deţinea amănunte de la Insuşi ambasadorul Franţei pe lîngă înalta Poartă, Fran~ois 
de Noailles, cf. P. I. Cernovodeanu, Călătoria lui Pierre Lescalopier în Ţara Romînească şi 
Transilvania la 1574, în „Studii şi materiale de istoric medie", voi. IV, 1960, p. 439. 

3 Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Romîneşti, (ed. C. Grecescu), Buc., 1963, 
p. 61-62. 

4 Este revelatoare în acest sens şi afirmaţia călătorului polon Macicj Stryjkowski, 
care mergînd la Poartă în vara anului 1574, trecu pc la Bucureşti venind din Moldova (deci 
pe drumul Moldovei care se unea c11 al Mehedinţilor la Tîrgşor) şi văzu capul lui Vintilă 
vodă ţintuit, cum spune el, pc poarta Burnreştilor, poate undeva, aci, pe unde se pătrundea 
în Bucureşti ( cf. Macicj Stryjkowski, Kronika Polska ... , Ki:inigsberg, 1582, p. 4, 777; 
B. P. Haşdeu, Extract din cronica polono-/itvană a lui Matei Stryjkowski, in „Arhiva isto
rică a Romînici", voi.· II, Buc., 1865, p. 6, 9). 

s A ridicat-o.în prima ei formă doctorul corfiot Spirea Hristofi, mort şi îngropat awlo 
în iulie 1759 (N. Stoicescu, Reperloriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, 
Buc., 1961, p. 305). 

6 Podul Beilicului, Podul Tirgului de Af<Jră, Podul Calicilor şi Podul Mogoşoaiei. 
7 Paul Cernovodeanu şi Nicolae Vătămanu, Contribuţii la vechea topograf ie a Bucu

reştilor: Ostrovul Dîmboviţei (sec. XVI-XVII), în „Studii", XII (1959), nr. 6, p. 115 
(Podul lt1i H<Iidîm sau Podul Tmcului). 
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sus", aşa dar printre case, încă din oraş trecind pe la „piatrn ... derept 
Mitropolia ... şi pre lăngă crucea Doamnii Mircioaie", de aci înainte ieşind 
dintre casc, fiindcă mai departe se spune lămurit „pre cale în sus pînă în 
piatra dirept Calici şi... pănă supt deal în Gura Văii şi de acolea pre 
lăngă Puţul Calicilor", etc. Ce trebuie să înţelegem din această deosebire 
dintre „uliţă" şi „cale"? ;\'u există decît două alternative: sau că uliţa 
(din oraş) se continua cu calea (din afara oraşului) pe firul actualei căi 
a Rahovei ; dar în acest caz nu se vede cum se putea ajunge la reperele 
cunoscute, Gura Văii şi Puţul Calicilor, care acum ştim bine că rămîneau 

la o bună depărtare pe dreapta. Sau, în a doua alternativă, că hotarul cotea 
la dreapta din uliţă, dincolo de „piatra ... derept Mitropolia" şi trecînd pe 
lîngă crucea Doamnei Mircioaia, lua „calea" în sus spre Puţul Calicilor. 
Pe de altă parte, pentru ca întreaga arteră să capete numele de Podul Cali
cilor, este de la sine înţeles că trebuia obligator să conducă la Calici ! 
Aşa dar porţiunea din Calea Rahovei de astăzi, dincolo de „piatra ... derept 
Mitropolia", nu a putut purta numele de Podul Calicilor decît printr-o 
uzurpare; explicaţia fenomenului o vom da mai departe. Iată deci cum 
Podul Calicilor din veacul XVII şi chiar mai devreme, ţinea (aproximativ), 
traseul căii Rahovei de astăzi, doar pînă undeva în dreptul Mitropoliei, de 
unde cotea la dreapta spre Puţul Calicilor. Dincolo de acest Puţ al Caii-
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cilor, după cum am arătat mai sus, Podul se continua cu drumul Me
hedinţilor. 

Dacă acum, căutăm o confirmare a acestui punct de vedere în docu
mentele cercetării din 17 41-17 42, constatăm că interpretarea noastră se 
verifică şi că ni se dau o serie de preciziuni în plus. 

Astfel, la 22 iulie 1741 (7249), opt boieri hotarnici întocmesc „cartea 
de hotărnicia moşiei Mitropoliei din Bucureşti, de către partea Dudes
cului" 1, începînd de la „piatra ... derept Mitropolia" care, aflăm cu acest 
prilej, că se găsea „în colţul curţii dumnealor boierilor Dudeşti". Ar urma 
acum să aflăm unde era crucea Doamnei Mircioaiei, pentru ca să ştim pe 
unde mergea „calea" spre Calici. Dar între 1672 şi 1741 acest monument 
dispăruse şi nimeni nu a mai putut spune unde fusese situat. Toţi acei care 
sub „puterea" blestemului au precizat celelalte puncte de reper, n-au ştiut 
însă să spună în ce loc fusese crucea Doamnei Mircioaia 2• In faţa acestei 
situaţii, mitropolitul Neofit ar fi dorit să simplifice lucrurile, în folosul 
său, trăgînd drept din piatra din curtea boerilor Dudeşti la Gura Văii. Dar 
procedînd astfel, o serie de proprietăţi boiereşti, dăruite de domnii anteriori 
din pămîntul domnesc şi nu din al Mitropoliei, sau provenite din cumpă
rătoare, ar fi intrat în moşia Mitropoliei. Cum boierii nu puteau fi expro
piaţi ca nişte bieţi calici, s-au ridicat proteste la domnie şi astfel a trebuit 
ca hotarul să respecte proprietatea boierilor Du deşti (ceea ce înseamnă 
că „piatra ... derept Mitropolia" era în colţul proxima! al curţii, nu în cel 
distal!), a boierilor Leurdeni, a Rad ului Cu pariul, a lui Constantin Brăi
loiul, a lui Dositheu (fost Dumitraşco) Brăiloiu şi, în fine, a Diicului Ru
deanu. Cu aceasta se terminau proprietăţile marilor boieri 3, fiindcă dacă 
ar mai fi existat, s-ar mai fi menţionat şi altele. De aci încolo urmau, 
aşadar, numai micile case ale mahalagiilor fără nume şi apărare. Boierii 
hotarnici şi cu mitropolitul reclamant au căzut de acord ca din marginea 
periferică a proprietăţii lui Diicut Rudeanu să tragă hotarul la „piatra 
dirept Calici", sărind peste neidentificabila cruce a Mircioaiei. 

Martorii au arătat că această „piatră dirept Calici" se găsea în curtea 
unui Tudori postăvariul 4• Este important să ne dăm seama cam pe unde 
se găsea casa lui Tudori, pentru că după spusa tuturor acolo era „piatra 
dirept Calici", cu alte cuvinte de acolo se privea drept către aşezarea Ca
licilor. Casa aceasta, pe care o stăpînea acum Tudori, dar care mai 
înainte vreme fusese a lui Alexandru „ce i-au zis Makidon" şi a 
nevestei lui Vişa, se găsea fireşte pe hotar. Spirea mahalagiul situiază 
casa „din Gura Văii, la vale, pe drumul Mehedinţilor, pănă în 
nuc, în curtea lui Tudori postăvariul" 5, Sandu! şi Hrizea mărtu
risesc la fel 6. Este evident aşa dar că „piatra dirept Calici" se găsea pe 
drumul Mehedinţilor, acolo unde începea acest drum şi se termina Podul 
Calicilor. Poziţia exactă nu se poate reda, însă cu mare probabilitate ea se 
găsea pe actuala str. Cazărmii, poate la intersecţia cu str. Vînători. Cotitura 

1 Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ I/8. 
2 Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ 1/9 („şi făcănd mare cercetare nu s-au putut afla 

nimic ca să poată şti unde au fost crucea Doamnei Mircioaia şi calea care mergea pe 
lăngă cruce"). 
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3 Pentru acestea vezi şi lonescu-Gion, op. cit., p. 369. 
4 Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ 1/4. 
6 Arh. St. Buc„ mss. 128 (fost Condica Mitrop. Ţ. Rom„ nr. 2) f0 25-25 v0

• 
0 ibidem. 
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pe care o face str. Cazărmii sugerează un punct de hotar, iar străduţele 
mici, fragmentate, care apar aci în plan, în contrast cu spaţiile largi, păs
trate întregi dintre Calea Rahovei şi str. Antim, evocă acolo o populaţie 
săracă şi înghesuită, pe cîtă vreme dincoace, proprietăţi întinse, de oameni 
bogaţi. 

Cu aceasta am reunit cele două fragmente ale unui mare drum de 
acces în Capitală, acela care unea centrul oraşului de lîngă Curtea dom
nească cu înălţimile de la Cotroceni şi se îndrepta mai departe, spre Tîr
govişte, Piteşti-Braşov şi Mehedinţi. La rîndul lui acest drum de nord-nord
vest nu era decît continuarea drumului care lega Giurgiu! cu Bucureştii. 

Articularea celor două fragmente se făcea în preajma Puţului. Aci se 
găseau aşezaţi calicii, „cerşetorii" pe care i-a întîlnit în 1629 călătorul ungur 
.A:paffy Gyorgy 1• Faptul că „cerşetorii" dispuneau de cai şi că bucuroşi renun
ţau la plată numai să li se lase dobitoacele, dovedeşte că ei îndeplineau în 
acest punct şi un rol de ajutorare a călătorilor, care trebuiau să urce sau să 
coboare, lucru deopotrivă de primejdios pe vreme rea, panta care unea Puţul 
Calicilor cu Crucea lui Alexandru vodă. In acest fel calicii erau încă odată 
strîns legaţi de funcţionalitatea drumului mare, format din Podul Calicilor 
şi prelungit cu Drumul Mehedinţilor, pe care acum îl vom examina încă 
odată în întregul său. 

Podul Calicilor - Drumul Mehedinţilor. Ceea ce s-a numit doar mai 
tîrziu: Podul Calicilor nu pornea chiar din inima tîrgului, ci de la Dîmboviţă. 
De aci, de la vadul unde s-a aşezat prin sec. XVII podul Agăi Jane 2, 

numit şi Podul de la Turn, azvîrlit peste rîul bucureştean, Podul uliţei 
traversa Ostrovul 3 pînă la celălalt pod, al lui Haidîm 4, sau al Turcului, 
aşezat deasupra braţului Dîmbovicioarei. Pe această porţiune inclusă în 
Ostrov, în faţa Băii vechi, uliţa se numea la 1724 „podul Uliţei-cei-mari, 
care trece Dămboviţa pă dinnaintea Porţii Domneşti, pe din sus" 5• Dincolo 
de podul lui Haidîm, ieşind din Ostrov sau din Prund, se termina „uliţa" 
şi începea „calea", după cum arată documentele mai sus menţionate. In 
veacul următor, al XVIII-iea, denumirea de Podul Calicilor cuprindea deo
potrivă „uliţa'' ca şi „calea". 

Cel mai vechi document cartografic pe care-l posedăm, planul Bucu
reştilor din 1770 6, ni-l arată cu numele „Podul Caliţii", denumire alterată 
probabil sub influenţa pronunţiei greceşti ; podul ţinea pe toată lungimea 
lui traseul actualei căii a Rahovei. In realitate, la 1770 Podul Ca liţei (exact : 
al Calicilor) nu mai conducea la vechile aşezări ale calicilor, care am 
văzut unde se găseau şi deci rămîneau pe dreapta faţă de această arteră. 
S-a întîmplat aci un interesant fenomen de substituire a numelui, datorat 
modificărilor oraşului în creştere, fenomen pe care-l vom analiza în cele ce 
urmează. 

n. 635. 

1 Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului„. IX, p. 296-29Î. 
2 Acad. R.P.R., XLV/84, ap. G. D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Buc., 1935, p. 130, 

3 .P. Cernovodeanu şi N. Vătămanu, op. cit., p. 119. 
4 Ibidem. 
& Emil şi Ion Vîrtosu, Aşezămintele Brincoveneşti. O sulă de ani de la înfiinţare 

( 1838-1938 ), Buc„ 1938, p. 26, nr. 30. 
6 I. Ionaşcu, Planul cartografic inedit al oraşului Bucureşti din anul 1770, în „Studii", 

XII, (1959), nr. 5, p. 113. 
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Este probabil ca la data cînd Constantin vodă Şerban a clădit mă
năstirea sa şi a înzestrat-o cu moşia în discuţie, terenul acesta era loc 
domnesc, ocupat în parte de oamenii nevoiaşi care-şi aşezaseră casele pe 
moşia oraşului, aflată însă după cum se ştie, la dispoziţia domnului 1• In
zestrîndu-şi ctitoria, Constantin Şerban a ales hotare, pe cît posibil, na
turale sau cunoscute. Podul Calicilor, pe atunci poate numai un drum 
spre Calici, era un hotar cunoscut. El însuşi ţinea marginea pîrîului din 
regiune, a Gîrliţei. Astfel încît drumul cotea la dreapta pe lîngă Gîrliţă, 
adică raportîndu-se la situaţia de astăzi, cam îndată după intersecţia căii 
Rahova cu str. Bibescu Vodă, acolo unde mai există şi acum un capăt de 
stradă cu numele Gîrliţa, care aminteşte de vechiul curs de apă. 

Proprietăţile boiereşti, de care s-a lovit acţiunea de revendicare a 
Mitropoliei din 1741, se întindeau însă de aci încolo, pe firul căii Rahova, 
care evident nu mai avea de ce se numi „Podul Calicilor", din moment 
ce nu mai ducea la Calici. Aceste proprietăţi erau astfel înşirate pe partea 
dreaptă a căii Rahova de astăzi 2• 

Prima era curtea boierilor Dudeşti, loc hărăzit lor, spune cartea celor 
8 boieri hotarnici, la anul 7222 ( 1713-1714) de Constantin vodă Brînco
veanu 3• Se găsea în dreptul Mitropoliei, cuprinzînd Ia marginea lui cen
trală „piatra ... derept Mitropolia" şi era situat probabil dincolo de actuala 
str. Orfeu. 

A doua proprietate la rînd a fost a boierilor Leurdeni, urmată de a 
cupariului Radu. Constantin Brăiloiul stăpînea, mai departe prin cumpă
rătoare, de la Otetelişeni, iar mai încolo Dosithei Brăiloiu, tot prin cum
părătoare, de la Pîrîieni 4• Acesta din urmă, fost în mirenie Dumitraşco 
Brăiloiu, era ginerele Mariei băneasa Mileasca ; şi aceasta poseda pe acolo 
proprietăţi 5 ; la 2 februarie 1714, Maria Mileasa dăruia, dimpreună cu 
Dumitraşco Brăiloiul un loc de casă din Tîrgovişte, mănăstirii pc care o 

1 P. P. Panaitescu, Oraşele, în Viaţa feudală În Ţara Rominească şi Moldova (sec. 
XIV-XV!/), Buc., 1957, p. 417; G. lonescu-Gion, Istoria Bucureştilor, Buc. 1899, p. 369, 
arată cum sub presiunea acapărării boereşti a proprietăţilor, calicii erau trimişi tot mai 
departe, dealungul drumului Mehedinţilor. 

2 Erau situate pe dreapta, după cum rezultă din doc. din 13 dec. 1714 (7223) (cf. G. 
Potra, op. cit., p. 262, nr. 177) pr,in care Radu Dudescu cumpără de la popa Gherghina şi 
feciorii săi „loc în mahalaoa popii lu [i] Ivaşco, denaintea porţii Golescului"; locul Golescu
lui pe care s-a zidit apoi şi biserica Sf. Ilie (către mijlocul veacului al XVIII-iea), era pe 
stînga căii Rahohei. Mahalaua tocmai de aceia s-a numit „a Golescului". Popa Ivaşco, acela 
care a dat numele vechi al mahalalei Antim, este pomenit într-un doc. din 1 iulie 1713 (7221) 
prin care Costantin logofătul, fost slugă a Mariei bănesei Mileasca, dăruieşte lui Antim 
mitropolitul un loc de casă, ca să-şi mărească locul mănăstirii. Locul fusese cumpărat de la 
popa Ivaşco, „care a fost tot dintr-aceea mahala, care au fost preut mai înainte aici în 
Bucureşti într-această mahala" (George Potra, Cîteva ştiri şi precizări În legătură cu mănă
stirea Antim în „Biserica ortodoxă romînă", LXXXI (1963), nr. 3-4 (martie-aprilie), p. 
362, doc. nr. IV). 

3 Arh. St. Buc., Mitrop. Ţ. Rom., 1/8. 
4 Ibidem. 
s Vezi doc. din 1 iulie 1713 (7221) prin care Cmtandin logofătul dăruieşte lui Antim 

un loc „di în bolovanii jupănesii Marii bănesii Mileascăi" etc. (G. Potra, ibidem). Mai 
tîrziu, prin „hainire" faţă de domnie şi fugă la „nemţi", Dosithei Brăiloiul pierde terenul, 
care este acordat de Nicolae vodă Mavrocordat boierului moldovean Ioniţă Roset la 17 iulie 
1724 (7232) (cf. Documente privind istoria oraşului Bucureşti, (editat de M.I.B.), Buc. 
1960, p. 83-84, nr. 40). 
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zidise Antim în Bucureşti 1• ln sfîrşit, ultima proprietate boierească era a 
lui Diicul Rudeanul, împroprietărit acolo de Antonie vodă din Popeşti, la 
anul 7178 ( 1669-1670) 2• 

Toate aceste terenuri erau înşirate cu faţa la actuala cale a Rahovei 
pe o distanţă de cca. 300 metri ; fundurile adînci ajungeau pînă în str. Antim 
şi treceau poate dincolo de această stradă. Nu ar fi exclus ca locul Dudeştilor, 
despre care am amintit mai sus, să se fi unit cu cealaltă mare proprietate Du
dească, moştenită de la Cantacuzini şi situată în actuala str. Apolodor şi 
împrejurimi. In fundurile acestor grădini ale caselor, răspunzînd pe uliţi 
secundare, locuiau şi altfel de oameni, mai nevoiaşi. Printre ei şi-a clădit 
Antim ctitoria, pornind de la dania lui Drăguşin vistierul Merişanul 3, 

căruia îi rămăsese moştenire o biserică de lemn a fratelui său Staico pa
harnicul Merişanul; biserica era ruinată şi Drăguşin neavînd cu ce o re
face, a dăruit-o cu tot locul ei lui Antim pentru a clădi mănăstirea tuturor 
Sfinţilor. Pentru ctitoria lui, mitropolitul Antim a căpătat sau a cumpărat 
o serie de locuri. Unul i l-a dăruit Constantin logofătul „fost sluga jupînesii 
Marii bănesii a răposatului Barbului banului Milescu" ; acest loc fusese 
mai înainte chiar al popii Ivaşco care, după cum am arătat, dăduse numele 
mahalalei, înainte de clădirea mănăstirii Antim şi slujise probabil la 
biserica lui Staic<"> N\erişanul. Intre vecinităţile acelui loc găsim pe deoparte 
pe stăpîna lui Constantin, Maria Mileasa şi de altă parte uliţa despre To
dorachi spătar [Gulian'o] „zet spătarului Mihai" (Cantacuzino]. Locul lui 
Constantin logofătul se lovea cap în cap cu al Merişenilor, probabil către 
actuala stradă a Justiţiei ; aceasta, dat fiind că proprietatea lui Dumi
traşco Brăiloiul, ginerele Mariei Mileasca, la care fusese logofăt Con
stantin, era situat în această parte 4• 

Alte locuri i-au mai dăruit lui Antim, Diictll Rudeanul la 17 mai 
1713 5, precum şi fiul acestuia, Chirca Rudeanul, la 16 febr. 1715: „un 
codru de loc din colţul grădinii noastre despre Pod" 6• Aceste două danii 
aveau o destinaţie specială : Antim a construit pe ele o magazie de piatră, 
cu pivniţă şi cu băcănie, pe care a dăruit-o ctitoriei sale, ca să-i aducă venit. 
Acţiunea este interesantă din punctul de vedere al dezvoltării comer
ciale a viitoarei căi a Rahovei. Pe deoparte constatăm aci, între proprie
tăţile boiereşti, o magazie cu pivniţă şi băcănie, iar pe de altă parte ştim 
că boierii Rudeni vindeau din „curţile" lor locuri pe la neguţători 7

• 

Toate proprietăţile menţionate, începînd cu a Dudeştilor şi terminînd 
cu a l~udenilor se înşiruiau, după cum am spus, cam între actuala str. Orfeu 
şi str. Justiţiei. Dincolo de mijlocul veacului al XVIII-iea desigur că pro
prietăţile boiereşti şi negustoreşti s-au întins mai departe pe traseul căii 
Rahowi. înfiinţarea bisericii Sf. Ilie din mahalaua Golescului 8 este o 
dovadă a îndesirii populaţiei. 

1 G. Patra, op. cit„ p. 363, doc. nr. VI. 
2 Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ 1]/8. 
3 Arh. St. Buc„ Episc. Argeş, XLVIJI/17. 
4 'Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ 1/8. 
5 G. Patra, op. cit„ p. 361, nr. III. 
6 Ibidem, p. 365, nr. VIII. 
1 Arh. St„ Buc„ mss. 131 (fost Condica Mitrop. Ţ. Rom„ Buc„ nr. 5), f0 257, ap. 

G. Ionescu Gion, Ist. Buc., p. 321, n. 2. 
8 lnainte de 1747 aprilie 3 cînd este numită „biserica Sf. Ilic cea nouă" (N. Stoicescu, 

Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, p. 287). 
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In acelaşi timp însă se populau şi fundurile de curte. Ungă mă
năstirea lui Antim, pe actuala str. Justiţiei, găsim în 1734 pe un Tudor 
feciorul lui Dragnea ceauşul 1, a cărui proprietate se întindea pînă în „pragu
rile" lui Constantin Brăiloiul şi pe un Manea ceauşul 2, care-şi vinde locul 
tot lui Antim. 

Părăsind, pentru moment, această parte a viitoarei căi a Rahovei, să 
ne reîntoarcem la Podul Calicilor, care după cum am mai arătat, cotea la 
dreapta şi ţinea, aproximativ, malul Gîrliţei. Pe acest traseu ajungea în 
faţa bisericii Albe din Postăvari, dincolo de care se întindea Calicimea. Dar 
această biserică, aşa cum am arătat mai sus, se găsea pe Drumul Me
hedinţilor. O dovadă o constituie şi acea legendă înregistrată în Letopiseţul 
ţării 3

, dar consemnată şi de cronicarul Szamoskozy 4, după care Mihai 
Viteazul adus de la Craiova la Bucureşti de Alexandru cel Rău pentru a fi 
executat, trecînd prin faţa bisericii Albe, a intrat înăuntru să se roage şi 
a făgăduit să ridice în cazul cînd va scăpa cu viaţă, o mănăstire cu hramul 
sf. Nicolae. Menţionăm această legendă numai pentru dovada indirectă 
pe care ne-o dă, că Drumul Mehedinţilor trecea pe la biserica Albă, în 
veacul al XVI-lea. 

Legenda o reproduce în „Istoria" sa şi Dionisie Fotino care preci
zează că era vorba de biserica Albă „de pe Podul Caliţii 5, ceea ce vine 
să confirme, încă odată, identitatea drumului Mehedinţilor cu Podul 
Calicilor. 

Marea circulaţie de pe acest drum, care era drumul mare de la nord 
la sud al ţării şi acela care a unit veacuri întregi capitalele de sub munţi 
- Argeş şi Tîrgoviştea - cu Bucureştii şi cu Giurgiu, a făcut ca Locurile 
din această parte să fie bine cunoscute bucureştenilor şi des umblate. 
Drumul la Cotroceni nu era posibil, pe vale, în lungul Dîmboviţei, din 
cauza multor mlaştini. In schimb, pe aci pe sus, se călătorea uşor. Cine 
venea din afară, prieten sau neprieten, avea de acolo din deal cea dintîi 
privelişte a Bucureştilor. 

Fără îndoială că tot pe aici au coborît oştile lui Ştefan cel Mare în 
Bucureşti 6, şi se ştie că tot aci şi-a aşezat tabăra Tudor Vladimirescu cu 
pandurii săi înainte de a pătrunde în oraş 7• O reţea de drumuri vechi se 
întretaie în această regiune ; unul poartă vechiul nume de „Drumul sării" 
şi arată pe unde treceau carele cu sare de sub munte spre schelele de la 
Dunăre 8. 

1 Acad. R.P.R., C/24. 
2 G. Patra, Cîteva ştiri ... in legătură cu măn. Antim, p. 362-363, doc. nr. V. 
3 Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Romineşti, (ed. C. Grecescu), p. 69-70. 
4 Joachim Crăciun, Cronicarul Szamosk6zy şi însemnările lui privitoare la romini 

( 1566-1608), Cluj, 1928, p. 99. 
s Dionisie Fotino, op. cit., voi. li, p. 62, nota 
e P. P. Panaitescu, Ştefan cel Mare şi oraşul Bucureşti, în „Studii", XII ( 1959), 

nr. 5, p. 15. „Poarta pădurilor" deschidea „un spaţiu pe linia nord-sud, pe la vechiul oraş al 
Tîrgşorului, pînă la Bucureşti". 

7 Elena Perticari Davila, Din viaţa şi corespondenţa lui Carol Davila, Buc., 1945, 
p. 446, notă : Mormîntul lui Davila se găseşte pe locul unde ar fi fost aşezat cortul lui 
Tudor Vladimirescu. 

8 P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrin, Buc., 1943, p. 64 şi C. C. Giurescu, Toponimie 
bucureşteană I „Drumul sării" nu „Drumul serii" în „Studii şi cercetări lingvistice", XIII 
( 1962), nr. 1, p. 73-75. 
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Crucea Doamnei Mircioaia. Ca orice drum vechi, şi acesta al Me
hedinţilor era însemnat ·cu cruci. Harta austriacă manuscrisă din 
H90-1791 1 însemna în zona respectivă nu mai puţin de 9 cruci şi multe, 
dintre cele mai.vechi, pieriseră desigur încă înainte de această dată. 

Fără îndoială că unele erau obişnuitele cruci de răspîntie purtătoare 
de pomelnice şi ridicate lîngă vreo fîntînă de ziditorul ei ; altele mai mici, 
erau cruci de hotar. Din textele analizate în acest studiu reiese că dom
nitorul Constantin Şerban însemnase hotarele moşiei mănăstirii lui, 
cu cruci ; astfel „piatra ... dirept Calici" aflată în curtea lui Tudor pos
tăvariul fusese o cruce 2• 

Dar alături de acestea mai erau şi cruci ridicate în amintirea vreunei 
întîmplări memorabile, petrecute pe acele locuri. In această categorie se 
situează, credem, cele două cruci pe care ocolnica le pomeneşte în 1668 : 
a Doamnei Mircioaia şi a lui Alexandru vodă. Intîlnim apoi crucea pe care 
mitropolitul Neofit a aşezat-o pe locul Puţului Calicilor în 1741 şi, în 
sfîrşit, ultima cruce de pe Drumul Mehedinţilor aflată în aria de astăzi a 
Bucureştilor, aceea de la Cotroceni 3• Această de pe urmă cruce, a cărei 
inscripţie pomeneşte de unele răutăţi din vremea lui Radu Leon, a dispărut 
în primele decenii ale veacului nostru. 

Dintre celelalte două cruci, prima, a Doamnei Mircioaiei ridicată 
poate „în amintirea vreunei lupte" 4 duse de vajnica văduvă a Ciobanului 
pentru păstrarea domniei copiilor ei, exista în 1668 dar nu se mai păstra 
în 17 41. Totuşi situarea ei, aşa cum am arătat-o mai sus, ne dă dreptul să 
ne întrebăm dacă nu cumva pe locul ei sau în preajma ei îşi ridicase Staico 
Merişan bisericuţa de lemn pe care Antim a înlocuit-o cu mănăstirea 
care-i poartă numele. Locul vechii cruci făcea indicată aşezarea unui mo
nument religios. Trebuie să ţinem seama că Gîrliţa şi deci drumul, trecea 
pe la colţul nord-estic al incintei mănăstirii. Poarta de intrare nu era ca 
astăzi spre apus de biserică, ci în partea de răsărit a incintei, aşa cum se 
vede şi pe planurile Bucureştilor ridicate de Ernst şi Purceii la finele 
veacului XVIII. De altfel, aşa şi trebuia în mod logic, să fie la epoca 
zidirii mănăstirii, finidcă într-acolo era Podul cel mai umblat. Clădirea 
mănăstirii lui Antim ştersese din amintirea localnicilor după cite se pare, 
orice urmă a crucii ridicate de Doamna Mircioaia şi de aceea nu se mai 
ştia nimic despre ea în 17 41 5• 

Biserica Albă din Postăvari. Este de netăgăduit că istoria acestei re
giuni a fost dominată de evenimentul ridicării aci, pe deal, a mănăstirii 

1 Acad. R.P.R„ Harta mss. austriacă a Ţării Romineşti, 1790-1791, cota: H 1003-D 
XXVIl/6. 

2 Arh. St. Buc„ Mitrop. Ţ. Rom„ 1/9. 
3 G. M. Ionescu, Istoria Cotroceni/or, Lupescilor (Sf. Elefterie) şi a Grozăvescilor, 

Buc„ 1902, p. 288. Crucea de pe platoul Cotrocenilor avea următoarea inscripţie, în slavo
neşte: „Această cruce ridicatu-s-au întru numele Sfintei Troiţe şi a Sf. Nicolae, ţara 
aceasta domnindu-o domnul grec Radu Vodă Leon, făcu atîtea răutăţi şi curvie" ... Restul nu 
s-a mai putut citi. Crucea nu mai există. lntîmplările la care face aluzie se găsesc în Radu 
Popescu, Istoriile domnilor Ţării Romineşti, p. 138-139. 

4 N. Iorga, Istoria Bucureştilor. Buc., 1939, p. 36. 
1 AI fi după biserica Spirea Veche, ridicată după cum am afirmat mai sus pe locul 

crucii lui Alexandru vodă, al doilea caz de înă,]ţare a unei biserici pe locul unde fiinţase aliă 
dată vreo cruce de pomenire. Repetăm că aceasta constituie din partea noastră doar emm
ţarea unei ipoteze de studiu, care rămîne a fi verificată. De altfel, în cuprinsul Bucureştilor 
mai există asemenea cazuri documentate în ce priveşte bisericile Oborul Vechi, lăcaş ridicat 
in jurul crucii lui Mogoş, şi Slobozia, lingă crucea lui Leon vodă. 
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Mihai Vodă. Pe de altă parte, această mănăstire a avut legături strînse 1 

cu lăcaşul bisericesc care a precedat-o, cu mănăstirea sf. Nicolae a jupînesii 
Caplea. 

După cum se ştie, această fundaţie a Capiei 1, soţia postelnicului 
Ghiorma, cu hramul sf. Nicolae, a fost întemeiată în veacul al XVI-iea. 
Domnitorul Petru cel Tînăr dădea între anii 1564-1568 acestei mănăstiri 
situate pe locul numit Pîlcov, cu „muntili'' şi cu via, o carte de întărire a 
unor proprietăţi. 

Alt document referitor la lăcaşul jupînesii Caplea este cartea patri
arhului Ieremia al II-iea al Constantinopolului, datată octombrie 1591 2• 

El descrie aspecte locale văzute de el însuşi la Bucureşti şi referitoare la 
starea nenorocită la care ajunsese metohul Simopetrei, pe care nu-l nu
meşte decît după hram : „din pricina firii foarte aducătoare de boli 
şi mlăştinoase a locului şi neprimitoare pentru toţi, întrucît metohul se 
află la mal şi vecin cu rîul care curge pe acolo, din care pricină, fiind 
potopit, păţeşte cele mai rele" etc. Pentru a scăpa pe călugări de neajun
surile aşezării pe malul apei, egumenul s-a înţeles cu banul Mihai ca să 
clădească, sus pe deal, mănăstirea care-i poartă numele, cu hramul 
sf. Nicolae. 

In ce priveşte biserica jupînesii Caplea ea se găsea cu toată proba
bilitatea, pc locul unde există astăzi biserica Albă. Acolo într-adevăr era 
„firea foarte aducătoare de boli şi mlăştinoasă", datorită Băltăreţului din 
apropiere. Acolo metohul se afla „la mal şi vecin cu rîul", fiind mereu 
„potopit", atîta doar că apa care pricinuia toate răutăţile încriminate era 
Gîrliţa şi nu Dîmboviţa ! Chiar pisania actualei biserici reclădită la 17 
februarie 1856 3 spune că „acum fiind clătită de rîu s-au ruinat". Aceasta 
în secolul trecut, cînd Gîrliţa scăzuse mult în volum. Jn secolele- anterioare 
însă, relele pe care putea să le facă erau desigur cu mult mai mari şi 
puteau justifica cu prisosinţă plîngerile călugărilor, pe care Ic înregistrează 
patriarhul Ieremia. 

De altfel, cercetările arheologice din anul 1954-1956 4 au dus la 
încheierea că pe locul bisericii Albe a existat într-adevăr un vechi lăcaş 
clădit în veacul al XVI, că terenul pe care s-a clădit era mlăştinos şi ame
ninţa zidurile bisericii, motiv pentru care s-a văzut nevoia de a fi întărite 
din spre nord cu contraforţi. Cercetarea arheologică aduce un sprijin total 
şi complet la afirmaţia pe care o facem noi aci. 

Un alt argument pentru identitatea bisericii Albe cu lăcaşul jupînesii 
Caplea, îl constituie documentul din 16 martie 1741 (7249) 5, prin care 
Constantin vodă Mavrocordat porunceşte egumenului Grigorie de la mă
năstirea Mihai Vodă să ia în stăpînire biserica Albă „să fie metoh al mă
năstirii, după cum s-au adeverat den hrisoavele cele vechi ale mănăstirii 

1 Documente privind istoria Rominiei, veacul XVI, B., voi. III, p. 190, nr. 226, 
din 8 apr. [1564-1568]. 

2 Buwreşti. Rezultatele săpăturilor arheologice şi ale cercetărilor istorice din anul 
1953, voi. I, Buc., 1954, p. 130-132. 

3 Pr. M. Dumitrescu, Istoricul a 40 biserici din Rominia, voi. I, Buc., 1899, p. 146. 
• Bucureştii de odinioară, în lumina săpăturilor arheologice (ed. M.l.B.), Buc., 1959, 

p. 122. O părere asemănătoare la N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor 
feudale din Bucureşti, p. 165. 

6 Arh. St. Buc., Mănăstirea Mihai Vodă, III/6. 
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şi de nepurtare[a] de grije a egumenilor ce vor fi fost dup [ă] vremi s-au 
fost părăsit de către stăp [ă] nirea mănăstirei'.'. 

Lacul adînc 1• Dacă mai este· nevoie să aducem un argument îm
potriva părerii anterior emise că lăcaşul jupînesii Caplea s-ar fi găsit 
chiar pe malul Dimboviţei 2, putem invoca cu folos termenii din hrisoavele 
de inzestrare a acestei mănăstiri cu moşia dimprejur care „îi este ocină 
veche şi dreaptă şi dedină ( ... ) de mai înainte vreme, cu acel loc, pînă în 
apa Dămboviţei" 3 ( 18 sept. 1588). Dar ce fel de înzestrare ar fi fost aceia, 
pentru o biserică pe malul apei, dacă i se dă moşia pînă în apă ? Dimpo
trivă, biserica jupînesii Caplea, fiind pe locul actualei biserici Albe, se 
înţelege că moşia avea altă întindere, de acolo şi pînă în apa Dîmboviţei ! 

în alte documente de înzestrare a lăcaşului din sec. XVI este pomenit 
Lacul Adînc. Identificarea bisericii Caplea cu biserica Albă, în prima ei 
formă, dintre cele trei cunoscute, precum şi studiul hotarelor Mitropoliei 
dinspre moşia mănăstirii Mihai Vodă, ne îngăduie acum să precizăm unde 
era Lacul Adînc. 

Cartea 1\i\ihnii voievod din 30 mai 1586 4. întărea bisericii jupînesii 
Caplea o ocină cu vie pînă în Lacul Adinc şi livezile toate „din sus şi 
din jos în ocolul lacului" iar în alt document 5 din mai 1585-iunie 1586, 
„din Lacul Adînc pînă în Dîmboviţă". Această ocină a bisericii Capiei a 
trl'cut in proprietatea mănăstirii Mihai Vodă la zidirea şi înzestrarea 
acesfria; aşa dar, Lacul Adînc va trebui să reapară în ocolnicele de mai 
tîrziu ale moşiei mănăstirii Mihai Vodă. Şi într-adevăr apare în hrisovul 
lui Radu Leon din iunie 1668 6 şi în al lui Antonie vodă din 4 ian. 1672 7, 

„pre lingă Puţul Calicilor, în jos, pre lîngă lac." Nu i se mai spune numele : 
Lacul Adînc, dar este indiscutabil că despre el se vorbeşte. De la Puţul 
Calicilor, în jos, ştim că se găsea în veacul trecut lacul din Antim sau lacul 
lui Gramont: el a fost Lacul Adînc din veacul al XVI-iea. 

în ce priveşte calificativul „adînc", este legitim să adoptăm prima 
accepţie, aceea directă : lacul fusese adînc ! Dar dacă ne referim la con
formaţia de astăzi a terenului, chiar aşa alterată cum se prezintă în zilek 
noastre, trebuie să recunoaştem că pentru călătorul care privea odinioară 
de la crucea lui Alexandru Vodă, lacul aflat în depresiunea de la Schitul 
Maicilor sau mai departe, era cu adevărat adînc ! 

Rolul pe care 1-a putut îndeplini aci, pe drumul cel mai important 
de acces în oraş, nu o simplă biserică, ci aşa cum cereau vremurile, o 
mănăstire între ziduri întărite 8, rol pe care desigur că·l îndeplinea, mai jos, 
la Dîmboviţa, în faţa cetăţii domneşti, cealaltă mănăstire, din Ostrov, dispă
rută în veacul al XVII-iea, precum şi într-o epocă mai tîrzie Cotrocenii de la 

I Menţionat şi de Ionescu Gion, op. cit., p. 201, 298. 
2 Bucure,~tii de odinioară .... p. 98. 
3 Documente priv. ist. rom., veac XVI, B., \'Ol. V, p. 377, nr. 395. 
4 Ibidem, veacul XVI, voi. V, p. 241, nr. 255. 
5 Ibidem, p. 187, nr. 201. 
s G. Potra. Documente privitoare la istoria ora::11!11i Buwreşti, p. 137-139, nr. 59. 
7 Arh. St. Buc., Suluri, 5. 
e Notăm că sf. Nicolae avea după credinţa populară, darul de a vindeca lepra. O 

frescă cu acest subiect se vede la mănăstirea Vatra Moldoviţei (1536) cf. G. Barbu, G. Bră
tescu şi V. Manoliu, Din trecutul medicinei în Republica Populară Romină, iconografie.: !luc:• 
1957, p. 37. Prezenţa unei mănăstiri inchinată sf. Nicolae în acest loc, unde au salaşlmt 
cindva mişeii, sugerează o posibilă legătură cu aceşti bolnavi. 
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alt capăt al drumului, este vădit : trei inele dintr-un lanţ de apărare a ora
şului dintre mlaştini. 

Vechiul şi noul Pod al Calicilor. Comentînd mai sus titulatura dată în 
planul Bucureştilor din 1770 „Podului Caliţii", care ţinea firul actualei căi 
a Rahovei, spuneam că se întîmplase un interesant fenomen de substituire 
a numelui unui vechi Pod în folosul altuia. 

încă de la începutul veacului al XVIII-iea, uliţa care s-a numit apoi 
calea Rahovei capătă, după cum am arătat, un caracter comercial. Antim 
îşi clădea între proprietăţile boiereşti o magazie de zid cu pivniţă şi băcănie, 
iar vecinul şi donatorul său boierul Rudeanu vindea mai tîrziu din „curţile" 
sale locuri pe la neguţători. 

In timp ce vechiul drum al Mehedinţilor era părăsit şi uitat, aşa cum 
dovedeşte blestemul din 1741, care cerea să se spună pe unde fusese acel 
drum, acestălalt nou capătă importanţă. Cauza decăderii celui dintîi tre
buie căutată în primul rînd în condiţiile locale : în panta accentuată a te
renului între Puţul Calicilor şi crucea lui Alexandru vodă. Chiar astăzi, 
cînd relieful bucureştean este mult atenuat, „derăpătura" din Gura Văii 
rămîne încă impresionantă 1• Era normal deci ca să se caute alt drum 
spre a se evita această scurtă porţiune periculoasă. Şi s-a aflat, ţinîndu-se 
drumul drept pe traseul căii Rahova şi urcînd dealul, mult mai teşit în 
această parte, pe fosta şosea a Doamnei, numită acum şoseaua Tudor 
Vladimirescu, pe care se ajunge tot sus în drumul vechi care făcea legătura 
cu Oltenia. Un timp, cam tot veacul al XVIII-iea şi începutul celui de al 
XIX-lea, cele două drumuri au purtat acelaşi nume. Planul din 1770 ne dă 
numele de Podul Caliţii pentru calea Rahovei. însă aşa cum am mai arătat, 
în 1818 se ştie că biserica Albă (din Postăvari) se afla pe Podul Ca li ţii 2, 

iar un document din 1813 vorbeşte de „moşii în deal, la Podul Calicilor, 
lîngă morile mănăstirii Radu Vodă" 3 care mori, evident, nu puteau fi decît 
pe Dîmboviţa, lîngă Mihai Vodă. 

întinderea oraşului a gonit în cele din urmă pe Calici, spre ma
halalele mai îndepărtate. Numele vechi al Podului Calicilor rămînea astfel 
o denumire goală, fără de conţinut. El a fost adoptat de noul Pod care 
creştea în însemnătate ; un timp, numele cel vechi s-a folosit dimpreună 
cu cel nou, de „Drumul Craiovei" pînă ce, în ultimul sfert al veacului 
trecut, i s-a schimbat în acela de astăzi, de calea Rahovei, lichidîndu-se 
astfel un mic dar instructiv proces istoric. 

1 Călătorii aveau neapărată nevoie, aci, de ajutorul pe care se grăbeau să-l dea, 
in schimbul unui mic cîştig, calicii aşezaţi în preajmă; mărturia din 1629, a lui Apaffy 
Gyărgy este elocventă. Este posibil ca dispariţia calicilor din aceste locuri să fie în legătură 
şi cu pierderea unei posibilităţi de cîştig, pe lingă întinderea oraşului, cu scumpirea terenu
rilor ete. 

2 Dionisie Fotino, op. cit., voi. li, p. 62. Şi alte documente arată acelaşi lucru, că 
biserica Albă era pe Podul Calicilor. 

3 Arh. St. Buc., Mănăstirea Ţigăneşti, XXVIl/7, doc. din 23 iulie 1813, citat de G. D. 
Florescu, Din vechiul Bucureşti, p. 35, nr. 148. Podul Calicilor mai este întilnit sub această 
denumire şi în alte documente din 6 febr. 1801 (N. Iorga, Studii şi documente .... XII, Buc., 
HJ06, p. 134-135), 17 martie 1803 şi 30 mai 1834 (Ibidem, XIX, Buc., 1910, p. 58 şi 60). 
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MANUFACTURA DE BASMALE (TESTEMELURI) 
DE LA MARCUŢA 

( 1800-1822) 
de CONSTANTIN ŞERBAN 

Primele manufacturi din Ţara Romînească au fost înfiinţate sub 
numele de „fabrici", în sec. al XVIII-iea, în regiunea oraşului Bucureşti. 
Cit priveşte menţiunea lui Mihail Cantacuzino, banul, despre „fabrica" de 
postav pe moşia Afumaţi (Ilfov) 1 la sfî.rşitul sec. al XVII-iea, ea n-a 
fost confirmată de alte documente pînă acum. De o manufactură de 
postav „la Bucureşti" aminteşte în 1740 un călător anonim turc, 
care a trecut prin ţara noastră 2, dar informaţia este atît de săracă 
încît este greu de admis dacă este vorba de aceeaşi întreprindere sau de 
o alta. In fine, ştiri precise cu multe detalii se cunosc despre o manufac
tură de postav de pe moşia Pociovalişte (Ilfov), care a funcţionat din 
1766 pînă în primul deceniu al sec. al XIX-iea 3• Această manufactură a 
fost mutată, din motive economice, în oraşul Bucureşti, începînd din anul 
1796. O altă manufactură de postav a mai funcţionat în aceeaşi vreme 
pe moşia Bălteni, pe unde curgea în apropiere apa Colentir.1.ei 4 . 

O categorie deosebită de manufacturi produceau hîrtie pentru scris. 
Cea mai veche este menţionată în anii 1765-1776, cînd a funcţionat pe 
moşia Fundeni (Ilfov), tot pe malul Colentinei 5• O alta, instalată pe 
moşia Ciorogîrla-Caţichea, a funcţionat din 1793 pînă în primul deceniu 
al sec. al XIX-iea 6• 

1 Mihai Cantacuzino, I stor ia politică şi geografică a Ţării Romîneşti, tradusă de 
Gh. Sion. Bucureşti, 1863, p. 38. 

2 Karadja Marcelle C., Principatele romîne văzute de un funcţionar turc din 
sec. XV I/I ( 1742), „A~hivele Olteniei", 1933, p. 275: vezi şi „Revista nouă", III, 1890, p. 26. 
M. Guboglu, Typel{KUu ucTO'IHUK 1740 z. o BaAaxuu, MoAaaeuu u YKpauHe în BocT011Hble 
J1CTOlJHHKll no HCTOpHI! Hapo.n.oe IOrO-BOCTOlJHOii H uettrpaJibHOii Eeponbl, ,l\\oCKBa 1964, 
p. 134-136. 

3 C. Şerban, Intreprinderea manufacturieră de postav de la Pociovalişte şi Bucu-
reşti, „Studii", 3/1952, p. 86-105 

4 Idem, p. 90. 
5 Arh. St. Buc„ ms. 2, f. 63. 
6 Arh. St. Buc„ ms. 26. f. 271. 
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Dar multe din primele manuracturi au funcţionat chiar în oraşul 
Bucureşti, şi anume: una de lumînări de ceară albă a Episcopiei Rîmnic 
începînd din 1764, una de fidea a boierului D. Turnavitu şi apoi a polcov
nicului de seimeni Ioan ( 1799), o manufactură de săpun, numită cher
hanea, a lui Nicolau Paleologu. Toate aceste întreprinderi aveau prăvălii 
de desfacere în Bucureşti 1• In ceea ce priveşte manufactura de lumînări, 
este necesar să amintim că în Bucureşti mai funcţionase o asemenea între
prindere, dar domnească, încă în nemea lui C. Brîncoveanu. Ştirea este 
confirmată de socotelile din condica de Yenituri şi cheltuieli a lui C. Brîn
coveanu pe anii 1694-1704 2• 

Toate aceste întreprinderi aflate în general în stăpînirea domniei, 
boierilor sau mănăstirilor, puteau funcţiona numai în baza unui hrisov 
acordat de domnie, în care era menţionată exercita.rea monopolului asupra 
producerii şi desfacerii mărfurilor respective. La acest monopol se mai 
adăugau o serie de privilegii dar şi obligaţii, ca: stabilirea preţului de 
desfacere de către domnie, un havaet anual din marfa respectivă predat 
la cămara domnească etc. 

Mina de lucru folosită în producţia manufacturieră avea un caracter 
eterogen, ea fiind constituită dintr-un număr mic de specialişti veniţi de 
peste hotare şi dintr-un număr mai mare de meşteşugari şi lucrători neca
lificaţi, .recrutaţi din rîndul iocalnicilor sau aduşi de pe domeniile stăpî
nilor de moşii, din tîrguri şi oraşe. 

Mărfurile manufacturate: postavul, hîrtia, lumînările, pastele făi
noase etc., erau concurate pe piaţa oraşului Bucureşti de mărfuri asemă
nătoaire, aduse fie de negustori de peste hotare, fie produse de către atelie
rele meşteşugăreşti locale. Postavul produs la Pociovalişte şi Bucureşti, 
de calitate inferioară, era destinat iie echipamentului gărzii domneşti, fie 
boierilor de starea a doua sau a treia; hîrtia obţinută la fundeni şi Cioro
gîrla-Caţichea era folosită la alcătuirea condicilor domneşti sau în cores
pondenţa de mică importanţă. In această vreme, hîrtia „turcească" care 
provenind de fapt din Italia, se vindea pe piaţa din Levant, inundase şi 
piaţa Ţării Romîneşti, în aceeaşi măsură cu hîrtia venită de la Braşov şi 
Sibiu. Mii de documente din sec. al XVIII-iea sînt scrise în cea mai mare 
măsură pe hîrtie de import. In ceea ce priveşte pastele făinoase produse 
la Bucureşti, se vindeau pentru marea masă a populaţiei din oraşe şi 
tîrguri. 

In circulaţia de mărfuri negustorii şi-au consolidat poziţiile în Ţara 
Romînească spre sfîrşitul sec. al XVIII-iea, mai ales după tratatul de la 
Cuciuc-Cainargi (1774), cînd condiţiile de pace impuse de Rusia Turciei 
au îngrădit în largă măsură exercitarea monopolului economic turcesc. 
Tranzacţiile comerciale în continuă creştere au impus pe piaţa internă o 
varietate de mărfuri menţionate în tarifele vamale. Mulţi negustori local
nici şi străini, la adăpostul capitulaţiilor, au obţinut profituri mari care 
le-au permis să acumuleze capitaluri băneşti pe care le plasau spre fructi
ficare în ateliere meşteşugăreşti şi în întrep.rinderi manufacturiere. Unii 
din aceşti negustori devin, după cîştigarea unui rang boieresc, reprezen-

1 C. Şerban, op. cit., p. 88--89, Acad. R.P.R., ms. 260, p. 110-111, CCCL Vlll-33; 
Arh. St. Buc., ms. 8, f. 249v-250; Documente privind istoria oraşului Bucureşti, Buc., 
1961, p. 110-112 (65). 

2 Arh. St. Buc„ ms. 126. 
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tanţi ai domniei în conducerea manufacturilor. Cazul lui Chiriac Arbut, 
negustor în Arhipelagul grecesc (insula Chios) ajuns medelnicer, este 
reprezentativ. La început acesta se lansase în afaceri comerciale, f ăcînd 
negoţ cu marfă de Ţarigrad, iar apoi deschisese o farmacie (I776) 
- prima farmacie particulară 1 - după care a ajuns epistat la manufac
tura de postav de la Pociovalişte şi la aceea din Bucureşti. 2 Un altul, 
negustorul Nicola Lazăr, a investit mai întîi banii în arendarea vămilor, 
apoi a deschis o manufactură de hîrtie în I 783, pentru scurtă durată. 3 In 
acest fel, la sfîrşitul sec. al XVIII-iea privilegiile pentru funcţionarea în
treprinderilor manufacturiere încep să fie acordate şi unor negustori. 
Primele exemple sînt în producţia de sticlă şi hîrtie. 4 In I800 acest 
monopol se extinde şi în producţia textilă, şi anume aceea a mătăsii. Ne 
referim la manufactura de basmale (testemeluri) 5 deschisă de negustorul 
Stănuţă 6• 

* 
Manufactura de basmale, numită în toate documentele impropriu 

„fabrica" de testemeluri, a fost înfiinţată pe moşia m-rei Mărcuţa, la 
marginea oraşului Bucureşti, întrucît m-rea Mărcuţa nu era cuprinsă în 
vatra oraşului. Pe harta austriacă a Ţării Romîneşti din I79I, reeditată 
parţial şi în I806-I8I2 de către cartografi ruşi, m-rea Mărcuţa este 
însemnată în afara oraşului Bucureşti, pe drumul Urzicenilor care intră 
în oraş pe la Tîrgul de afară. Ctitorie domnească din sec. al XVI-iea, 
această mănăstire a suferit multe transf armări pînă la sfîrşitul sec. al 
XVIII-iea, cînd aflăm aici instalat în chiliile sale un „lazaret" (spital) 
pentru ciumaţi, drept urmare a epidemiilor de ciumă care au însoţit răz
boaiele ruso-turce din 1768-177 4 şi 1787-1792. 7 

Incă de la înfinţare, m-rea .Mărcuţa deţinea moşii al căror număr 
a sporit continuu prin danii domneşti. Cele I I moşii erau risipite în jud. 
Ilfov, Vlaşca, Teleorman, Ialomiţa, avînd terenuri agricole, fîneţe, vii, 
păduri şi mori. Una din morile sale mai importante funcţiona pe apa Co
lentinei, din apropierea zidurilor mănăstirii, moară care folosise, după 
relatarea călătorului Sulzer, ca mecanism într-un atelier de produs 
hîrtie, numit de el tot impropriu „fabrică" şi care a adus un preţios venit 
mănăstirii în anii 1780-1797 8• 

Aşezarea acestei mori pe rîul Colentina nu era întîmplătoare ci rezul
tatul unor lucrări speciale. Pe un plan topografic 9 din 1823 se observă 

1 N. I. Angelescu, Acte şi documente din trecutul farmaciei în Ţările romîne,~ti, 
Buc., 1904, p. 19. 

2 C. Şerban, op. cit., p. 90; acesta ajunge epistat în 1794. 
3 Arh. St. Buc., ms. 9, f. 103 v. 118; Bui. Camerei de Comerţ şi Industrie, 1907, 

p. 212. 
4 I n 1783, Mina argintarul împreună cu Reimer şi a Iţi 5 sticlari din Braşov deschid 

„o fabrică" de sticlă la Tîrgovi:;.te; în 1793, negustorul Moise deschide „fabrica" de sticlă 
la Doiceşti. 

5 Testemel : basma mare pătrată cu cîmp negru, galben-roşcat şi pe margini cu 
flori colorate. L. Săineanu, lnf luenţa orientală, ... voi. II, p. 258-359. 

6 Despre Stănuţă nu se ştiu prea multe amănunte. Din hrisov aflăm că era fiul 
negustorului Teodorache, probabil grec, zis Ţarigrădeanul. 

1 Vezi P. Samarian, Din istoricul epidemiologiei în Romînia. Ciuma, Buc. 1932. 
a F. Sulzer. Geschichte der transalpinischen Daciens, Viena, 1781. voi. II. 
9 Arh. St. Buc„ m-rea Mărcuţa, 11-14. 
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că acest rîu face în dreptul m-rii Mărcuţa un mare cot de Ia N.E. spre S.E., 
iar matca apei, largă pînă atunci, începe să se îngusteze, ca apoi să revină 
iar la lăţimea de dinainte. In acest loc unde apa avea un debit şi o viteză 
mare fusese construit un stăvilar dintr-un rînd de ţăruşi şi apoi amena
jată instalaţia morii. 

După exemplul atîtor negustori constantinopolitani şi din Arhipe
lagul grecesc din sec. al XVIII-iea, care fructificau sume mari de bani 
în operaţii de camătă, în operaţii comerciale, în înfiinţarea de ateliere meş
teşugăreşti de tors şi de ţesut borangic 1, negustorul Stănuţă şi-a investit 
banii într-o manufactură de basmale (testemeluri). In acest scop el trebuie 
să fi dat o jalbă la domnie, care după obiceiul vremii a făcut obiectul unei 
anaforale a marilor boieri. Nu s-a aflat pînă acum nici jalba şi nici ana
foraua ; totuşi credem că negustorul Stănuţă nu a făcut vreo excepţie 
de vreme ce atîtea exemple de jalbe şi anaforale stau la originea hrisoa
velor domneşti care încuviinţau înfiinţarea de acest fel de întreprinderi. 
Primul document în acest sens este din 28 mai 1800, prin care Alexandru 
Moruzi, domnul Ţării Romîneşti, acorda neg·ustorului Stănuţă dreptul de 
a înfiinţa o „fabrică de testemeluri" pe o durată de 15 ani. Privilegiatul 
care beneficia de monopolul producţiei se obliga să aducă de peste hotare 
„oameni cu ştiinţa lucrării meşteşugăreşti", pe care urma să-i angajeze 
„cu plată", numărul muncitorilor specialişti fiind fixat la 8 în momentul 
deschiderii întreprinderii. Patronul cit şi lucrătorii săi urmau să fie scutiţi 
de dajdie pe baza „teşcherelelor" eliberate de domnie. Pentru lucrul bas
malelor stăpînul întreprinderii se angaja să aducă unelte (ergalii) şi 
„văpsele bune". La toate acestea negustorul Stănuţă se angaja să procure 
anual „la cămară" 50 basmale : 25 „de cele bune" şi 25 „de cele de al 
doilea". 2 

In hrisov se menţiona de asemenea că numărul lucrătorilor putea 
creşte în viitor dacă negustorul Stănuţă i-ar fi angajat „cu simbrie". In 
acelaşi timp, domnia asigura monopolului producţiei şi desfacerii mărfu
rilor, pedepsind la „cămara domnescă" pe toţi aceea care ,.se vor arăta 
cu împotrivire". In ceea ce priveşte desfacerea mărfurilor sale, se arată 
în hrisov că pentru folosul „de obşte" să fie îndatorat „a urma un preţ 
cuviincios şi cumpănit la vînzarea de testemeluri şi iminele". 

Intreprinderea de basmale s-a instalat la început într-o clădire veche 
a mănăstirii, care în martie 1802 a fost reparată cu suma de 2.500 tl., 
bani împrumutaţi de egumenul mărcuţean Damian de la diferiţi tîrgoveţi. 

Intreprinderea de basmale a lui Stănuţă a funcţionat fără nici o 
schimbare în anii 1800-1803, cînd acest hrisov a fost reînnoit în forma 
lui iniţială de două ori: în ianuarie 1802 de Mihai Şuţu şi august 1802 
de Alexandru Şuţu. 

1 Creşterea viermilor de mătase devenise o preocupare a domniei de la sfîrşitul 
sec. al XVIII-iea. Un pitac domnesc din 10 iulie 1799 porunceşte episcopilor şi mănăsti
rilor să dea mare atenţie cultivării livezilor de duzi pentru creşterea viermilor de mătase. 

, Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Romîneşti, CDXXIV-1. 
2 Conţinutul hrisovului iniţial se află inclus în cel de întărire din 12 ian. 1803. 

Arh. St. Buc„ ms. 47, p, 22-26: P. Mihailovici, Mărturii romîneşti din Bulgaria şi Grecia, 
1.J68-!866, Chişinău, 1933, p. 86. 
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In 1803, printr-o nouă jalbă, Stănuţă, patronul întreprinderii, a cerut 
reînnoirea hrisovului şi modificarea lui 1 în ceea ce priveşte mîna de lucru, 
mărfurile produse etc. Prin hrisovul lui Constantin Ipsilanti din 12 ia
nuarie 1803, numărul lucrătorilor străini se ridica de la 8 la 30 (adieă de 
aproape 4 ori). In schimb, se adăuga o dare de bani faţă de m-rea Măr
cuţa de 300 tl. anual, pentru că contribuise la repararea clădirii întreprin
derii. Cu acest prilej, a fost lărgită specializarea întreprinderii. Pe lîngă 
testemeluri şi iminele, urma să se facă bohcele, macaturi, perne, plapome, 
brîne cu ajutorul „călupurilor". 

In timpul operaţiilor militare ale războiului ruso-turc din 1806-1812 
desfăşurate în zona oraşului Bucureşti, inclusiv vatra m-rii Mărcuţa, 
această întreprindere a suferit o serie de pagube şi stricăciuni, care au 
împiedecat-o să-şi continue activitatea cîtăva vreme. De aceea localul ei a 
trebuit să fie reconstruit şi reutilat în 1808, pentru care s-au cheltuit 
4.000 tal. împrumutaţi de egumenul m-rii Mărcuţa de la medelnicerul 
Florea 2• Probabil că şi în anii următori s-au continuat îmbunătăţirile 
aduse localului întreprinderii. 

Nu s-a păstrat nici o stampă contemporană şi nici una mai tîrzie 
relativ la aspectul ei exterior şi interior. Din feridre, totuşi un inventar 
din 1824 şi o descriere din 1829 ne permit împreună să ne dăm seama de 
ceea ce însemna o asemenea întreprindere. Inventarul din 1824 s-a făcut 
pentru toată averea imobilă a mănăstirii Mărcuţa. In ultima sa parte sînt 
înscrise clădirile manufacturii, astfel: „la fabrică" 7 odăi paragine dără
pănate, numai una este fabrică dă testemeluri, învelite cu şindrilă veche; 
6 odăi jos ipac; o odaie la mijloc( ul) curţii mari, fabrica veche fără de 
căprioceală şi dărîmată tot; 2 cuhnii ipac ;„.", se continuă apoi arătîn
du-se că mai exista un grajd, un foişor, pivniţă, porţi de lemn etc. 3• 

Descrierea din 1829 este a meşterului zidar Johann Wetzbau (Jozi 
Veţbau), care, în baza unui contract, se angaja să repare vechile clădiri 
ale manufacturii şi să le transforme pentru utilitatea unui spital 4• Datele 
sale concordă întru totul cu acelea aflate în inventarul din 1824. Astfel, 
meşterul zidar Wetzbau relatează că îndată ce intrai în curtea întreprin
derii se aflau în dreapta dependenţele destinate unei bucătării şi unei jim
blării, iar în stînga un complex de şapte odăi cu o spălătorie, prevăzută 
cu etaj şi pivniţă. In mijlocul curţii, continuă el, fusese ridicată o odaie 
mare, lungă de opt stînjeni şi cinci şuguri şi lată de trei stînjeni şi trei 
şuguri 5• Probabil că aici se aflau la început cazanele şi clădirile în care 
erau preparate vopselele şi unde apoi erau vopsite ţesăturile. Izolarea 
aceste odăi în suprafaţă de peste 100 m2 de celelalte, era pentru mai multă 
siguranţă împotriva incendiului. Toate clădirile, potrivit celor două 
izvoare, erau făcute din cărămidă şi acoperite cu şindrilă. Tot Wetzbau 
arată că în curte se mai aflau şoproane şi magazii 6

• 

1 Arh. St. Buc., ms. 47, f. 22-24. 
2 Arh. St. Buc., m-rea Mărcuţa, l-9; ms. 121, f. 373. 
3 Idem, m-rea Mărcuţa, l-16. 
4 Arh. St. Buc., ms. 1083, f. 133-134; I. Cojocaru, Documente privitoare la eco

nomia Ţării Romîneşti, 1800-1850, Buc., 1958, voi. I, p. 443. V. Gomoiu, Histoire de Mar
cutza, Buc., 1940. 

& Despre stînjen vezi Ileana Leonte, Două etaloane: palma lui Şerban Vodă şi a 
lui Constantin Brincoveanu, în „Revista Arhivelor", 1/1958, p. 217-218, şugul=0,316 m. 

e Arh. St. Buc., ms. 1083, f. 135-135 v; I. Cojocaru, op. cit., p. 441-443. 
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Tn manufactura de testemeluri au lucrat la început meşteri specia
lişti, aduşi de peste hotare şi plătiţi cu „simbrie". Din documente con
temporane rezultă că aceşti meşteri proveneau din Bulgaria şi mai ales 
de la Siştov, ca de ex. Cenciu, Hristea, Bogoiu şi Lăbul, calfe basmagii 1• 

Aceştia, ca şi ceilalţi lucrători necalificaţi, erau supravegheaţi de epistaţi 
numiţi de către patronul întreprinderii. In 1812 Anghel şi Constantin erau 
epistaţi plătiţi cu 2.000 tl. pe an 2• Pe lîngă aceştia, patronul mai aYca în 
întreprindere un reprezentant al său numit vechil. Din 1811 se cunoaşte 
ca vechil pe însăşi cumnatul patronului, un anume Constantin 3• 

Numărul lucrătorilor a crescut necontenit. De la 8 muncitori cît erau 
în 1800, s-a ajuns în 1803. cu aprobarea domniei, la 30 de lucrători. Nu 
ştim în ce împrejurări a mai crescut numărul lor, dar o jalbă din 1823 
arată că în manufactura lui Stănuţă munceau la un moment dat 150 lucră
tori 4• Totuşi, în hrisovul de înoire al privilegiului fabricării de basmale 
din 1819 se menţionează tot 30 de muncitori străini scutiţi de dajdie 5. 

Cînd serdarul Atanasie, nepotul lui Stănuţă Teodor menţionează cifra 
de 150 lucrători, specifică şi naţionalitatea lor: „lucrători pămînteni şi 
streini" 6• 

în afară de lucrătorii străini, manufactura folosea lucrători pămîn
teni cu lucrul la domiciliu. Munca la domiciliu este o formă a producţiei 
care se leagă de formarea întreprinderilor manufacturiere. Manufactura 
de basmale folosea fire de borangic gata toarse şi ţesute de către atelie
rele meşteşugăreşti care lucrau borangicul la dulapuri 7• In 1813 se aflau 
în Bucureşti pînă la 60 dulapuri de borangic 8• Nu trebuie să omitem în 
acelaşi timp şi activitatea atelierelor meşteşugăreşti care iăceau basmale. 
Producţia basmagiilor constituiţi în breaslă putea fi desfăcută pe piaţă 
fără ca interesele manufacturei lui Stănuţă să fie prea mult atinse. Se 
pare că numărul de 150 de lucrători pe care-I relatează nepotul lui 
Stănuţă în 1823, trebuie să includă şi pe muncitorii care lucrau la do
miciliu. 

Ca şi în atelierele meşteşugăreşti, în manufactura lui Stănuţă 
trebuie că a existat o ierarhie a mîinii de lucru : meşteri, calfe, ucenici. 
Despre calfe se vorbeşte în documente, ca şi despre meşteri. Pe ucenici îi 
întîlnim numai în documentele care arată organizarea atelierelor meşte
şugăreşti de basmale 9• 

Despre producţia de basmale se pot da o serie de amănunte din rela
tările contemporanilor. Testemelul putea fi făcut şi în manufactura lui 
Stănuţă şi în atelierele meşteşugăreşti de basmale din Cîmpia Filaretului 
(azi Parcul Libertăţii). Tehnica fabricării lui nu se deosebea prea mult. 
Ion Ghica, în amintirile sale privitoare la începuturile indusioriei bucu-

I Arh. St. Buc., ms. 67, f. 510. 
2 Arh. St. Buc., ms. 64, f. 112. 
3 Arh. St. Buc., ms. 67, f. 510-511. 
4 Arh. St. Buc., ms. 102, f. 498-503. 
~ Arh. St. Buc., ms. 92, f. 227; şi în 1817 erau tot 30 de lucrători străini, V. A. 

Urechia, Istoria Romlnilor, voi. XII p. 401-402. 
8 Arh. St. Buc., ms. 102, f. 500. 
7 Un asemenea „dulap" se află expus în muzeul raional din Caracal, adus din corn. 

Cioroi (Romanati). 
8 Arh. St. Buc., ms. 92, f. 200. 
e I. Ghica. Opere, Buc., 1956, voi. 11, p. 307. 
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reştf~ne la începutul secolului al XIX-iea, dă multe amănunte în legătură 
cu tehnica producerii basmalelor de borangic în atelierele meşteşugăreşti. 
Materia primă o constituia pînza tesută din borangic, pe care stăpînul 
întreprinderii şi-o procura din atelierele de ţesut sau din comerţ. Cea 
mai importantă operaţie a procesului de producţie era imprimatul pînzei, 
cu tiparele pe care se întindeau .diferite culori. ln hrisovul de funcţionare 
din 1803 se menţionează că patronul manufacturii a adus „văpsele bune", 
că foloseşte „calîpuri" (sau tipare) pentru basmale. „Văpselele" folosite 
puteau fi vegetale (băcan, şofran), dar şi chimicale aduse de peste hotare. 
Pentru fixarea culorii pe pînza de borangic, lucrătorii muiau culorile yege
tale în soluţie de piatră acră, apoi le imprimau cu ajutorul tiparelor ( calî
purilor), după care le limpezeau în apă curată. 

In ceea ce priveşte calitatea basmalelor produse în manufactură, 
ea depindea de conştiinciozitatea patronului şi de interesul pe care-l avea 
pentru vînzarea lor. Se pare că în anii de funcţionare calitatea acestor 
basmale „tipărite" în manufactură a fost corespunzătoare angajamentelor 
luate prin hrisov. Menţinerea monopolului producerii de basmale în manu
factură şi cerinţele mari ale acestor produse cînd cele similare nu se mai 
aduceau în timpul războiului ruso-turc, 1806-1812, a determinat pe 
patron să neglijeze angajamentele luate, dind pe piaţa internă marfă de 
proastă calitate. De aceasta domnia a fost sesizată printr-o jalbă a vechi
lului Petre Moscu şi a altor 24 negustori din Bucureşti dată împotrirn lui 
Stănuţă Teodor pentru abuzurile care le face în imprimarea basmalelor. 
In jalbă se arată că patronul le cere o plată îndoită pentru marfa care i-o 
dădeau la „tipărit", că punea „văpsele mincinoase", că le cerea plata 
înainte cînd duceau „tulpanurile" şi apoi .,îi prelungeşte vreme îndestulă", 
că punea puţină văpsea, că le livra şi basmale stricate. 1 ln general, bas
malele produse erau de doua calităţi: calitatea I-a numită „de cele bune 
baş" şi calitatea II-a „de cele de al doilea". 2 

Monopolul producerii testemelurilor i-a fost asigurat lui Stănuţă 
de către domnie pe timp de 15 ani fără întrerupere. Acest monopol asigura 
în acelaşi timp patronului dreptul de a mări preţul şi de a-şi vinde mărfu
rile în orice parte a teritoriului Ţării Romîneşti. Pînă la războiul ruso-turc 
(1806-1812) monopolul a fost respectat fără nici o împotrivire din partea 
altor negustori sau breslaşi, prin grija cămării domneşti. 

După întreruperea vremelnică a activităţii manufacturii din cauza 
operaţiunilor militare desfăşurate în regiunea de răsărit a oraşului Buci.i
reşti, s-au ivit primele tentative de a înlătura sau îngrădi monopolul. 
Astfel, polcovnicul de arnăuţi Nicolae Mustaţă înaintează în 1810 o jalbă 
g-lui Enghelhardt, prin care cere înfiinţarea unei „fabrici de basmale tur
ceşti" în Bucureşti. Preşedintele Divanului Ţării Romîneşti şi Moldovei nu 
a aprobat îndată cererea acestuia, ci a ce.rut informaţii despre acest fel 
de întreprindere de la Divanul ţării, printr-o adresă din 12 mai 1810, care 
cuprindea următoarele întrebări : 

Este cu adevărat în ţară acest fel de fabrică? 
Cine o stăpîneşte ? 

- După a cui hotărîre s-au făcut? 
- De la cine şi ce privilegii are? 

1 Arh. St. Buc., ms. 102, f. 501. 
2 Ibidem, ms. 47, f. 22-23. 
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- Ce venit dă oraşului şi unde se va da acest venit? 
La acest chestionar Divanul a răspuns la 25 mai 1810 cum că există 

manufactura de basmale a lui Stănuţă şi că nu se poate aproba jalba lui 
Nicolae Mustaţă 1 pînă la împlinirea „sorocului" de 15 ani cit timp deţinea 
monopolul patronul Stănuţă. Drept urmare, cererea lui Nicolae Mustaţă 
nu a fost aprobată. 

După aproape un an s-a ivit o nouă încercare din partea meşterului 
basmagiu Anghel din Siştov, care voia să transforme atelierul său într-o 
manufactură. în acest scop, el a căutat să atragă în noua sa întreprin
dere o parte din lucrătorii care lucrau la manufactura lui Stănuţă. Cum 
era şi de aşteptat, ameninţat de această tentativă, Stănuţă patronul s-a 
adresat Divanului printr-o jalbă. Prin ancheta făcută de marele logofăt 
s-a stabilit temeinicia jalbei sale, iar Divanul a poruncit ca lucrătorii care 
încercaseră să plece să continue să lucreze în mod obligatoriu încă un 
an, după care urmau să poată în toată libertatea să părăsească între
prinderea. 2 

Şi în 1812 se iveşte o nouă tentativă din partea unor basmagii băje
nari tot din Siştov, care în luna mai deschiseseră, fără voia stăpînirii, o 
manufactură de testemeluri pe malul lacului Herăstrău şi al Colentinei 
Florescului. Jalba lui Stănuţă Teodor înaintată g-lui Jocot. Sabanier, co
mandantul armatei ruseşti dunărene, a provocat o întreagă corespondenţă 
cu Divanul Ţării Romîneşti, îR urma căreia au fost confiscate „instrumen
turile băjenarilor" şiştoveni, menţinîndu-se monopolul lui Stănuţă Teodor 3• 

După cîteva luni, în august 1812, alţi doi meşteşugari basmagii, Anghel 
şi Costandin, solicitau Divanului dreptul de a deschide şi ei o „fabrică" 
de basmale. Şi de data aceasta Divanul comunica spătarului că, potrivit 
hrisoavelor vechi ale „fabricii" lui Stănuţă Teodor, nu se poate aproba 
o asemenea cerere decît după împlinirea sorocului de 15 ani; în schimb, 
cei doi basmagii pot să se angajeze în manufactura lui Stănuţă ca epis
taţi, cu un salariu anual de 2.000 tl. 4, ceea ce aceştia au şi făcut. 

Monopolul asupra producerii basmalelor de către Stănuţă Teodor 
a fost menţinut pînă în 1817, pentru că în 1815 acesta fusese prelungit 
pe încă doi ani şi jumătate, în urma unei cereri a lui Stănuţă Teodor. Cu 
acest prilej i s-a permis să deschidă în Bucureşti şi o „prăvălie" a „fabricii" 
unde urma să se vîndă marfa respectivă. Prelungirea monopolului îi fusese 
ap.robată de domnie pentru că în timpul războiului ruso-turc din 
1806-1812 clădirea întreprinderii avusese mult de suferit. După această 
dată monopolul a fost acordat altor întreprinzători. 

în noiembrie 1817 domnia a primit o ofertă mai avantajoasă din 
partea a doi negustori, Anteli şi Zograf Cubeti, pentru deschiderea unei 
manufacturi de basmale 5• Prin aceasta ei ofereau domniei în afară tle 
50 basmale şi 300 taleri, încă 2.700 taleri, adică în total 3.000 taleri. ln 
acelaşi timp ei mai ofereau şi o mie de taleri pentru spitalul Filantropia 

1 Arh. St. Buc., ms. 66, f. 3--4. 
2 Arh. St. Buc., ms. 67, f. 610-511. 
3 Arh. St. Buc., ms. 66, f. 225. 
4 Arh. St. Buc., ms. 64, p. 112. 
5 ln alte documente, în copie, se spune că ar fi Angheli şi Zguri. Cred că e vorba 

de aceleaşi persoane .. 
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(Iubirea de oameni), de cî\iva ani înfiinţat 1• Ioan Ca ragea, domnul Ţării 
Romîneşti a acceptat această ofertă avantajoasă şi a transmis monopolul 
producerii de basmale lui Anteli şi Zograf Cubeti, pe timp de zece ani, 
adică pînă în noiembrie 1827 2• 

Contractul cu aceşti proprietari a fost denunţat însă de domnie după 
doi ani, pe motivul că noii patroni cooptaseră un al treilea asociat, pe Ma
nolache Culoglu, fără ştirea stăpînirii şi că după aceasta se produsese o 
„mare desghinare şi pizmuire", fapt care ducea la ruinarea întreprinderii. 

Drept urmare monopolul a fost transmis unei alte persoane, de data 
aceasta un boier pămîntean, şi anume Manolache Băleanu, biv vei vornic 
de politie. Acesta este unul din reprezentanţii clasei boiereşti care se inte
resa tot mai mult de fructificarea banilor în întreprinderi manufacturiere. 
Activitatea sa, în prima jumătate a sec. al XIX-iea, este foarte conclu
dentă. Manolache Băleanu obţine acest monopol 3, fără termen, şi chiar 
o reducere o obligaţiilor faţă de domnie. El urma să plătească numai 
1.000 taleri la spitalul Filantropia 4, să aibă 30 de muncitori străini scutiţi 
de dajdie şi să ţină o prăvălie în tîrg 5• 

Manolache Băleanu n-a administrat întreprinderea multă vreme. 
După mai puţin de o lună el a arendat-o pe timp de cinci ani unui sudit 
rus, Manolache sin Grigore, care după ce a reamenajat-o în 14 luni a 
condus-o pînă la răscoala din 1821. In 1819 manufactura aducea m-rii 
Mărcuţa un venit anual de 3.000 taleri 6, în schimb ea a fost devastată 
în timpul ocupaţiei turceşti, care a urmat răscoalei din 1821. Consulul 
prusian Kreuchely menţiona într-un raport consular din 1822 că întreprin
derea fusese distrusă 7• Faptul este confirmat şi de o relatare a egume
nului m-rii Mărcuţa din 1823, în care airată că „fabrica este făcută dărî
mată şi pustie" 8• Rezultă aşa-dar că din 1821-1822 manufactura de bas
male îşi încetase activitatea 9• 

Existenţa monopolului producerii de basmale la manufactura din 
Bucureşti şi pe tot teritoriul Ţării Romîneşti a deschis un interesant proces 
în 1823, judecat în faţa Divanului. Deşi întreprinderea nu mai funcţiona, 
totuşi dreptul de monopol şi-l disputau la această dată Manolache sin 
Grigore, suditul rus, ultimul patron, serdarul Atanasie, nepotul lui Stă-

1 Spitalul Filantropia a fost înfiinţat în 1813, prin stăruinţa generalului Cutusov 
şi a doctorului C. Caracaş. 

2 Originalul acestui hrisov se află în Muzeul bizantin din Alena. Vezi P. Mihai
lovici, Mărturii romîneşti din Bulgaria şi Grecia, 1468-1866, Chişinău, 1933, p. 86-88. 

3 Manolache Băleanu a obţinut monopolul acestei fabrici şi ·în condiţii am de 
avantajoase, pentru că fiul vornicului Băleanu se înrudea cu familia domnului prin căsă
toria sa cu nepoata „măriei sale". După căsătorie, domnul a dăruit nepoatei sale „fabrica" 
drept zestre, pe care urma s-o administreze marele vornic Manolache Băleanu, Arh. St. 
Buc., ms. 102, f. 500; I. Cojocaru, op. cit., voi. II, p. 282. 

4 Arh. St. Buc., ms. 92. f. 227. 
5 V. A. Urechia, op. cit„ voi. XII p. 401-402. 
6 Arh. St. Buc„ ms. 142, f. 255. 
7 Documente Hurmuzachi, voi. X, p. 513. 
8 Arh. St. Buc„ ms. 142, f. 256 v. Din pricina datoriilor contractate cu construcţia 

clădir·ii întreprinderii, egumenul mănăstirii era asalta·t în 1824 de creditori. Pentru aceasta, 
el intenţiona să vîndă „fabrica de testemeluri", ceea ce domnia nu a aprobat. Arh. St. 
Buc„ ms. 142, f. 97. 

9 lntr-una din odăile manufacturii lucrau în 1828 cîţiva meşteri basmagii, care din 
porunca divanului au fost mutaţi în m-rea Plumbuita, la m-rea Mărcuţa făcîndu-se spital. 
Arh. St. Buc„ m-rea Mărcuţa, Xlll-9. 

51 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



nuţă Teodor, arhimandritul Dionisie mărcuţeanul, stăpînului locului între
prinderii, precum şi un număr oarecare de meşteri basmagii care lucra
seră în manufactură. După ancheta în care s-a făcut o amplă expunere a 
dezvoltării manufacturii de basmale pe timp de 23 de ani, Divanul ţării, 
în frunte cu mitropolitul Grigore, a propus desfiinţarea monopolului pro
ducerii basmalelor manufacturate „ca toţi basmagii cîţi au învăţat şi ştiu 
meşteşugul acesta să fie slobozi a deşchide ori cite fa brici vor putea şi vor 
voi a lucra meşteşugul basmagerii nepopriţi". In ceea ce priveşte dania de 
l.000 taleri pentru spitalul Filantropia, urma să fie plătită de acum înainte 
de isnaful basmagiilor, iar „cei 30 de oameni ce erau scutiţi ai fabricii 
nefiind trebuincioşi reintrau la plata birului". Domnul Gr. Ghica a aprobat 
propunerea Divanului şi desfiinţarea monopolului. Hotărîrea domnească 
prevedea libera înfiinţare de manufacturi de basmale pe lingă cele exis
tente, cu obligaţia de a plăti fiecare patron o sumă de I.OOO tl. la spitalul 
„Iubirii de oameni" şi 300 tl. pentru m-rea Mărcuţa. Totodată, se desfiinţa 
dreptul de arendă al întreprinderii. 1 Această hotărîre a însemnat un pas 
înainte în dezvoltarea relaţiilor capitaliste în domeniul producţiei de tes
temeluri. De asemenea, marca o încercare de trecere de la o politică pro
tecţionistă, la politica liberului schimb şi al concurenţei. 

Drept urmare, numărul manufacturilor de testemeluri a sporit ver
tiginos chiar din 1823. Astfel, se cunosc manufacturile lui Zguri Com
beti (1823) 2, a lui Dobre, Nedelcu şi Ienciu care lucraseră la Mărcuţa, 
a lui Angheli Costandin ( 1824) 3• In 1832 existau la Bucureşti 13 manu
facturi de testemeluri 4• Curînd s-a trecut şi la înfiinţarea de manufac
turi de basmale în restul ţării. In 1845 existau două întreprinderi de tes
temeluri şi la Alexandria a lui Petre basmagiu (din 1838) şi a lui Dima 
basmagiu 5 (din 1839). 

Desfiinţarea monopolului producerii basmalelor în 1823 preceda 
astfel hotărîrea Regulamentului Organic din 1832, care de fapt prevedea 
acelaşi lucru. Aceasta înseamnă că Regulamentul Organic consemna în 
articolele sale o stare de fapt care se impunea a fi legalizată prin lege. 

Activitatea de peste 20 de ani a manufacturii de basmale de la Măr
cuţa dezvăluie un aspect al trecerii de la atelierul meşteşugăresc feudal la 
întreprinderea manufacturieră, de la relaţiile de producţie feudale la cele 
capitaliste în industrie. Prin felul de organizare al producţiei, prin prove
nienţa capitalului investit, după structura socială a forţei de muncă rezultă 
că şi această manufactură era de tip mixt, într-o perioadă cînd puterea cen
trală practica o politică economică mercantilistă. Durata scurtă de numai 
două decenii este o dovadă că dezvoltarea industriei manufacturiere în 
perioada dominaţiei otomane se făcea cu mare greutate, dar că, pe mă sută 
ce ne apr_opiem de epoca Regulamentară, se iveau condiţii favorabile. 

1 Arh. St. Buc., ms. 102, f. 498-503; I. Cojocaru, op. cit., voi. I, p. 294--296. 
2 Idem, ms. 107, f. 1 ; I. Cojocaru, op. cit., voi. I, p. 298. 
3 Idem, rrts. 107, f. 2-2 v; I. Cojocaru, op. cit., voi. I, p. 308-309. 
4 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, 107/1832, f. 17; vezi şi I. Cojocaru, op. cit., 

voi. II, p. 501, nota. 
5 Arh. St. Buc, Vistieria Ţării Romîneşti, 1188/1845, f. 10-H. 

52 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



ASPECTE PRIVIND JMPARŢIREA ADMINISTRATIVA 
ŞI EVOLUŢIA DEMOGRAFICA DIN BUCUREŞTII 

ANILOR 1831-1848 * 
de FLORIAN GEORGESCU 

Prima împărţire administrativă a Bucureştilor, cunoscută pînă în 
prezent, datează din epoca domniilor fanariote. La 1789 oraşul era împărţit 
în cinci plăşi şi anume : plasa Tîrgului ( 16 mahalale 1 şi 10 hanuri 2, cu 
1682 de case), a Gorganului ( 12 mahalale 3 cu 1142 de case), a Broştenilor 
( 18 mahalale 4, cu 1482 case), a Tîrgului de Afară ( 18 mahalale 5, cu 608 
case) şi a Podului Mogoşoaiei ( 16 mahalale 6, cu 1092 case), totalizînd 80 
mahalale cu 6006 case. în cuprinsul catagrafiei, întocmită la porunca lui 
Constantin vodă Hangerli (1797-1799), se găsea totodată şi enumerarea 
caselor din mahalaua respectivă. 

La 14 noiembrie 1807, în timpul administraţiei provizorii militare ruse, 
din epoca războiului ruso-turc din 1806-1812, instituindu-se un „comitet 
de Politie" ajutat de 5 boieri şi alţi subalterni, au fost alese cele 5 culori sau 
„boiele'", ocîrmuite de comisari sau pristavi, corespunzătoare vechilor plăşi, 
avînd, în general, aceeaşi întindere teritorială : plasa Tîrgului (boiaua 
roşie), a Gorganului (boiaua verde), a Broştenilor (boiaua neagră), a Tîr-

• Fragment din lucrarea Dezuoltarea edilitar-urbanistică a oraşului Bucureşti in 
anii 1831-1848 (in mss.). 

1 Sf. Nicolae din Şălari, Sf. Gheorghie cel Nou, Sf. Gheorghe cel Vechiu, Stelea, 
Sf. Spiridon cel Vechiu, Zlătari, Bălăceanul, Sca1.1nele, Scaunele Pescarilor, Sf. Ioan Nou, 
Colţea, Răzvan, Biserica Doamnei, Scorţarilor, Popa Herea (Libilele) şi Schinderul (?). 

2 Sf. Gheorghie cel Nou, Colţii, Şărban Vodă, Stavropoleos, Gredlor, Sf. Ioan, Zlătari, 
Constantin Vodă, Filipescu şi Zamfir. 

3 Mihai Vodă, Gorganul, Livedea gospod, Sf. Elefterie, Spirea din Deal, Izvorul, 
Siejarul, Moldoveni, Brezoianu, Greţulescu, Fîntîna Boului şi Schitu Măgureanului. 

4 Staicul, Apostol, Cărămidari, Foişorul, Broşteni, Sf. Spiridon Nou, Vlădica, Popes
cul, Sf. Ecaterina, Radu! Vodă, Slobozia, Bărbătescul, Sîrbi, Dobroteasa, Flămînda, Arhi
mandritu, Golescului şi Doamna Bălaşa din Prund. 

5 Olteni, Udricanul, Mîntuleasa, Popa Soare, Pantelimon, Iancu!, Negustori, Ceauş 
Radu!, Tîrgul de Afară, Vergul, Olari, Sf. Vineri, Lipscani, Delea Nouă, Dele.a Veche, Popa 
Nan, Hagiul şi Lucaci. . 

6 Dichiul, Oţetari, Popa Radu!, Caimata, Biserica Dintr-o Zi, Biserica Enei, Boteanu, 
Batişte, Ceauş David, Popa Cozma, Precupeţii Vechi, Precupeţii Noi, Popa Petre, Silivestru, 
Popa Dirvaş şi Popa Ivaşcu. 
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gului de Afară (boiaua galbenă) şi a Podului Mogoşoaiei (boiaua al
bastră) 1. 

Din tabelele sintetice redactate de comandanţii militari ai plăşilor la 
1 şi 2 mai 1810, ca anexă la catagrafia nominală a tuturor locuitorilor din 
Bucureşti - alcătuită tot din iniţiativa autorităţilor militare ruse - re
zultă că plasa a I-a Tîrgu (văpseaua de roşu) cuprindea 2494 clădiri; plasa 
a II-a Gorgan (verde), 1440; plasa a III-a Podul Mogoşoaiei (albastru), 
1796; plasa a IV-a Tîrgul de Afară (galben), 1618 şi plasa a V-.a Broşteni 
(negru), 2572, în total oraşul numărînd 10.103 clădiri, cifră destul de ridi
cată în comparaţie cu indicaţiile catagrafiei anterioare cu 12 ani 2 . 

Catagrafia bisericească din acelaşi an înregistra în oraş 89 de maha
lale cu 7503 case, fără indicarea despărţămintelor 3 . 

Această împărţire administrativă a Capitalei, înregistrînd anumite 
variaţii de delimitare a plăşilor şi mahalalelor 4, a durat pînă la începutul 
epocii regulamentare. 

In anul 1831 s-a procedat la o redistribuire teritorială a celor 
5 „văpsele" ale Capitalei, .administratie fiecare de cite un comisar, în di
rectă subordonare marelui agă (şeful poliţiei)' oraşul numărînd atunci 
78 de mahalale. 

Văpseaua roşie (plasa Tîrgului din Năuntru), în centrul oraşului, a 
a fost mărginită la următoarele 12 mahalale: Şerban Vodă, Curtea Veche, 
Sf. Gheorghe Nou, Sf. Gheorghe Vechi, Răzvan, Sf. Nicolae din Şelari, 
Măgureanu, Scaune, Biserica Doamnei, Stelea, Sf. Ioan Nou, Colţea. 
Văpseaua albastră (plasa Broşteni), în partea de sud, cu 16 mahalale : 
Doamna Bălaşa, Dobroteasa, Sf. Apostoli, Sf. Ecaterina, Raidu Vodă, Băr
bătescu, Popescu, Sf. Spiridon Nou, Cărămidari, Sf. Nicolae ,din Ţigănie, 
Tabaci, Staicul, Broşteni, Slobozia, Flămînda, Foişor. Văpseaua galbenă 
(plasa Podului Mogoşoaiei), în partea de nord, cu 21 mahalale: Caimata, 
Amza, Precupeţii Noi, Precupeţii Vechi, Biserica Enei, Ceauş David, 
Sf. Vasile, Sf. Ioan ot Moşi, Popa Rusu, Boteanu, Popa Dărvaş, Popa 
Cosma, Armenilor, Popa Ivaşcu, Silivestru, Popa Pătru, Oţetari, Sf. Vi
sarion, Cişmeaua, Batişte, Dichiu. Văpseaua neagră (plasa Tîrgului de 
Afară), în partea de est, cu 18 mahalale: Negustorilor, Popa Nan, Sf. Vi
neri, Mîntuleasa, Pantelimon, Popa Soare, Sf. Ştefan, Vergului, Ceauş 
Radu, Iancului, Delea Nouă, Delea Veche, Hagiului, Lucaci, Udricani, 
Oltenilor, Olari, Oborul Vechiu. Văpseaua verde (plasa Gorgani), în partea 
de vest, cu 11 mahalale : Creţulescu, Arhimandritului, Sf. Elefterie, Livedea 

1 Acad. R.P.R„ mss. rom. 52, f0 89-89 v. Catagrafia Politii Bucureştilor ce s-a făcut 
în leat 1798, publicată de I. Jonnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, Buc., 1899, p. 316-319 şi 
Fr. Dame, Bucarest en 1906. Buc .. 1907, p. 38-39. 

2 Arh. Doc. Vechi din Moscova, f0 69, dos. 557, f0 2-6 (text în limba rusă), ap. 
I. Ionaşcu, Date statistice noi despre Bucureşti în anii 1810-1811, culese din Arhivele Mosco
vei în Revista Arhivelor, seria nouă, anul II ( 1959), nr. 1, p. 180 şi 183-184. 

3 Alex. Lapedatu, Catagrafia bisericilor bucureştene la 1810. Buc. 1907, p. 55. 
4 Delă în pricina Sfatului Orăşenesc şi a aşezării lui (Arh. St. Buc., Municipiul 

Bucureşti, dos. 25/1831, fo 17). Lista mahalalelor este publicată şi de C. Moisil, Primul Sfat 
Orăşenesc al Bucureştilor în Bucureştii Vechi anii I-V ( 1930-1934) p. 146, nr. 9, cu 
unele mici erori şi omisiuni. 
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Gospod, Sfinţii Voievozi, Schitu Măgureanu, Biserica Albă din Postăvari, 
Gorgani, Podul de pămînt, Izvor, Spirea 1. 

Această împărţire nu a rămas definitivă. Intre 1831 şi 1838 - anii ce
lor două mari catagrafii nominale ale tuturor locuitorilor din Bucureşti -
se observă modificări în distribuirea mahalalelor în cuprinsul celor 
5 „văpsele", semnalate de altfel şi prin „Dela pentru împărţirea şi mărgi
nirea Politiei" din 1835 2. Desele schimbări înregistrate în dispoziţia te
ritorială a „văpselelor" reflectă o anumită instabilitate a concepţiilor ad
ministraţiei orăşeneşti în această perioadă, în căutarea celor mai 
adecvate soluţii privind raionarea Capitalei care să corespundă atît cerin
ţelor de ordin economic-social ce condiţionau dezvoltarea oraşului, cît şi 
principiilor edilitar-urbanistice propriu-zise. Invăţămintele trase de pe 
urma marelui foc din 1847 au impus şi în această privinţă luarea unor 
măsuri menite să asigure o sistematizare mai judicioasă a Capitalei. 
Astfel, Bucureştii a fost împărţit în trei ocoale: 1) Centrul, cuprins între 
palatul tronului din uliţa Mogoşoaiei şi p.aJatul de locuinţă de sub Mi
tropolie (Brîncoveanu-Bibescu), cu perimetrul bine hotărît, în care nu se 
vor construi decît case solide, cu un cat sau două, acoperite cu olane sau 
fier, cu coame de zid, coşuri temeinice, galerii, balcoane de fier, împrej
muiri de zid. 2) Ocolul al doilea cuprindea celelalte uliţe din culoarea de 
roşu, apoi Mogoşoaia, Tîrgul de Afară, Caliţii, Şerban Vodă, Podul de 
pămînt şi loturile pînă la barierele vechi, unde se va putea ţine în prăvălii 
şi iarbă de puşcă, oprită în ocolul întîi. Oprite cu totul erau covăceriile 
şi vărăriile, iar spirturile afară de cît ţin cîrciumarii şi rachierii pentru 

1 Arh. S.t. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 344/1835. Jn 1842 Anuaru/ prinţipatului 
Ţării Romineşti, Buc. 1842, semnala prezenţa a 86 de mahalale în Bucureşti, numărul lor 
crescînd iarăşi de la 78 la 86, dovedind instabilitatea dispoziţiilor administrative luate de 
ocîrmuirea oraşelor în epoca regulamentară. 

2 Astfel Matca de numele tuturor ruptaşilor oraşelor ţării alcătuită în ianuarie 
1821 indica 16 mahalale pentru plasa Tîrgul (Sf. Gheorghe Vechi, Sf. Ioan Nou, Colţii, 
Scaunelor, Bălăceanului, Şărban Vodă, Sf. Gheorghe Nou, Răzvanului, Biserica Doamnei. 
Curtea Veche, Sf. Nicolae din Şelari, Stelea, Popa Hierea, Hanul Grecilor, Zlătari, şi Hanul 
lui Zamfir); 17 mahalale pentru plasa Broşteni (Slobozia, Cărămidari, Staicul, Sîrbilor, 
Dobroteasa, Vlădica, Flărnînda, Bărbătescu, Doamna Bălaşa, Sf. Eoaterina, Popescu, Foişor, 
Sf. Ilie, Sf. Spiridon, Broşteni, Apostol şi Radu Vodă) ; 15 mahalale pentru plasa Mogoşoaia 
( Silivestru, Sf. Visairion, Oţetari, Ceauş David, Precupeţii Noi, Batişte, Dichiu, Popa Jvaşco, 
Popa Dirvaş, Popa Rusu, Precupeţii Vechi, Popa Cosma, Popa Pătru, Caimata şi Boteanu); 
18 mahalale pentru plasa Tîrgului de Afară (Iancu, Oborul Vechi, Ceauş Radu, Lucaci, Olari, 
Delea Veche, Delea Nouă, Vergului, Pantelimon, Sf. Ştefan, Hagiului, Popa Nan, Udricani, 
Sf. Vineri, Mîntuleasa, Popa Soare, Neguţători şi Olteni) şi în slîrşit 16 mahalale pentru 
plasa Gorganului (Schitu Maicilor, Spirea, Biser.ica Albă ot Schit, Mihai Vodă, 
Livedea Gospod, Gorgani, Podul de părnînt, Fîntîna Boului, Izvor, Sf. Elelterie, Popa 
Radu, Creţulescu, Moara Păli ci, Sf. Apostoli, Arhimandritul, Stejarului). cf. Acad. R.P.R. 
mss. 247, f0 1-16. 

Intinderea teritorială a plăşilor este pentru întîia oară redată într-un document carto
grafic de mare importanţă şi anume p.Janul oraşului Bucureşti, ridicat de sublocotenentul 
ele Stat Major Sernskanţ şi topograful de clasa întîia Kuzmin între 28 august şi 1 noiembrie 
1828. (Originalul se află la Arhiva militaro-istorică centrală de stat a Uniunii Sovietice clin 
Moscova, fond 438, dos. 440, f0 l, iar o copie fotografică la Muzeul de istorie a oraşului 
Bucureşti, nr. inv. fototecă S. F. 879-880). In acest plan se stabileşte o altă corespondenţă 
a plăşilor cu culorile, diferită ele aceea din 1810 şi se arată în acelaşi timp şi numărul 
clădirilor din oraş; astfel plasa a I-a Tîrgu (roşu) avea 1885 clădiri; plasa a II-a Podul 
Mogoşoaiei (galben), 2510; plasa a III-a Tîrgul de Afară (negru), 2072; plasa a IV-a 
Broşteni (albastru), 2959, iar plasa a V-a Gorgani (verde), 2158 clădiri; în total Capitala 
număra 11.564 clădiri, cf. şi I. Ionaşcu, op. cit„ p. 180, n. 33. 
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lucrarea băuturilor. In ocolul al doilea se putea constui în paiantă, dar 
solid şi cu toată lemnăria îngropată în zid. 3) Ocolul al treilea constituia 
marginile şi periferiile oraşului ; caracterul aşezărilor fiind foarte rustic, 
se îngăduia învelirea caselor cu şindrilă şi împrejmuirea curţilor acestora 
cu uluci 1. 

In ceea ce priveşte fixarea întinderii teritoriale a „văpselilor" - spre a 
se putea reglementa definitiv şi această problemă - Poliţia Capitalei 
înainta Sfatului Orăşenesc, prin adresa nr. 580 din 23 ianuarie 1848 2, 

propunerile formulate în jurnalul încheiat la 19 ianuarie 1848 de comi
sarii 3 celor cinci vopsele privitoare la „împărţirea vopselilor şi mărgi
nirea întinderii fieştecăreia, odată pentru totdeauna" 4• 

Comisarii propuneau în acelaşi timp ca toate cele cinci „văpsele" 
„să rămîie alcătuite fiecare tot din cite trei despărţiri, precum a fostu şi 
pînă acum, dacă această părere se va găsi de cuviinţă şi de către cinstita 
poliţie" 5. 

Urmarea intervenţiei comisarilor, înaintată de către Poliţie Sfa
tului Orăşenesc, nu este cunoscută. Ca atîtea alte iniţiative ea a rămas 
îngropată în noianul de proiecte nerezolvate, pe care Sfatul Orăşenesc nu 
a putut să le îndeplinească atît din pricina limitelor impuse activităţii 
sale de poziţia refractară a clasei dominante, cît şi datorită veniturilor 
bugetare restrînse ce-i stăteau la dispoziţie. 

Recensăminte şi date demografice anterioare anului 1831 

Documentele de ordin demograf ic sînt indispensabile determinării 
evoluţiei social-economice a centrelor urbane, densitatea populaţiei indi
cînd totdeauna procesul de creştere a aşezării respectiv·e. 

Oraşul Bucureşti nu a dispus de astfel de documente, spre a i se 
putea determina numărul şi compoziţia socială a populaţiei sale, înaintea 
mijlocului secolului al XVIII-iea. Datele subiective şi de cele mai multe 
ori contradictorii înfăţişate de călătorii străini în epocile anterioare, nu 
pot alcătui decît criterii vagi de determinare a numărului locuitorilor 
Bucureştilor în secolele XVI şi XVII, evoluînd de la cel mult IO.OOO la 
30.000 sau 40.000 de persoane 6 . Cel dintîi reoensămînt al unei părţi a popu
laţiei oraşului - constituind în acelaşi timp şi cel mai vechi document de
mogr.afic cunoscut pînă în prezent - îl reprezintă catastihul de prin 
iunie 1752 cuprinzînd numele şi ocupaţia locuitorilor de pe locul viei dom-

1 lmpărţirea oraşului Bucureşti după focul cel mare în trei ocoale, mss. la Arh. 
St. Buc„ Achiziţii noi, MMDCCCXXXl/29 şi Buletin Ofiţial al Prinţipatului Ţării Romîneşti, 
1848, nr. 35 ( 16 mai), p. 138. A se vedea şi lmpărţirea văpselilor prin ocoale după jurnalul 
încheiat de Comisia văpselilor (Arh. St. Buc„ Municipiul Bucureşti, dos. 1582/1848 ). 

2 Arh. St. Buc„ Municipiul Bucureşti, dos. 1677 /1848, f0 I. 
3 C. Cehăescu (comisarul vopselii de roşu), C. Titeanu (al vopselii de galben), Gh. 

Popescu (al celei de negru), Al. Moshu (al celei de albastru) şi Gh. Hagiescu (al celei de 
verde), cf. Arh. St. Buc„ Municipiul Bucureşti, dos. 1677/1848, i 0 2 şi 9. 

4 Arh. St. Buc„ ibidem, f0 1. 
5 Ibidem, f0 9. 
6 Pentru urmărirea evoluţiei demog.rafice a Capitalei din 1640-1912 a se vedea 

în special studiul de sinteză Populaţia Bucureştilor în decursul vremurilor în Bui. 
Soc. Reg. Rom. de Geografie, XXXVII (1916-1918), p. 597 şi urm. 
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neşti de lîngă Curtea Veche, precum şi a 12 mahalale 1 din cuprinsul 
părţii răsăritene a oraşului cu o suprafaţă de aproximativ 400 ha., dăruită 
de domnul Grigore II Ghica fundaţiei sale de la Pantelimon, pentru care 
tîrgoveţii urmau să plătească anual o chirie, în medie de 45 bani 2 • Din 
analiza compoziţiei sociale a locuitorilor rezulta că majoritatea er.a recru
tată dintr-o lume măruntă de slujitori (călăraşi, lefegii, saragele, sei
meTJi etc.), meşteşugari (abagii, băi aşi, cărămidari, cojocari, cismari, dul
gheri, lăcătuşi, postăvari, torcători etc.) şi sărăcime, expuşi fără cruţare 
exploatării feudale exercitată atît de domnie cît şi de epitropia bogatei 
mănăstiri Pantelimon 3. După numărul lor de 899 tîrgoveţi, rezultă că 
în acea parte a oraşului ei totalizau, împreună cu familiile lor, circa 
4.500 de persoane - aproximativ a şaptea parte din întreaga populaţie a 
oraşului 4, ce se cifra deci la circa 32.000 de locuitori. 

în timpul administraţiei provizorii militare ruse din anii 1773-1774, 
în perioada războiului ruso-turc din 1768-1774, s-a redactat primul re
censămînt organizat al întregii ţări şi al populaţiei Capitalei, din nefericire 
astăzi incomplet păstrat, conservîndu-se în arhivele sovietice doar tabelul re
capitulativ redactat în limba rusă al părţii din catagrafie privind judeţul 
Ilfov, care îngloba şi Bucureştii, fără a oferi însă date concludente privi
toare la repartizarea populaţiei pe mahalale 5. Datele acestei catagrafii 
au servit probabil generalului rus, de origine germană, Friederich Wil
helm Bauer ( 1731-1783), la redactarea amplului său memoriu privind 
situaţia geografică, organizarea economico-socială şi administrativă a 
Ţării Romîneşti, în care pr·ezenta şi anumite date statistice privitoare la 
Bucureşti. Astfel, autorul, după ce fixa cu precizie coordonatele geografice 
ale Bucureştilor (44°25'45" lat. nord. şi 43°48' long. est.), releva faptul că 
oraşul era împărţit în 67 mahalale, cuprinzînd 28 mănăstiri şi 31 biserici 
în piatră, 20 de lemn, IO schituri, un palat domnesc, o şcoală publică, 3b 
de case de boieri (mai importante) şi 7 hanuri zidite din piatră 6. 

După încheierea păcii de la Kuciuk-Kainargi ( 1774) - prin care 
Rusia îşi rezerva dneptul de a interveni la Poartă în favoarea ţărilor ro
mîne - se constată o uşurare a situaţiei lor economice prin îngrădirea 
monopolului turcesc şi dezvoltarea, într-un ritm mai viu, a forţelor de 
producţie. Intensificarea activităţii atelierelor manufacturiere şi creşterea 
producţiei de mărfuri, ducînd la o sporire a populaţiei oraşului Bucureşti 

1 Pantei inion, Delea Veche, Popa Nan, Popa Soare, Lipscanilor (ulterior Sf. Ştefan), 
Hagiului, Oltenilor, Lucaci, Ceauş Radu, Popa Drăguşin (M·întuleasa ? ), Olarilor şi Sf. 
Ecaterina de Jos. 

• I. Ionaşcu, Aspecte demografice şi sociale din /3uc11er,sti la 1752 în Revista Arhivelor, 
seria nouă, anul II ( 1959), nr. 2, p. 124-130. 

3 I. Ionaşcu, op. cit., lista l, p. 131-134. 
4 Ibidem, p. 125. 
5 Arhiva centrală de stat a actelor vechi din Moscova, fond 293, dos. 187, f0 85-87, 

ap. I. Ionaşcu, Date statistice noi despre Bucureşti în anii 1810-1811„., ,p, 177-178. 
6 Memoires historiques et geographiques sur la Valachie avec un prospectus d' un 

Atlas geographique„., publies par monsieur de B(awr), Frandort et Lei.psic, 1778, p. 2 şi 
p. 151. Tradus de N. T. Orăşanu, Memorii istorice şi geografice asupra Rominiei (atribuite 
prin eroare lui Cerra ), Bucureşti, 1857, p. 162 şi 294. Lucrarea a avut răsunet, fiind tradusă 
în limba greacă la Bucureşti în 1789 de către dascălul Nicolae Lazăr din !anina: ap. Paul I. 
Cemovodeanu, Istoria Bucureştilor prin călătorii străini, voi. II, p. 259 (mss. dadilogrnJiat 
în Biblioteca Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, nr. ·inv. 17536/1961. 
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la sfîrşitul secolului al XVIII-iea, s-au transpus pe plan edilitar-adminis
trativ atît în necesitatea impusă autorităţilor de a cunoaşte cifra exactă a 
locuitorilor oraşului, ocupaţiile lor şi numărul caselor în care locuiau, 
cît şi în gospodărirea mai raţională a Capitalei, împărţită pe mahalale 
grupate în plăşi. Astfel, încă din 1791, domnitorul Mihail Şuţu a dat dis
poziţii marelui ban Nicolae Brîncoveanu şi marelui logofăt Scarlat Gre
ceanu, ca, împreună cu marele spătar şi epistatul Agiei, să întocmească 
o catagrafie a locuitorilor Bucureştilor. Din pricina întîrzîerii lucrării, 
la 22 februarie 1792, domnul a dat o somaţie acestor boieri, poruncindu-le 
să-i înainteze situaţia măcar pentru 10 mahalale 1• Nu se ştie însă dacă 
această catagrafie a mai fost întocmită vreodată, deoarece în arhivele pu
blice nu s-a păstrat nici o urmă despre ea. In schimb catagrafia din 1798 
- întocmită la porunca lui Constantin vodă Hangerli, despre care am 
amintit - dădea ca cifră globală a împărţirii administrative 80 de ma
halale (cu 13 mai multe decît în 1773), cu 6.006 case, deci cu aproxima
tiv 30.030 locuitori 2. 

Din datele unei alte catagrafii, aceea a eparhiei Ungro-Vlahiei, în
făptuită în vremea mitropolitului Ignatie la 1810, rezultă că oraşul nu
măra pe atunci 89 mahalale (din nou o creştere de 9 mahalale), cu 7.503 
case şi 32.185 locuitori de ambele sexe (16.266 bărbaţi şi băieţi, 15.922 
femei şi fete) 3, fără a socoti pe străini şi flotanţii omişi, care se ridicau 
probabil şi ei la un total de 10.000-15.000 de persoane. In acelaşi timp, 
din îndemnul autorităţilor militare ruse, s-a alcătuit tot în 1810 o cata
grafie completă a locuitorilor oraşului Bucureşti, înregistraţi nominal, 
cu funcţiile, apartenenţa etnică şi religioasă 4 ; această importantă cata
grafie desfăşurată a într,egii populaţii bucureşt,ene s-a păstrat în între
gime în arhivele sovietice 5, constituind un document de o deosebită im
portanţă social-economică şi demografică pentru istoria Capitalei noastre. 

Numai după prelucrarea acestui imens material, microfilmat de Mu
zeul de istorie a oraşului Bucureşti 6, se vor putea trage concluzii defini
tive privitoar,e atît la compoziţia etnică şi socială a locuitorilor oraşu
lui, cît şi la repartizarea lor pe mahalale şi plăşi 7. 

1 V. A. Urechia, Istoria romînilor, voi. II, Buc. 1892, p. 355-356. 
2 Pe plăşi repartizarea lor aproximativă ar fi: Tîrgu ( 1.682 case, deci circa 8.410 

locuitori), Gorgani (1142 case, circa 5.710 locuitori), Broşteni (1482 case, circa 7.410 locui
tori), Tîrgul de Afară (608 case, ciroa 3.040 locuitori) şi Podul Mogoşoaiei ( 1.092 case, circa 
5.460 locuitori). · 

3 Al. Lapedatu, Catagrafia bisericilor bucureştene la 1810, p. 55. 
4 Rubricile care se succed în această catagrafie se referă la următoarele categorii: 

boieri, preoţi, negustori, meşteşugari, moldoveni, ţigani, săraci lipsiţi de hrană, arnăuţi, fără 
de paşapoarte şi sîrbi, împărţiţi după sex. 

5 Arh. Doc. Vechi, Moscova, fond 69, dos. 280 Administraţia rusă în Moldova şi Ţara 
Romînească. 

6 Microfilme m. inv. 53.705 şi 53.711. 
7 Yn prezent la Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti se traduce în limba romînă 

acest important document însumînd cîteva mii de pagini, în vederea prelucrării imensului 
material. Prezentăm cîteva rezultate parţiale obţinute în urma traducerii unui fragment din 
această catagrafie. Astfel, în despărţămîntul 1-iu al Capitalei însumînd mahalalele Silivestru, 
Precupeţi, Pantelimon şi Iancu], au fost înregistraţi 18 ,preoţi şi 23 femei din familiile lor, 
1 negustori şi 5 femei din familiile lor, 259 meşteşugari şi 264 femei, 575 moldoveni şi 
5n femei, 9 ţigani şi 9 ţigilnci, 170 săraci lipsiţi de hrană şi 253 femei sărace, 15 bărbaţi 
şi 7 femei fără paşapoarte, 218 sîrhi şi 205 sîrboaice, în total 1.261 bă,rbaţi şi 1.343 femei, 
adică 2.606 persoane, cf. Arh. Doc. Vechi, Moscova, fond 69, dos. 280, f0 116 v (tabel centra
lizator). Yn despărţămîniul al Ii-lea cuprinzînd mahalalele Oborul Vechi, Popa Nan, Delea 
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Un alt însemnat izvor statistic pentru cunoaşterea numărului meş
teşugarilor şi negustorilor din Bucureşti, întocmit de Agia oraşului la 
1811, este „Condica nr. 13 pentru prăvăliile din Bucureşti şi de pe la ju
deţe care s-au hotărît a da dajdie pe tot anul pentru cheltuielile oştilor 
ruseşti" 1, cunoscînd şi o redacţie în limba rusă 2 ; în această catagrafie se 
constată că numărul meşteşugarilor şi negustorilor din Bucureşti, impuşi 
la contribuţii, se ridică la 2.981, dintre care 2.215 localnici, repartizaţi în 
patru categorii după av_ere, iar al prăvăliilor la 3.238 3. 

O privire de ansamblu asupra Bucureştilor de la sfîrşitul ·epocii fa
nariote este redată în chipul cel mai grăitor în cunoscuta „Istorie a 
Daciei" a lui Dionisie Fotino, care prezenta unele date statistice privi
toare la oraş, ce număra la 1819 - după afirmaţiile autorului - 16.000 
case, 100.000 locuitori (ambele cifr·e sînt neîndoielnic exagerate), speci
ficîndu-li-s.e şi profesiunile, apoi 4 manufacturi, 15 hanuri mai mari (din
tre care 8 mănăstireşti), 28 hanuri mici, 4 băi, 22 fîntîni şi cişmele, 
2 şcoli şi 4 spitale, în afară de cele 126 mănăstiri, biserici şi paradise în
şirate nominal 4• 

O statistică negustorească de la 1824 împărţea cei l.515- negustori 
ai Capitalei în 3 categorii (frunte: 255; mijloc: 489; şi coadă: 771) ; de 
asemenea se indica în ac.est interesant document economic că numărul 
prăvăliilor bucureştene se ridica la 1515 faţă de totalul de 3.032 cite se 
aflau în centrele urbane din întreaga ţară 5. 

Acestea sînt ultimele date statistioe mai amănunţite pe care le cu
noaştem privitoare la Bucureşti înaintea epocii regulamentare, cînd se 
procedează la catagrafierea locuitorilor oraşului pe baza unor criterii 
mai sigure, verificate de comisarii vopselelor. 

Veche şi Delea Nouă, au fost înseraţi 6 boieri şi 5 boieroaice, 40 preoţi şi 49 lemei, 5 negustori 
şi 7 lemei, 311 meşteşugari şi 321 femei, 1067 moldoveni şi 1011 femei, !O ţigani şi 11 
ţigănci, 241 săraci lipsiţi de hrană şi 421 femei sărace, un arnăut şi două femei, 15 bă.rbaţi 
şi 7 femei fără pa~apoarte, 295 sîrbi şi 286 sîrboaice, adică 1921 bărbaţi şi 2120 femei, în 
total 4111 persoane; după cetăţenie 3493 romîni, 6 francezi, 94 austriaci şi 518 turci (cf. 
tabel centralizator întocmit de comisarul de Poliţie de clasa a XII-a - Fediacovici, Ibidem, 
fo 169 V. 

1 Arh. St. Buc., Visteria Ţării Romîneşti, dos. 2360/1811, ap. C. Şerban la rubrica 
Tnsernnări bibliografice în Studii, XIII ( 1960), nr 2, P- 304. 

2 Mai incompletă şi cu unele erori, aflată la Arh. Doc. Vechi din Moscova, fond 69, 
dos. 365, fo 6-8 şi publicată de I. Ionaşcu, Date statistice noi despre Bucure,~ti, în anii 
1810-1811 ... , p. 186-191. 

3 Ibidem, cu corectările lui C. Şerban; pentru alte amănunte, Ibidem. Nu putem trece 
la analiza concretă a acestui impo11kmt document sfa~istic atît prin faptul că depăşeşte 
subiectul lucrării de faţă, cit şi penlrucă izvorul nefiind publicat după manuscrisul romînesc, 
datele publicate în studiul prof. Ionaşcu nu sînt concludente. 

4 Aceste cifre au fost preluate şi în relatările ulterioare ale consulului prusian în ţările 
romîne Ludwig von Kreuchely-Schwerdtberg ( Hurrnuzaki, Documente privitoare la Ist. Rom., 
voi. X, Buc., 1897, p. 297-301, m. CCCLXXJll din 26 sept. 1824), ap. P. I. Cernovodeanu, 
Istoria Bucureştilor prin călători străini, voi. li, p. 400 şi 401 şi voi. III, p .423-426 (în 
mss.), precwn şi în relatările ulterioare asupra Bucureştilor ale funcţionarului consulatului 
rus din oraş Ignatie Iacovenko (Starea aduală a principatelor turceşti Moldova şi Valahia ... 
(în limba rusă), St. Petersburg, 1828, p. 37-39). 

5 S. Columbeanu, O statistică negustorească şi fiscală de la 1824 în Ţara Rominească 
în Studii, XIII (1960), nr. 4, p. 195. 
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Catagrafia generală din 1831 

In 1831, pentru aplicarea mai justă a prevederilor Regulamentului 
Organic privitoare la măsurile edilitar-administrative ce se impuneau 
pentru modernizar·ea Capitalei, se întocmeşte, din dispoziţiile Vorniciei 
Politii 1 cea mai amănunţită catagrafie a locuitorilor oraşului, împărţiţi pe 
mahalale şi vops·ele, făcută pînă atunci de autorităţile locale. La 29 de
cembrie 1831 comisarii celor cinci vopsele înaintau oficialităţilor, 
în tabele centralizatoare 2, rezultatele recensămîntului nominal al popu
laţiei Capitalei, împărţită pe categorii sociale (clasa boierească, 
clasa de mijloc şi clerul) şi după originea etnică (localnici, sudiţi 
străini şi evrei) ; în acelaşi timp se prezentau şi datele desfăşurate 
ale catagrafiei, alcătuită pe fiecare mahala în parte din cuprinsul vopselii 
respective 3 . Totalizarea cifrelor obţinute .a fost tipărită într-o faoie volantă 
difuzată de autorităţi, intitulată „Tablă statistică a Politii Bucureşti, alcă
tuită în luna lui decemvrie 1831" 4, publicată şi în presă 5• Din situaţia 
centralizatoare, corectată de noi deoarece unele adunări au fost greşite 
de cinovnici 6, rezultă că oraşul avea 78 mahalale cu 58.893 locuitori lo
calnici (2.5'98 boieri ; 38.523 clasa de mijloc, adică meşteşug.ari şi negus
tori; 10.833 slugi: 2.371 boiereşti, 7.981 ale clasei de mijloc, 199 ale cle
rului, 282 ale evreilor; 1.252 cler; 2.301 evrei şi 3.386 ţigani robi 7, însu-

1 Dosar pentru catagrafia statisticească a Politii (9 noiembrie 1831, Arh. St. Buc„ 
Politia Bucureşti, dos. 1779/1831 ). 

2 Dosar cu rezumat in hărţi centralizatoare a celor 5 văpsele (Ibidem, dos. 1798 
bis/1831. 

3 Cinci condici a cinci văpsele a catagrafiei statistice.şti (lbid, dos. 1798/1831 ). 
4 Arh. St. Buc., Politia Bucure,~ti. fond Agia Buc„ dos. 1779/1831, f0 32 şi 37-38. 

Un exemplar se atflă conservat şi în colecţiile Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, sub 
nr. inv. 23.120, reprodus în facsimil de N. Iorga, Istoria Burnreştilor, p. 250; textul a fost 
publicat de Th. Codrescu, Uricarul, voi. XVI, Iaşi, 1886, p. 176-177; o traducere contem
porană în limba rusă a acestei statistici se află anexată la lucrarea medicului rus Stepan 
Dobronravov, Descrierea medico-topografică a Principatelor Moldova şi Valahia, cu adăugirea 
unui tabel statistic asupra oraşului Bucureşti în 1831; vezi şi Dr. G. Brătesou, O topografie 
medicală a Principatelor publicată la Moscova în 1835 în Istoria Medicinei, Studii şi cercetări, 
voi. I, Bucureşti, 1957, p. 361-368 şi Ionescu Nişcov, Aspecte sociale din ţările romîne în însem
nările unor călători şi publicaţii ruseşti de la începutul secolului al XIX-iea în Relaţii rombw
ruse din trecut. Studii şi conferinţe, Buc. 1957, ·p. 97; traducerea în limba germană a ace
leaşi statistici a fost trimisă cancelarului Meltemich la 31 dec. 1831 de către agentul consular 
austriac la Bucureşti, baronul Hiller ( Hurmuzaki, Doc. privitoare la Ist. Rom„„ XXI, p. 408, 
nr. CCCXXV), iar ~n limba franceză Ministerului de Afaceri Externe din Paris de către 
consulul Logan la 15 martie 1832 (Ibidem, XVII, p. 275, nr. CDXV). Datele statistice ale 
catagrafiei sîn1 reproduse şi de trimisul special al guvernului Franţei în ţările romîne, 
baronul Bois le Comte, în raportul său înaintat •în mai 1834, Ministrului de Afaceri Externe 
francez, contele de Rigny (Ibidem, p. 336-337, nr. DXII). 

5 Curierul romînesc, IV ( 1832), nr. 13 ( 10 martie), p. 49. 
6 De exemplu totalul clasei de mi'jloc (indusiv slugile) este de 46.504 persoane, nu 

de 46.404 cum se adună greşit în catagrafie; .la fel clerul (inclusiv slugile) totalizează 
1.451 persoane, nu 1.450; adunarea generală a locuitorilor loca Inici este de asemenea greşită, 
socotindu-se 58791 de persoane în Ioc de 58 893. 

7 Ţiganii robi prestau slujbe de casă: bucătari (Catagrafia din 1831, eul. de alb„ 
p. 305-306, 309, 312-313, 315, 332-334, 342; culoarea de galben, p. 29, 168; culoarea de 
verde, p. 103, 118, 249); jimblari (culoarea de verde, p. 103) ; croitori (culoarea de roşu, p. 
245-246; culoarea de a·lbastru, p. 305, 310 şi 311 ; culoarea de verde, p. 103, 332; culoarea 
de negru, p. 66); pantofari (culoarea de roşu, p. 246); pînzari (culoarea de albastru, p. 
304) ; bărbieri (culoarea de albastru, p. 332) ; argintari (culoarea de verde, p. 115) ; cobzari 
(culoarea de albastru, p. 313) şi lăutari (culoarea de albastru, p. 112, 303, 305-306, 312; 
culoarea de galben, p. 36; culoarea de negru, p. 65); sau de curte: muncitori (nediferen-
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maţi în 13.065 familii ce, împreună cu l.795 sudiţi străini ( 1.226 austriaci, 
236 ruşi, 158 prusieni, 94 englezi, 80 francezi), alcătuiau o populaţie de 
60.688 locuitori, la care .adăugîndu-se circa 10-12.000 flotanţi se ajungea 
la aproximativ 70.000 locuitori. Catagrafia mai redă apoi cîteva date sta
tistice 1 privind numărul caselor din oraş ( 10.074), al „fabricilor", atelie
relor manufacturiere şi instalaţiilor industriale şi de ciorapi ( 100), al 
lăcaşurilor de cult (26 mănăstiri şi 95 biserici ortodoxe, o biserică ar
meană, 2 catolice, I luterană, una calvină şi o sinagogă). 

Cifrele desfăşurate ale catagrafiei sînt următoarele : 
I. Vopseaua roşie cuprindea 12 mahalale cu 1.116 case şi un număr 

de 11.188 locuitori ( 488 boieri, 480 slugi boiereşti, 57 4 ţigani, 4.811 clasa 
de mijloc, 3.113 slugi ale lor, 201 cler, 47 slugi de cler, l.318 evrei, 156 
slugi de evrei) în 1.307 familii şi 761 sudiţi străini. Pe familii erau re
partizaţi astfel: mahalaua Scaune 165 familii, mahalaua Răzvan 95 familii, 
mahalaua Stelea 52 familii, mahalaua Co Iţea 70 familii, mahalaua Sf. 
Gheorghe Nou 31 familii, mahalaua Sf. Gheorghe Vechi 210 familii, maha
laua Sf. Ioan Nou 88 familii, mahalaua Curtea Veche 193 familii, mahalaua 
Sf. Nicolae 83 familii, mahalaua Sf. Dimitrie 163 familii, mahalaua 
Şerban Vodă 88 familii şi mahalaua Biserica Doamnei 69 familii 2• 

li. Vopseaua albastră avea 16 mahalale cu 2.391 case şi un număr 
de 12.279 locuitori ( 461 boieri, 296 slugi boiereşti, 536 ţigani, 9.454 clasa 
de mijloc, 870 slugi ale lor, 258 cler, 59 slugi de cler, 322 evrei, 22 slugi 
de evrei) în 2.945 familii şi 195 sudiţi străini. Erau împărţiţi astfel pe 
familii: mahalaua Bărbătescu 204 familii, mahalaua Vlădica 236 familii, 
mahalaua Domniţa Bălaşa 266 familii, mahalaua Sf. Spiridon 84 fa
milii, mahalaua Sf. Ecaterina 192 familii, mahalaua Flămînda 164 familii, 
mahalaua Popescului 176 familii, mahalaua Sîrbilor 137 familii, mahalaua 
Dobroteasa 173 familii, mahalaua Radu Vodă 68 familii, mahalaua Broş
teni 249 familii, mahalaua Slobozia 184 familii, mahalaua Cărămidari 248 
familii, mahalaua Apostolu 134 familii, mahalaua Staicului 243 familii, 
mahalaua Foişorului 187 familii 3. 

III. Vopseaua galbenă cuprindea 21 mahalale cu 2.018 case şi un 
total de 10.190 locuitori (525 boieri, 541 slugi boiereşti, 668 ţigani, 7.528 
clasa de mijloc, 672 slugi ale lor, 261 cler, 25 slugi de cler, 3 evrei) în 2.466 
familii ~i 1:37 sudiţi străini, repartizaţi astfel: mahalaua Sf. Vasile 147 fa-

ţiaţi), (culoarea de albastru, p. 312): rîndaşi (culoarea de roşu, p. 2-!6; de albastru, p. 307, 
310, 337: de verde, ·P· 103, 118, 249): sacagiii (culoarea de albastru, p. 308): vizitii (culoarea 
de albastru, p. 305-306, 310, 315, 332-334: culoarea de galben, .p. 29) : potcovari (culoarea 
de albastru, p. 305): fierari (culoarea de albastru, p. 305, 310-313): dulgheri (culoarea 
de albastru, .p. 332); şindrilari (culoarea de albastru, p. 310) şi zidari (culoarea de albastru, 
p. 305, 310-313). 

Ei constituiau categoria socială cea mai oropsită din oraş, fiind lipsiţi de libertatea 
individuală şi putînd fi vînduţi ca vitele sau bunurile nemişcătoare de către stăpînii lor. 
Astfel, un anunţ inserat în Cantor de avis şi comers, an IV ( 1840), nr. 72 (25 mai), p. 288, 
făcea cunoscut amatorilor că „o ţiganci'i tînără de vreo 20 de ani„. bucătăreasă, coase la 
gherghef rochii şi cămăşi, spălătoreasă bună, scrobeşte şi calcă bine, toarce la furcă şi ţese 
la pînză şi învaţă la toate ale casii" aparţinînd lui Christache Marinţeanu de .pe Podul 
Tîrgului de Afară, peste drum de biserica cu Sfinţi, ,,este de vînzare" ! 

1 Printre altele şi „suma vitelor" aflate în posesia locuitorilor Capitalei: 3.697 cai, 
1.855 boi, 492 vaci, 1.037 oi şi 1.055 porci. 

2 Arh. St. Buc„ Tabel centralizator - Comisia văpselii roşie, în fondul Politia Buc„ 
dos. 1798 bis/1831. Vezi Anexa I. 

3 Ibidem, Comisia văpselii albastre, dos. 1798 bis/1831. Vezi Anexa I l. 
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milii, mahalaua Cişmeaua 149 familii, mahalaua Popa Cosma 108 familii, 
mahalaua Sf. Visarion 169 familii, mahalaua Amza 77 familii, mahalaua 
Popa Dîrvaş I 06 familii, mahalaua Boteanu! 56 familii, mahalaua 
Popa lvaşco 148 familii, mahalaua Precupeţii Noi 142 familii, mahalaua 
Ceauş David 144 familii, mahalaua Oţetari 94 familii, mahalaua Batiştea 
114 familii, mahalaua Biserica Ienei 48 familii, mahalaua Caimata 81 fami
lii, mahalaua Armenilor 134 familii, mahalaua Popa Rusu 85 familii, ma
halaua Dichiului 143 familii, mahalaua Precupeţii Vechi 136 familii, ma
halaua Popa Petru 124 familii, mahalaua Sf. Ioan Moşi 67 familii şi maha
laua Silivestru 194 familii 1• 

IV. Vopseaua verde totaliza 13 mahalale cu 1.871 case şi un număr 
de 10.367 locuitori (551 boieri, 486 slugi boiereşti, 619 ţigani, 7.201 clasa 
de mijloc, 934 slugile lor, 244 cler, 22 slugi de der, 9 evrei, una slugă 
de evreu şi 289 sudiţi străini, împărţiţi pe familii, astfel : mahalaua Mihai 
Vodă 262 familii, mahalaua Sf. Voievozi 239 familii, mahalaua Creţulescu
lui 295 familii, mahalaua Livedea Gospod 127 familii, mahalaua Fîntîna 
Boului 120 familii, mahalaua Schitul Măgureanului 86 familii, mahalaua 
Biserica Albă 275 familii, mahalaua Izvorului 141 familii, mahalaua 
Podul de Pămînt 167 familii, mahalaua Sf. Elefterie 172 familii, mahalaua 
Gorganului 157 familii, mahalaua Spirea 242 familii şi mahalaua Arhi
mandritului 208 familii 2 , în total 2.491 familii şi nu 2.541 cît este totalizat 
greşit în tabelul centralizator 3 . 

V. Vopseaua neagră totaliza 18 mahalale cu 1.946 case 4 şi un număr 
de 9.864 locuitori (287 boieri, 171 slugi boiereşti, 190 ţigani, 7.949 clasa de 
mijloc, 781 slugile lor, 229 cler, 15 slugi de cler, 222 evrei, 20 slugi de 
evrei) în 2.195 familii şi 109 sudiţi străini, repartizaţi astfel: mahalaua 
Mîntulesii 65 familii, mahalaua Sf. Ştef an 85 familii, mahalaua Hagiului 
98 familii, mahalaua Popa Soare 113 familii, mahalaua Olarilor 214 fa
milii, mahalaua Oborul Vechiu 86 familii, mahalaua Luca ci 114 familii, 
mahalaua Udricani 106 familii, mahalaua Vergului 62 familii, mahalaua 
Sf. Vineri 92 familii, mahalaua Ceauş Radu 155 familii, mahalaua Oltenilor 
103 familii, mahalaua Neguţătorilor 39 familii, mahalaua Pantelimon 246 
familii, mahalaua Iancului 125 familii, mahalaua Popa Nan 183 familii, 
mahalaua Delea Nouă 158 familii şi mahalaua Delea Veche 151 familii 5• 

1 Arh. St. Buc., Tabel centralizator - Comisia văpselii galbene, fond Politia Bucureşti, 
dos. 1798 bis/1831. Vezi Anexa III. 

2 Ibidem, Comisia văpselii verde. Vezi Anexa IV. 
3 Vezi Anexa IV. 
4 lntr-o Catagrafie de toată suma caselor ce să află într-această văpsea i numele 

stăpinilor şi a chiriaşi/or din sept. 1831 (Arh. St. Buc., Municipiu/ Bucureşti, dos. 26/1831 }, 
încă inedită, se află Ia p. 28-28 v un tabel centralizator (Adunarea sumei mahala/i/or i 
caselor) din care rezultă o cifră mai scăzută a caselor din cuprinsul văpselii de negru <lecit 
Îll1 catagrafia generală pe întreg oraşul. Astfel, acest recensămint ,Joca.J indică un total de 
1.963 case dintre care 1.432 erau locuite de proprietarii lor, iar 531 de chiriaşi, repartizate 
astfel pe mahalale: Ceauş Radu (149=125+24); Sf. Vineri (71=21+50; Vergului 
(62=44+18); Udricani (88=55+33); Olteni (86=64+22); Lucaci (107=81+26); Sf. 
Ştefan (78=64+14); Mîntuleasa (64=31+33); Popa Soare (115=84+31); Olari 
(246=128+118); Hagiu (97=68+29); Oborul Vechiu (78=63+15); Pantelimon 
(195=182+13); Popa Nan (161=134+27); Delea Nouă (121=92+29); Neguţători 
( 40=23+ 17) ; Dele Veche (93=83+ 10) şi Iancu lui ( 112=90+22). Sudiţii străini erau 
socotiţi aparte totalizînd un număr de 115 persoane (mahalaua Ceauş Radu 6; Sf. Vineri 
33; Vergului 6; Udricani 7; Olteni 5; Lucaci 8; Sf. Ştefan 2; Mîntuleasa 6; Popa Soare 2; 
Olari 32; Hagiului 2; Oborul Vechi 3 şi Popa Nan 3). 

5 Ibidem, Comisia văpselii negre. Vezi anexa V. 
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înăuntrul catagrafiei subdiviziunile rubricilor pentru fiecare familie 
erau următoarele: 

a) pentru clasa boierească: boieri, cocoane, feciori ide boieri, fete de 
boieri, slugi, slujnice, copiii slugilor, ţigani, ţigănci, feciori de ţigani, 
fete de ţigani. 

b) pentru clasa de mijloc (negustori, meşteşugari, slujbaşi etc.) : 
bărbaţi, femei, feciori, fete, slugi, slujnice, copiii slugilor. 

c) pentru cler: călugări, preoţi, femei, feciori, fete, slugi, slujnice, 
feciorii slugilor, fetele slujnicelor. 

d) pentru evrei: evrei, evreice, feciori, fete, slugi, slujnice, copiii 
slugilor. 

Tn afara datelor statistice generale deosebit de preţioase indicate 
în această catagrafi.e, informaţiile privitoare la compoziţia socială a popu
laţiei oraşului Bucureşti la 1831 reliefează raporturile de clasă între mi
noritatea exploatatoare de boieri şi privilegiaţi, stăpînind numeroase fa
milii de slugi şi robi ţigani, locuind în centrul oraşului şi marea masă a 
păturilor producătoare, restrînse la condiţii modeste de viaţă, trăind cu 
precădere în mahalalele mărginaşe. Publicarea integrală a acestor im
portante ca ta graf ii se dovedeşte imperioasă atît din punct de vedere al 
studierii structurii de clasă a societăţii bucureştene în prima jumătate 
a secolului trecut, cît şi pentru importantele ştiri ce le oferă în legătură 
cu dezvoltarea forţelor de producţie (consemnarea atelierelor manufac
turiere, a instalaţiilor industriale etc.), în perioada aplicării prevederilor 
economice ale Regulamentului Organic. 

Catagrafii parţiale între 1832-1835 

In afara catagrafiilor generale ale oraşului, necesare autorităţilor 
pentru datele social-economice pe care le furnizau, s-a simţit nevoia în pe
rioada regulamentară şi de unele catagrafii parţiale, pe categorii de 
locuitori, în special producătorii de bunuri materiale, pentru fixarea ca
pitaţiilor şi reglementarea unui regim fiscal adecvat. Astfel, încă din 
1831, concomitent cu recensămîntul general al populaţiei oraşului, s-a 
procedat - la porunca Vistieriei - şi la catagrafierea separată a tuturor 
negustorilor, meseriaşilor şi plugarilor din Capitală 1, al căror număr to
tal se ridica la 10.375 persoane. Din cifrele totalizatoare ale „Tablei sta
tistice a patentarilor din Bucureşti" 2, rezultă că la 1831 erau înregistrate 
112 categorii de meseriaşi şi negustori 3. 

Un mare interes îl suscită, fără îndoială şi „Catastihul patentarilor 
de neguţători şi meseriaşi, împărţiţi pă corporaţii din 1832" 4, în care se 
aflau înseraţi nominal 3.269 dajnici din Capitală, capitaţia lor ridicîn
du-se la un total anual de 170.490 lei. 

1 Catagrafia negustori/or, meseriaşilor şi plugarilor din vopseaua neagră (Arh. St. 
Buc., Catagrafii, dos. 78/18:31, Idem, din vopseaua galbenă ( Ibid., dos. 79/1831 ). Idem, din 
vopseaua verde, (lbid., dos. 80/1831 ), Idem, din vopseaua albastră (/bid., dos. 81/1831 ), Idem. 
din vopseaua roşie ( lbid., dos. 82/1831 ). 

2 Tablă statistică a patnetarilor din Bucureşti la 1831 (Ibidem, dos. 83/1831) 
3 Vezi Anexa VI. 
4 Arh. St. Buc., Catagrafii, dos. 84/1832, publicat de Emil Vîrtosu, Ion Vîrtosu şi Horia 

Oprescu, Tnceputuri edilitare 1830-1832, p. 131-223. 
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Numărul total al negustorilor era de 1.248 persoane, împărţiţi după 
specialitatea mărfurilor vîndute în : 75 „arendaşi şi cei ce uneltesc ne
goţuri şi alte spiculaţii d-an picerile", 142 băcani, 92 bogasieri (cu măr
gelari, mătăsari şi bohceagii), 15 braşoveni, 38 cafegii, 443 cîrciumari 
(cu rachieri şi cofetari), 4 ciubuccii, 16 lipscani, 35 lipscani toptangii, 
26 marchitani, 71 mămulari, 144 precupeţi (cu vărarii şi păstramagii), 73 
su recei 1 (cu capanlîi şi gelepi), 6 tabaccii, 24 tutungii şi 44 zarafi. 

Meşteşugarii, în total 2.021 persoane, se împărţeau la rîndul lor pe 
ramuri de producţie: în metalurgie :35 căldărari, 27 covaci, 4 fişeccii, 
64 potcovari şi 5 tufeccii; în domeniul construcţiilor (în lemn şi piatră) : 
17 cherestegii, 69 dogari, 251 dulgheri, 15 olangii cărămidari, 11 pietrari, 
un şindrilar, 17 tîmplari şi 95 zidari ; în domeniul prelucrării pieilor: 64 
cavafi, 165 cismari şi pantofari, 48 cojocari groşi, 136 cojocari subţiri, 
18 şelari cu curelari, 82 tabaci; în ramura ţesătoriei: 12 basmagii, 26 
bumbăcari, 24 calpaccii, 16 ceaprăzari, 178 croitori, 12 ibrişimgii, 11 işli
cari, 31 pînzari şi abagii, 21 plăpumari, 30 postăvari cu găitănari, 25 şal
varagii şi 24 trăistari; în ramura alimentară: 43 bragagii, halvagii şi 
şerbeccii, 56 brutari, 9 bucătari, 16 făinari, 6 franzelari, 7 lipieri, 55 mă
celari, 56 pescari şi 35 simigii ; în domeniul artelor : 29 argintari, 28 
boiangii, 14 giuvaergii (cu ceasornicari), 14 lăutari şi 20 olari; în sfîrşit 
în ramura igienică şi medico-sanitară: 81 bărbieri şi 18 lumînărari şi să
punari 2• 

O altă interesantă catagrafie parţială, datînd tot din 1832, este şi „Ca
tagrafia familiilor de ţigani boiereşti şi mănăstireşti care locuiesc în 
Politie, prin curţi şi afară prin maha (la) le" 3, alcătuită de Vornicia Po
litiei Bucureştilor la cererea Marii Vornicii a Treburilor din Lăuntru. 

Acest recensămînt indică pentru întreg oraşul un număr total de 610 
familii de robi ţigani, stăpînite de 244 proprietari, repartizate astfel pe 

1 Pentru surecci mai amintim faptul că starostele corporaţiei înainta -la 11 martie 
1835 Vorniciei Politiei din Bucureşti „Lista văditoare" de starea materială a acestora, nominal 
pe clase de patentari cu capital propriu, străin sau în tovărăşie, scăpătaţi sau slujind pe la 
alţii, cf. I. Cojocaru, Documente privitoare la eco/lomia Ţării Romîneşti, voi. II, p. 576-578, 
nr. 431. 

2 In catastif negustorii şi meşteşugarii sînt trecuţi amestecaţi in ordinea breslelor 
stabilită de Vistierie (totalizările sînt însă efectuate de noi) : nr. 1 : Lipscanii ( 16) ; nr. 2: 
toptangii lipscani (35); nr. 3: bogasierii cu mărgelarii i mătăsarii, mămularii şi bohceagii 
(163); nr. 4: marchitanii cu vivliopoli (26); nr. 5: zarafii (44); nr. 6: braşovenii (15); 
nr 7: sureccii cu capanlii şi gelepi (73); nr. 8: băcanii ( 142); nr. 9: cîrciumarii cu ra
chierii, cofetarii şi bucătarii ( 452); nr. 10: olarii cu fierarii şi cherestigii (37); nr. 11 : 
tutungii cu tabaocii şi ciubuccii (34); nr. 12: cafegii (38); nr. 13: măcelarii (55); nr. 1-t: 
pescar-ii (56); nr. 15: precupeţii cu vărarii şi pastramagii (144); nr. 16: arendaşii şi cei 
ce uneltesc negoţuri şi alte spiculaţii d-an picerile (75); nr. 17: cojocari subţiri (136); 
nr. 18: giuvaergii cu ceasornicari ( 14); nr. 19: cojocarii groşi cu işlicarii şi calpaccii (83) ; 
nr. 20: cavafii şi cismarii şi pantofarii (229) ; nr. 21 : bumbăcarii cu lumănărari dă ceară şi 
păplomari (47); nr. 22: boiangii cu menghenegii şi basmangii (40); nr. 23: pînzarii şi 
abagii (31): nr. 24: şalvaragii (25) ; nr. 25: argintarii (29) ; nr. 26: brutarii cu franzelarii 
şi făinarii ( 85) ; nr. 27 ; simigii ( 35) ; nr. 28 : lumănărari dă seu, cu săpunarii ( 18) ; nr. 29 : 
croitori cu telali, ibrişingii şi ceaprazari (206) ; nr. 30: bărbierii (81); nr. 31 : bragagii 
cu halvagii şi şerbeccii (43); nr. 32: şelarii cu curelarii (18); nr. 33: covaci cu tufeccii, 
fişeccii şi cuţitari (36); nr. 34: dogarii (69); nr. 35: tabaci cu trăistari (106); nr. 36: 
postăvarii cu găitănari (30); nr. 37: căldărarii cu potcovarii şi lăutarii ( 113) ; nr. 38: 
dulgherii, zidarii, tîmplarii, pietrarii, olangii şi cărămidarii (399). Cifrele nu diferă prea 
mult de acelea indicate în catagrafia patentarilor pe anul 1833, cf. Arh. St. Buc„ Catagrafii, 
dos. 85il833. 

3 Arh. St. Buc„ Vornicia Politii Bucureşti, dos. 3812/1832, f0 . 1-27. 
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plăşi : Tîrgul de Afară ( 42 familii stăpînite de 25 proprietari), Broşteni 
( 138 familii, 46 proprietari), Gorgani ( 166 familii, 60 proprietari), Mogo
şoaia ( 190 familii, 75 proprietari) şi Tîrgu (74 familii, 38 proprietari). 

Proprietarii de robi ţigani erau recrutaţi aproape în mod absolut 
din rîndurile boierimii (mari, mijlocii şi mici), în care se încadrau şi 
cinurile militare (233 persoane, adică 97,7% din totalul stăpînitorilor) 
şi într-o proporţie infimă (11 persoane, adică 2,3 % ) din pătura negusto
rească şi cîţiva slujbaşi (specificaţi textual numai medicii, deşi chiar şi 
unii dintre ei proveneau tot din rîndurile boierimii). Aceasta reflecta struc
tura de clasă a societăţii bucureştene în primele decenii ale secolului al 
XIX-iea şi puternicile contradicţii existente în relaţiile de producţie în 
această perioadă de destrămare a orînduirii f,eudale, ajungîndu-se la o 
asemenea anomalie, ca elemente ale burgheziei (boiernaşi şi negustori) 
să exploateze în chip anacronic, paralel şi concomitent, pe lîngă mîna de 
lucru a lucrătorilor salariaţi din ateliere şi prăvălii, munca gratuită a robilor 
ţigani. 

Şirul catagrafiilor economico-financiare parţiale se încheie - în 
prima parte a epocii regulamentare - la 1835 cu o nouă „Condică dă 
clasificaţia patentarilor" din oraşul Bucureşti 1 integrată într-o statistică 
a patentarilor din Ţara Romînească, prezentînd însă unele date diferite 
faţă de recensămintele anterioare. Astfel, cifra generală a patentarilor 
înregistrează o uşoară scădere (3.258, faţă de 3.269 în 1832), ei continuînd 
a fi împărţiţi în 5 dase (clasa I-a= 17 persoane, clasa .a II-a= 158, clasa 
a III-a= 1.365, cfasa a IV-a = 54 şi clasa a V-a = 1.664). Numărul corpo
raţiilor s-a ridicat însă cu încă 3 (cea a telalilor, purtînd nr. 30, a droşcari
lor lipoveni cu nr. 40 şi a droşcarilor pămînteni cu nr. 41), ajungînd ast
fel la 41. 

Comparînd numărul membrilor corporaţiilor cu corespondentul lor 
din 1832, putem observa următoarele deosebiri : 

a) Numărul membrilor a 26 corporaţii înregistrează scăderi 2, prin
tre care cele mai însemnate sînt semnalate la corporaţia cîrciumarilor 
(360, faţă de 452 la 1832), la aceea a croitorilor ( 146, faţă de 206) şi la 
aceea .a căldărarilor, potcovarilor şi lăutarilor, prin eliminarea acestora 
din urmă (55, faţă de 113). 

b) Numărul membrilor a 11 corporaţii se măreşte3, creşteri sim
ţitoare înregistrîndu-se, faţă de situaţia din 1832, în special la corpo
raţia „arendaşi şi cei ce uneltesc negoţuri şi alte spiculaţii d-an picerile" 
(de la 75 la 248) ; apoi la precupeţi (de la 144 la 193), cojocarii subţiri (de 
la 136 la 196) ,cojocarii groşi (de la 83 la 96) şi dulgheri, zidari, tîmplari, 
pietrari, olangii şi cărămidari (de la 390 la 456). 

1 Arh. St. Buc„ Vistieria Ţării Romineşti, dos. 4582/1835, fo 273-399 (din 2 oct. 
1835), rezwnarn de I. Cojocaru, op. cit., II, p. 598, nr. 446 c 

2 Lipscanii 9, faţă de 16 la 1832, toptangii 26 faţă de 35, bogasierii 142 faţă de 
163, marchitanii 16 faţă de 26, zarafii 33 faţă de 44, braşovenii 13 faţă de 15, sureccii 65 
faţă de 73, tutuhgii 31 faţă de 34, cafegii 27 faţă de 38, măcelarii 51 faţă de 55, pescarii 
55 faţă de 56, giuvaergii !O faţă de 14, cavafi.i 226 faţă de 229, bumbăcarii 39 faţă de 47, 
şalvaragii 19 faţă de 25, argintarii 19 faţă de 29, brutarii 76 faţă de 85, săpunarii 15 faţă 
de 18, bărbierii 71 faţă de 81, şelarii 16 faţă de 18, covacii 25 faţă de 36, tabacii şi 
lrăistarii 99 faţă de !06 şi postăvarii 23 faţă de 30. 

3 Băcanii (de la 142 la 148), olarii (de la 37 la 42), boiangii (de la 40 Ia 43), 
simigii (de la 35 la 38), bragagii (de la 43 la 44) şi dogarii (de la 69 la 70). 
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c) Numărul membrilor unei corporaţii se menţine constant : pîn
zarii (31). 

d) Apar noi corporaţii inexistente în 1832: telali ( 19), droşcari lipo
\·eni ( 12) şi droşcari pămînteni (20). 

Din compararea datelor celor două catagrafii nominale a patenta-
1ilor bucureşteni din 1832 şi 1835 se pot trage următoarele concluzii: 

1. Micşorarea continuă a numărului de cîrciumari şi implicit a cîrciu
milor deţinute de micii viticultori, proces care este relevat încă de la 
începutul secolului al XIX-iea, la 1811 funcţionînd 942 cîrciumi în oraş 
faţă de 452 la 1832, se datorează scăderii producţiei locale de vin prin 
diminuarea terenurilor viticole din oraş şi împrejurimi şi prin concu
renţa din ce în ce mai puternică a fabricanţilor proprietari de poverne de 
rachiu, berării etc. Pe de altă parte calitatea vinurilor din pogdoriile locale 
- net inferioară acelora produse la Drăgăşani sau în alte regiuni cu re
nume viticol ale ţării, desfăcut cu precădere pe piaţa bucureşteană -
au provocat în mod inerent micşorarea consumaţiei sale şi deci restrîn
gerea producţiei locale. Numărul cîrciumilor, desfăcînd vinul produs în 
viile de la Bucuneşti, s-a redus considerabil, iar micii viticultori locali 
pierd din ce în ce mai mult piaţa oraşului. 

2. Triplarea numărului „arendaşilor şi celor ce uneltesc negoţul şi 
alte spiculaţii d-an picerile" într-un interval de timp .atît de redus, de doi 
ani, denotă o necontenită dezvoltare a pieţii interne a oraşului şi cristali
zarea noilor relaţii de tip capitalist. 

3. Creşter,ea simţitoare .a dulgherilor, zidarilor, tîmplarilor, pietrari
lor, olangiilor şi cărămidarilor din Bucureşti în acelaşi scurt interval 
de timp, demonstrează un anume avînt al claselor înstărite şi mijlocii din 
perioada regulamentară pentru a-şi construi case de zid şi de piatră în 
oraş datorită noilor iniţiative edilitare luate de comisia de înfrumuseţare 
a Politiei şi secţia arhitectonică a Sfatului Orăşenesc, reflectînd nevoile 
burgheziei de înnoire şi modernizare a Capitalei pentru promovarea re
laţiilor de producţie capitaliste. 

Catagrafiile parţiale ale negustorilor şi micilor producători din 
Bucureşti - ca şi aceea a robilor ţigani din 1832 - ilustrînd coexistenţa 
în economia bucureşteană .a unor relaţii de producţie depăşite şi ana
cronice cu acelea noi ale capitalismului, denotă pe de o parte insuficienta 
dezvoltare a forţelor de producţie în această perioadă, iar pe de alta 
puternicele contradicţii social-economice ce opuneau masele populare cla
selor exploatatoare. 

Şirul statisticilor cu caracter economic şi demografic se încheie 
- pentru perioada regulamentară - cu marea catagrafie generală a ora
şului Bucureşti din 1838. 

Catagrafia generală din 1838 

Acest interesant document statistic - anchetă socială de mare va
loare, avînd în vedere noile rubrici medico-sanitare pe care le conţine -
indică o creştere a populaţiei de 4.311 persoane pentru o perioadă de nu
mai 7 ani (între 1831-1838) 1• Recensămîntul a fost executat pe culori de 

1 Ne referim la cifra ele 58.893 de locuitori, corectată ele noi pentru catagrafia din 
1831, iar 1111 la aceea eronată ele 58.791 rezultată din calculul greşit al cinovnicilor. 

71 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



către cei.cinci comisari de vopsele, rezultat,ele fiind trecute în 5 condici, în 
care sînt indicaţi nominal, pe mahalale şi categorii sociale toţi locuitorii 
oraşului 1• 

Cele 17 rubrici care alcătuiesc cuprinsul acestei catagrafii sînt ur
mătoarele: no. coprinsului, numele persoanelor ce locuiesc într-acest co
prins, _neamul, virsta, căsătorit, treapta (adică rangul social), meşteşug, 
altoire (adică vaccinul), călători sau şezători, sudit sau pămîntean, bete
şug (adică infirmităţi) şi animalele de casă (cai, boi, vaci, bivoli, rîmători, 
cîini) stăpînite de fiecare locuitor. 

Catagrafia a fost lucrată inegal (comisarul culorii de roşu dovedin
du-se cel mai destoinic), fiind lipsită în mare parte de tabele centrali
zatoare, din care cauză şi rezultatele globale fiind mai greu de stabilit. 

Prezentarea recensămîntului pe culori este următoarea : 
Culoarea de roşu - cuprindea 25 mahalale, cu 2.228 case şi 19.460 

locuitori 2, repartizati astfel pe mahalale: Biserica Albă 701 persoane, 
Colţea l.~93 persoane, Sf. Gheorghe Nou 535 persoane, Stelea şi Răzvan 
l.364 persoane, Scaunele l.210 persoane, Caimata 422 persoane, Neguţă
tori 449 persoane, Vergu 223 persoane, Lucaci 415 persoane, Udricani 543 
persoane, Sf. Vineri 639 persoane, Popescu 1.278 persoane, Doamna Bă
laşa 672 persoane, Curtea Veche l.284 persoane, Sf. Ion Nou 785 per
soane, Sf. Gheorghe Vechi 1.016 persoane, Sf. Nicolae 556 persoane, Sf. 
Dimitrie l.712 persoane, Arhimandritului 576 persoane, Şerban Vodă 886 
persoane, Gorgani ·522 persoane, Măgureanu 215 persoane, l\reţulescu 
725 persoane, Biserica Doamnei 1.138 persoane şi Cişmegiu 30 l persoane 3 • 

Culoarea de galben - număra 18 mahalale, cu 2.449 case şi l l.555 
locuitori împărţiţi astfel pe mahalale: Popa Ivaşcu 658 P'ersoane, Batiştea 
812 persoane, Oţetari 695 persoane, Popa Rusu 370 persoane, Armeni şi 
Olari 919 persoane, Popa Petre 587 persoane, Silivestru 1017 persoane, 
Sf. Ioan 272 persoane, Precupeţii Vechi 574 persoane, Dichiu 555 persoane, 
Ceauş David 663 persoane, Precupeţii Noi 593 persoane, Sf. Visarion 821 
persoane, Amzei 588 persoane, Popa Cosma 589 persoane, Sf. Vasile 879 
persoane, Cişmeaua 31~~ persoane şi Sf. Voivozi 650 persoane 4• 

· Culoarea de verde - avea 11 mahalale cu 1539 case 5 şi 10.766 locui
tori. Tabelul centralizator nu indică numărul locuitorilor din mahalale 6 

şi nici al caselor, ci numai pe acel al animalelor domestice 7 . 

Culoarea de albastru - cuprindea 13 mahalale, cu 2.449 case şi 
12.560 locuitori, repartizaţi astfel pe mahalale: Sîrbilor 874 persoane, Do-

1 Arh. St. Buc„ Catagrafii, nr. 82-86/1838. 
2 Această culoare este singura care indică, în tabelul centralizator întocmit de 

comisarul Gheorghe Urdăreanu, starea socială a locuitorilor, adică 1802 indivizi „clasă 
boierească", 5716 ,;neguţători" (în care sint incluşi şi meşteşugarii), 1867 „robi ţigani", 
5186 „slugi", 336 „parte bisericească" şi 4553 „origine străină'", cf. Arh. St. Buc„ Catagrafii, 
dos. 82/1838, fo. 468. 

a Vezi Anexa VII. 
4 Totalizările sînt mult mai slab făcute, fără indicarea originii sociale a locuito

rilor. In schimb, comisarul văpselii, N. Blehan, inserează cu multă atenţie animalele de 
casă din cuprinsul culorii de galben: 1063 cai, 444 boi, 245 vaci, 73 bivoli, 193 rimători 
şi 1543 ciini, cf. Ibidem, dos. 83/1838, fo 376-376 v. Vezi Anexa VIII. 

5 Ibidem, dos. 84/1838, fo 203. Vezi Anexa IX. 
6 Mahalalele erau : Antim, Mihai Vodă, Livedea Gospod, Sf. Costandin, Fîntina 

Boului, Manea Brutaru, Podul de Pămînt, Sf. Elefterie, Izvorului, Dealul Spirii şi Biserica 
Albă (din Postăvari). 

7 450 cai, 253 boi, 87 vaci, 40 bivoli şi 152 rîmători, precum şi 918 cîini. 
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broteasa 1.327 persoane, Staicului 1.085 persoane, Foişorului 1.304 per
soane, Apostali 670 persoane, Cărămidari 975 persoane, Vlădica 1.500 
persoane. Sf. Ecaterina 657 persoane, Sf. Spiridon 422 p1ersoane, Flă
mînda 610 persoane, Slobozia l.174 persoane, Broşteni 1.502 persoane şi 
Radu Vodă 460 persoane 1• 

Cuolarea de negru - totaliza 14 mahalale, cu 1.936 case şi 9.303 
locuitori, împărţiţi astfel pe mahalale: Mîntuleasa 190 persoane, Popa 
Soare 518 persoane, Oborul Vechi 468 persoane, Hagiului 543 persoane, 
Sf. Ştef an 369 persoane, Ceauş Radu 1.011 persoane, Oltenilor 566 per
soane, Sf. Troiţă 495 persoane, Delea Nouă 649 persoane, Delea Veche 995 
persoane, Popa Nan 895 persoane, Iancului 550 persoane, Pantelimon 
1261 persoane şi Olari 793 persoane 2. 

Oraşul număra deci la 1838, 81 mahalale însumînd I0.601 case şi 
63.604 locuitori 3. 

Interesul pe care-l suscită catagrafia din 1838 este accentuat şi prin 
faptul că cele două noi rubrici medicale inserate - vaccinarea şi infirmi
tăţile - aruncă o deosebită lumină nu numai asupra stării medico-sani
tare a oraşului, dar şi asupra inegalităţilor sociale revoltătoare, majori
tatea celor infirmi sau nevaccinaţi fiind din rîndurile maselor popu
lare. Rubrica „beteşuguri" însera ciungii, şchiopii, chiorii, orbii, surzii, 
paraliticii, cocoşaţii, alienaţii mintali etc. Printre ei se numărau mai cu 
seamă croitori, zidari, dulgheri, dogari muncitori, olari, cojocari, şelari, 
abagii, slujnice sau văduve nevolnice 4, secaţi şi istoviţi de exploatare şi 
aruncaţi fără milă prin accidentele suferite la periferia societăţii, în rîndul 
cerşetorilor. In această categorie nu sînt trecuţi - pe tot oraşul - decît 
4 boieri, un medic, un profesor şi cîţiva preoţi, iar restul de cîteva sute 
de infirmi, era alcătuit numai din meşteşugari, nevoiaşi sau orăşeni să
raci lipsiţi de orice stare materială şi în imposibilitate de a-şi asigura asis
tenţa medicală. 

Catagrafia oraşului Bucureşti din 1838 este de asemenea deosebit de 
importantă prin faptul că înserează în cuprinsul ei o serie de figuri de 

1 Ibidem, dos. 85/1838, fo 109 v. Vezi Anexa X. 
2 Ibidem, dos. 86/1838, fo 157. Vezi Anexa XI. 
3 Această din urmă cifră este publicată şi în datele centralizatoare înserate în 

Curierul romînesc, XI, (1840), nr. 64 (5 aug.), p. 298. 
4 Astfel, printre infirmii înregistraţi în culoarea de roşu, întilnim un boiangiu „orb 

de un ochi" (Arh. St. Buc., Catagrafii. dos. 82/1838, nr. 21 ), un meşter bucătar suferind 
de „dambJ.a" (Ibidem, nr. 478 ), o văduvă oarbă, fără profesie (Ibidem, nr. 157), o fată 
de meşter cismar, mută (Ibidem, nr. 191 ), un meşter argintar surd (Ibidem, nr. 588) etc. ; 
în culoarea de galben, un muncitor sîrmar „beteag" (Catagrafii, dos. 83/1838, nr. 1641 ), 
11n lumînărar şchiop (Ibidem, nr. 252), o slugă de măcelar „boşorog" (Ibidem, nr. 1219), 
u11 cerşetor „surpat" (Ibidem, nr. 100) etc.; în culoarea de verde un meşter croitor şchiop 
(Catagrafii, dos. 84/1838, nr. 351 ), un dulgher cu „un ochi stricat" (Ibidem, nr. 1291 ), 
un muncitor „smintit din minţi", (Ibidem, nr. 1114 ), o văduvă nevolnică „oarbă şi ciungă" 
(Ibidem, nr. 1526), etc.; în culoarea de albastru: un croitor „c11 patimă la inimă" (Cata
grafii, dos. 85/1838, nr. 39), un căruţaş „reuma.tic" (Ibidem, nr. 81 ), un muncitor „cu ce 
poate" de 96 ani „bătrîn" (adică neputincios), (Ibidem, nr. 240) etc.; în culoarea ele 
negru : un cerşetor orb (Catagrafii, dos. 86/1838, nr. 1124 ), un plugar olog (Ibidem, 
nr. 1173), un muncitor vier beteag la mină (Ibidem, nr. 790), un muncitor croitor „năuc 
de tot şi surd" (Ibidem, nr. 283) etc. 
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seamă ale timpului: oameni politici 1, dregători ai statului şi diplomaţi 2, 

medici 3, profesori 4, arhitecţi 5, artişti 6 etc., cu indicarea vîrstei, a familiei 
şi a locuinţei respectiv,e. In felul acesta se poate completa biografia multor 
personalităţi bucureştene care au jucat un rol însemnat în viaţa politică, 
ştiinţifică şi cultural-artistică a ţării. Pe lingă valoarea ei social-,econo
mică şi demograf-statistică, catagrafia din 1838 prezintă astfel şi un mare 
interes documentar. 

Acest recensămînt reflectă caracterul complex pe care-l prezenta so
cietatea bucureşteană în al patrulea deceniu al secolului trecut, subliniind, 
prin varietatea aspectelor înfăţişate, contradicţiile societăţii împărţite în 
clase antagoniste. Pe de o parte familii de boieri şi mari negustori cu ne
numărate proprietăţi în oraş, cu numeroase slugi şi sălaşe de robi ţigani, 
pe de altă parte meşteşugari şi oameni de rînd înghesuiţi cu familiile lor 

1 Mareic nostru istoric democrat-revoluţionar N. Bălcescu, :pe atunci iun~ăr în 
miliţia pămînteană, locuia cu chirie împreună cu mama sa pităreasa Zinca, fraţii Costache 
şi Barbu şi sora sa Sevastiţa în mahalaua Biserica Albă din culoarea de roşu, în casa 
cu numărul de 0trdine 45, după ce se mutaseră din casa lor din mahalaua Boteanului, 
cedată unei altei surori, Maria Geanoglu. El este arătat ca avînd 19 ani (deci născut în 
1819), altoit (adică vaccinat), şezător, pămîntean; ca animale pe lingă casă familia sa 
ţinea 2 cai şi 2 cîini (Catagrafii, dos. 82/1838, fo 10); Eftimie Murgu, participant la 
mişcarea revoluţionară din 1840 în Ţara Romînească, este arătat ca şezător în mahalaua 
Sf. Dimitrie din culoarea de roşu, în casa cu numărul de ordine 1732, avînd 32 de ani, 
fiind necăsătorit, profesor, altoit, sudit chesaro-crăiesc (Ibidem, fo 353 v). Felix Co/son, 
profesor francez cu vederi liberale, simpatizant al acţiunii iniţiate de Ion Cîmpineanu 
in anii 18:38-1839, locuia în aceeaşi mahala în casa cu numărul de ordine 1901, avînd 
45 ani şi beneficiind de supuşenie engleză (lbid., fo 403). Jean Vai/lan!, cunoscut profesor 
francez cu vederi progresiste, .participant ~i el la mişcarea din 1840, locuia în mahalaua 
13atişte din culoarea de galben în casa cu nr. 86, indicindu-i-se vîrsta de 40 de ani. 
(Catagrafii, dos. 83/1838, fo 17 v - 18). 

2 Mano/ac/le Florescu, mare agă, şeful Poliţiei, de 46 ani, locuia Cll familia în 
mahalaua Sf. Voievozi din culoarea de ga.Jben (Catagrafii, dos. 83/1838, fo 371); Mihăiţă 
Filipescu, de 50 ani, logofăt al credinţii, locuia tot cu familia în mahalaua Sf. Nicolae 
(Şelari) din culoarea de roşu (Catagrafii, dos. 82/1838, fo 332); tot în această mahala 
locuia şi marele ban Gligorie Băleanu, văduv, de 75 de ani, (Ibidem, fo 328 v - 329); 
Nicolae Mavros, general, de :J-t ani, fost cumnat la lui Alcxandrn vodă Ghica, arheolog 
amator şi unul din fondatorii N\11zcuh1i Naţional, şedea cu familia în mahalaua Popescului, 
din culoarea de roşu (ibidem, .fo 211 ). Polcovnicul Ioan Odobescu, figură de tristă 
amintire a revoluţiei de la 1848, în vîrstă de 46 ani, locuia ct1 soţia şi cei 2 copii (dintre 
care Alexandrn, viitorul seriilor, de 5 ani) în mahalaua Curtea Veche din culoarea 
de roşu (Ibidem, fo 249), înainte de a se muta în casa din mahalaua Icoanei. O mare 
parte a protipendadei locuia în mahalaua Sf. Vasile, Cişmeaua Roşie şi Sf. Voievozi din 
culoarea de galben, ca de pildă: clucerul Iancu Ralet (Catagrafii, dos. 83/1838, fo 375), 
cluceru/ Grigore Cantacuzino (ibidem, fo 305 ), vomicu/ Alecu Creţu/eseu (Ibidem, fo 309), 
vornicul Iordache Go/escu (ibidem, fo 311 ), Barbu Catargi, de 30 ani, pe atunci procuror 
(ibidem, fo 312), aga Alecu Belu (ibidem, fo 314 ), marele logofăt Alecu Filipescu-Vulpe, 
cunoscutul boier cu vederi rcacţiio11arc, trădătorul lui Tudor Vladimirescu şi duşmanul 
neîmpăcat al revoluţiei de la 1848 (ibidem, fo 314), vornicu/ Filip Lenş (Ibidem, fo 319) 
etc. Printre diplomaţii străini amintim pe Constantin Sake/arie, consulul prusian, de 45 ani, 
în mahalaua Sf. Vineri din culoarea de roşu (Catagrafii, dos. 82/1838, fo. 195), Robert 
Colquhun, consulul englez, de 35 ani, ·în mahalaua Caimata din culoarea de roşu (Cata
grafii, dos. 82/1838, fo 140), Jgnatie Jcavenko, de 52 ani, funcţionar la consluatul rus şi 
conducător al serviciului de poştă din Bucureşti, în mahalaua Sf. Nicolae (Şelari) din 
cu:oarea de roşu (Catagrafii, dos. 82/1838, fo 329 v) etc. 

3 Printre medicii cei mai cunoscuţi din Bucureşti amintim pc dr. Constantin Alexan
dridis, grec, de 50 ani, din mahalaua Biserica Doamnei în culoarea de roşu (Catagrafii, 
dos. 82/1838, fo 451 v), dr. Gheorghe Papa, grec, de 40 ani, în mahalaua Caliţii din 
culoarea <le roşu (ibidem, fo 28), dr. Georg Grilnau, neamţ, de 52 ani, tot acolo (Ibidem, 
fo 34), dr. Nicolae Gănescu, romîn de 30 •ani, cunoscut prin vederile sale progresiste, în 
mahalaua Stelca şi Răzvan din culoarea de roşu ( Jbid, fo 87), dr. Nicolae Picco/o, grec, 
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înlăuntrul aceleiaşi mizere case din mahalalele periferice ale Capitalei. 
Configuraţia social-demografică a populaţiei Capitalei, aşa cum apare 
ea în catagrafia de la 1838, aruncă o lumină mai clară asupra caracterului 
de clasă pe care îl avea regimul regulamentar în politica municipală, sub 
pretextul sprijinirii progresului şi modernizării, contribuind de fapt - prin 
instituţiile şi legislaţia adoptată - la întărirea autorităţii şi despotismului 
unei clase condamnate, alcătuite dintr-o boierime parazitară, egoistă şi 
decăzută, nevoită să-şi împartă privilegiile cu vîrfurile unei burghezii 
avide de putere şi tot atît de lipsită de scrupule. Din mijlocul claselor so
ciale asuprite, din rîndurile sărăcimii bucureştene exploatate - atît de 
bine surprinse din dat,ele catagrafiei din 1838 - se vor ridica luptătorii pe 
baricade de la 1848, adevăraţii iniţiatori ai revoluţiei, menite să înlăture 
cruntele nedreptăţi sociale. De aceea socotim că aportul masiv adus de 
acest impotant document în cunoaşterea condiţiilor în care s-a pregătit 
şi apoi desfăşurat revoluţia din 1848, este demn de subliniat şi în mod 
deosebit apare necesitatea studierii acestui document, în special pentru 
cunoaşterea aportului maselor populare la înfăptuirea acestei importante 
revoluţii. 

de 38 ani, reprezentant al Eforiei Şcoalelor la Paris, tot acolo (Ibidem), dr. Nicolae Guşi, 
grec, de 36 ani, în mahalaua Sf. Vineri din culoarea de roşu (Ibidem, fo 195), dr. Josef 
:iporer, neamţ, de 50 ani, din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi (Ibidem, fo 313), dr. Vreton, 
grec, de 55 ani, şi dr. Apostol Arsache, grec, tot de 55 ani, cunoscut şi ca om politic, în 
mahalaua Sf. Nicolae (Şelari) (Ibidem, fo 330 v - 331 ), dr. Ştefan Piscupescu, romîn, 
de 55 ani, locuind în hanul Şerban Vodă din mahalaua Sf. Dimitrie (Ibidem, fo 353), 
dr. Dimitrie Paciurea, grec, de 38 ani, din mahalaua Arhimandritului (Ibidem, fo 382) etr. 

4 Printre profesorii mai renumiţi amintim pe Simion Marcovici, romîn, de 38 ani, 
şezător în mahalaua Creţulescu din ouloarea de roşu (Catagrafii, dos. 82/1838, fo 424), 
Aaron Florian, romîn, de 32 ani, în mahalaua Colţei (Ibidem, .fo 25), Scarlat \f!alenstein. 
neamţ, de 40 ani, infirm (cocoşa,t), „profesor zugrav" (adică de desen) în mahalaua Vergului 
(Ibidem, fo 165), Jon Pop, grec, de 40 ani, în mahalaua Neguţători (Ibidem, fo 156), 
Josef Gebauer, neamţ, de 57 ani, „dascăl de clavir" (profesor de pian) din mahalaua 
Sf. Nicolae Şelari (Ibidem, fo 333 v), Kok, neamţ, de 60 ani, „meşter de clavir" din 
mahalaua Stelea şi Răzvan (Ibidem, fo 473). 

5 Cei mai cunoscuţi arhitecţi trecuţi în Catagrafie sint Hartin, neamţ, de 58 ani, 
in mahalaua Biserica Albă, din culoarea de roşu (Catagrafii, dos. 82/1838, fo 15 ), Xavier 
Vi//acrosse, francez, de 35 ani, în mahalaua Schitu Măgurcan11 (Ibidem, fo 419), Conrad 
Schwink, neamţ, 37 ani, în mahalaua Colţii (Ibidem, fo 38), Heiner, neamţ, de 32 ani, în 
mahalaua Ceauş Radu din culoarea de negru (Catagrafii, dos. 86/1838, fo 53), Iosif 
\fi eltz, neamţ, de 54 ani, în mahalaua Antim în culoarea de verde (Catagrafii, dos. 
84/1838, fo 58) etc. 

6 Dupont, francez, 40 ani, actor şi „dascăl de joc" (profesor de dans) în maha
laua Domniţa Băla.şa din culoarea de roşu (Catagrafii, dos. 82/1838, fo 243 v), Johann 
\Fachman, neamţ, de 35 ani, pianist şi „dascăl de clavir", în mahalaua Curtea Veche 
(Ibidem, fo 257), Costache Nicolau, romîn, de 36 ani, profesor de chitară, în mahalaua 
Sf. Gheorghe Nou (Ibidem, fo 68) etc. 
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1831 noembrie 15 Comisar serdar 
lordachi Urdăreanu 

ANEXA I 

COMISIA VAPSELll ROŞU 

„ 
i Mahalalele c Total "" u Total Total Total Fabrici şi poverne 
u ~ "bii „ o "bii ·~ "" "bii ·e „ „ „ „ - ~ :a 
~ 

·c; -= "" „ ·~ ::i = ~ ::i U) 

i=- u ·e <ii > ::i „ „ 
co V> L1.I V> u V> V) ~ u 

Scaunile 83 54 129 266 627 227 854 67 4 71 26 6 32 55 165 148 I povarnă 

2 Răzvanu 20 18 12 50 276 145 421 262 15 277 I - I 50 95 107 de ceară 

3 Stelea JO 17 2 29 165 85 250 48 - 48 13 3 16 20 52 45 

4 Coltea 44 40 13 97 290 306 596 - - - 23 5 28 18 70 92 I fabr. ulei 

5 Sf. Gheorghe Nou I I 14 16 305 367 . 672 15 li 26 8 I 9 39 31 128 

6 Sf. Gheorghe Vechiu 27 24 60 III 681 540 1221 319 28 347 19 6 25 91 210 175 I fabr. ulei 

7 Sf. Ioan Nou 35 20 39 94 205 115 320 197 8 205 14 2 16 44 88 54 

8 Curtea Veche 3 3 14 20 768 407 1175 226 52 278 li 2 13 96 193 68 1 f abr. ciorapi 

9 Sf. Nicolae 56 56 42 154 413 311 724 112 17 129 14 3 17 105 83 118 

10 Sf. Dimitrie 73 74 107 254 656 276 932 55 18 73 31 7 38 138 163 109 

11 Şerban Vodă 54 40 71 165 231 213 444 15 3 18 25 6 31 75 88 35 

12 Biserica Doamnei 82 133 71 286 194 121 315 2 - 2 16 6 22 30 69 37 

488 480 574 1542 4811 3113 7924 1318 156 1474 201 47 248 761* 1307 1116 4 fabrici 

• Sudiţi străini : 119 roseşti Peste tot suflete : 11.188 
41 franţozeşti --

509 kk 7.090 bărbaţi 

43 bretaniceşti 4.098 femei 

48 prusieneşti 
Anul 1831 _I grecesc 

alăturată la condica cu nr. 51 
-..:i 761 partea 1-iu Arhiva no. 1798 -..:i www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



--:i Comisar medelnicer Costache Andronescu 
00 logofăt Gheorghe Argeşeanu 

ANEXA II 

COMISIA VĂPSELII ALBASTRE 

"' 
-::'. Mahalale '2 Total -o u Total Total Total Fabrici şi poverne 
C.J ~ bii „ o ·o;, ·o; ·e "' "' „ "'- "" ~ "" :a 
~ 

·a ::l bD „~ 

" > " "' ::l "' 
Vi i=- u ·e Vi Vi u Vi ::l „ „ 

co I.LI V) u.. u 

1 Bărbulcscu - - - 680 21 701 - - 14 -- 151 - 204 179 
2 Vlădica 39 27 211 277 520 74 594 - 28 24 52 20 236 170 I testemeluri 
3 Doamna Bălaşa 68 100 100 268 406 117 523 34 34 16 1 17 63 266 77 
4 Sf. Spiridon 40 8 7 55 182 26 208 - - 16 3 19 6 84 44 
5 Sf. Ecaterina 103 64 52 219 325 71 396 - li 3 14 24 192 82 
6 Flămînda - - - 562 29 591 - - 15 2 17 5 164 115 
7 Popescu 112 51 22 185 495 116 611 288 22 310 25 5 30 18 176 131 
8 Sîrbi 47 10 16 73 405 19 424 - - - 13 2 15 17 137 124 4 tăbăcării 
9 Dobroteasa 25 20 97 142 758 102 860 - - -

J 20 - 20 15 173 205 4 ipacu 
10 Radu Vodă 26 16 23 65 214 55 269 - - - 6 7 13 10 68 52 6 ipacu şi 

I berărire 
11 Broşteni I - I 2 1017 38 1055 - - 19 2 21 li 249 268 11 tăbăcării 
12 Slobozia - - 7 7 756 53 809 - - - 10 6 16 6 184 181 3 testemeluri 
13 Cărămidari - - - - 723 38 761 -- - li 1 12 - 248 173 
14 Apostolu - - - - 676 53 729 - - - li 2 13 - 134 124 2 tăbăcării 
15 Staicu - - - - 737 37 774 - - 27 - 27 - 243 224 
16 Foişoru - - 998 21 1019 - - 16 I 17 - 187 242 

461 296 536 1293 9454 870 10324 322 22 344 258 59 3181 195 2945 2391 32 fabrici 

1 Greşit adunat în original Sudiţi străini : Locuitori : 12.279 
142 kk --
20 roseşti 6.20 I bărbaţi 

12 englezeşti 6.078 femei 

13 prusieneşti Anul 1831, alăturată la condica 
~ frantozeşti cu nr. 51, partea al 2-lea 
195 Arhiva no. 1798 
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ANEXA III 

COMISIA VĂPSELII GALBENE 
Cil 

t 
.,, 

·c: „ CJ 
(J Mahalaua "' 

·o,, „ Total „2 bi> Total ·~ ·o,, Total ~ "bi> Total :;; ·e Cil 
·5 ..:: bD „ ·- " " 

„ 
" "' z b- u ·e ;;; ;. ;;; u ;;; " 

„ "' ll'.l CI) ~ CI) w.. u 

1 Sf. Vasile 48 31 35 114 403 40 443 - - - 15 I 16 6 147 125 
2 Cişmeaua 2 I 4 7 459 18 477 - - 6 2 8 4 149 127 
3 Popa Cosma 73 86 97 256 267 38 305 - - - 13 - 13 4 108 82 
4 Sf. Visarion 19 3 li 33 530 18 548 - 22 4 26 8 169 139 
5 Amza 68 127 72 267 168 37 205 - ·- li I 12 10 77 60 
6 Popa Dîrvaş 77 109 79 265 188 105 293 - - 14 8 22 32 106 53 
7 Boteanu( 66 51 59 176 56 5 61 -- 7 - 7 2 56 45 
8 Popa lvaşco 16 4 20 40 404 10 414 - - - 17 I 18 3 148 III 
9 Precupeţii Noi 5 4 7 16 447 9 456 8 - 8 6 142 126 

10 Ceauş David 13 1 7 21 497 18 515 - - - 32 I 33 4 144 137 
11 Oţetari 10 5 36 51 325 48 373 - - - 13 - 13 7 94 81 
12 Batiştea 24 19 20 63 361 48 409 -- - - 18 6 24 3 114 90 
13 Bis. leni 44 73 35 152 81 23 104 - - 9 -- 9 10 48 40 
14 Caimata 28 22 66 116 171 67 238 3 3 8 I 9 8 81 59 
15 Armeni - - - 595 24 619 - -- - - 10 134 112 
16 Popa Rusul 27 4 30 61 276 29 305 - 12 - 12 12 85 59 
17 Dichiul - - 54 54 493 9 502 - - 5 5 - 143 135 
18 Precupeţii Vechi - - 3 3 449 9 458 - - - 3 - 3 - 136 130 
19 Popa Petru - - 4 4 422 23 445 - 19 19 4 124 89 
20 Sf. Ioan Moşi - - 12 12 218 8 226 - - 14 - 14 I 67 57 
21 Silivestru 5 I 17 23 718 86 804 - - - 15 15 3 194 161 

Total: 525 541 668 1734 7528 672 8200 3 - 3 261 25 286 137 2467 2018 

Fabrice şi poverni 103 kk 
Mahalaua Sf. Vasile: 2 poverne de rachiu 19 ruseşti Comisar: Dimitrie Piersiceanu 
Mahalaua Popa lvaşco: I fabrică de uleiu 5 francezi 
Mahalaua Batiştea : I fabrică de ceară 9 pruseneşti biv vei pitar 

Peste tot suflete 
_I englezesc 

zece mii o sută nouăzeci 137 

Parte bărb. femeiascll Nicolae Piersiceanu --
-....:i 4.963 5.227 scriitoru canţel (arii) I.O www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



00 1831 octombrie 17 M. Hristodor serdar o Bălan tretilogof 

ANEXA IV 

COMISIA VAPSELll VERDE 
„ 

t: 
"O 

~ 'bii 
·;: 

Total ~] "bii Total ·~ Total "bii Tola! Fa brici şi poverne " Mahalaua „ "' "" ~ "O 'i§ ~ ·c; " "" "'·- " " ~ " ~ u "i§ > " "' "' cc iii i=- iii U.I iii u iii "' u.. u 

I Mihaiu Vodă 51 38 77 166 561 108 669 5 5 10 35 262 180 
2 Sfjnţii Voivozi 29 24 41 94 883 61 944 - 30 3 33 9 2~9 226 3 de ulei 

' 138 { 2 de testemeluri 3 Creţulescu 184 235 168 587 637 220 857 9 1 10 41 7 48 109 295 I menghene 
4 Livedea Gospod 13 4 4 21 368 54 422 - -· 8 I 9 5 127 88 

5 Fîntîna Boului 13 7 10 30 377 17 394 - - - 15 I 16 7 120 109{ 1 de. t~~emeluri 
2 uliern 

6 Schitul Măgureanu - - 12 12 235 37 272 - 14 I 15 10 86 66 2 testemeluri 
7 Biserica Albă 90 51 85 226 637 97 734 ·- - - 29 I 30 20 275 171 5 găietane de lînă 
8 Izvorul - - 2 2 602 35 6371 - - - 8 I 9 4 141 135 
9 Podul de Pămînt - - 30 30 478 5 483 - - li - li I 167 144 

10 Sfîntu Lefterie 3 2 32 37 539 37 576 - - - 17 -- 17 3 172 151 1 povarnă berărie 
11 Gorganul 83 85 42 210 437 114 551 - - 22 I 23 15 157 115 1 de pălării 
12 Spirea - - 7 7 809 35 844 - 25 - 25 1 242 222 

13 Arhimandrit 85 41 108 234 638 114 752 - - 19 I 20 70 208 126 {2 d_e pălă~ii şi 
I hpograf1e 

551 486 619 1656 7201 934 8135 9 1 10 244 22 266 289 2541 2 1871 21 labm1 

Sudiţi străini: 212 kk Anul 1831 Total : 10.367 locuitori 
28 ruseşti alăturată la condica cu nr. 51. 
9 francezi partea al 4-lea 5.315 bărbaţi 

24 prusieni 5.052 femei 
~englezi 

289 

1 Greşit totalizat 631 în loc de 637 
2 Greşit totalizat 2541 în loc de 2491 familii www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



cn ANEX A V Comisar Bănică stolnicu 

< COMISIA VAPSELll NEAGRA 
!<.. 
c: 
3 ... 
c: "C - ~ ·c: ~~ 

::I:= 
w (J Mahalaua ~ ·o;, Total ·o;, Tola I u:= ·o;, Total .E .E Fabrici ... „ 

"" " ·c; :::l "" "'·- :::l ~ E :::l :::l "' i=- u .E ~ „ <ii > „ „ 
z a:l CI) CI) u- '1.1 CI) u.. u 

I Mîntulesii 56 25 39 120 209 44 253 3 I 4 - 65 52 
2 sr. Ştefan - - 299 26 325 li - li - 85 67 
3 Hagiului 2 2 13 17 395 39 434 12 12 - 98 84 1 fabrică 
4 Popa Soare 20 5 25 430 24 454 8 I 9 113 101 
5 Olari 2 2 - 4 788 1' 1191 10081 13 I 14 - 214 174 I săpunărie 
6 Obor Vechiu - - 348 14 362 16 - 16 - 86 76 1 de ceară 
7 Lucaci 34 25 22 81 464 118 582 27 2 29 - - 114 104 
8 Udricani 18 li 21 50 351 89 440 21 2 23 - 106 79 
9 Vergu 42 22 16 80 202 32 234 11 I 12 - 62 61 

10 Sf. Vineri • 26 10 33 69 135 62 197 16 - 16 222 20 92 51 
11 Ceauş Radu 9 7 - 16 613 52 665 19 - 19 - - 155 152 
12 Oltenilor 10 4 6 20 445 65 510 19 -- 19 - - 103 86 
13 Neguţători 68 58 40 166 124 43 1652 9 9 - 39 31 
14 Pantelimon ,_ - - 970 36 1006 6 - 6 246 223 I de testemeluri 
15 lancului - - - - 517 - 517 10 -- 10 125 123 I de rachiu 
16 Popa Nan - - - 672 - 672 7 7 14 - - 183 173 
17 Delea Nouă - - - 453 - 453 15 - 15 158 158 
18 Delea Veche - - - 438 - 438 6 - 6 151 151 

287 171 190 648 7949 781 8730 229 15 244 222 20 21853 1946 5 fabrici 

• Sudiţi străini : 7 kk Total sudi\i : 78 kk 9.864 locuitori = Total din care : 
4 roseşti 21 roseşti 4.850 bărbaţi 
2 prusieni 6 prusieneşti 5.014 femei 
2 englezi ____! englezi 

Anul 1831 109 

Alăturată la condica cu nr. 51, partea al 5-lea 
Arhiva 1798 

' Greşit calculat 

00 
2 Greşit calculat 
3 Greşit calcual: 2.185 în loc de 2.195 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Arh. St. Buc„ Catagrafii ANEXA VI 
dos. 83/1831 

CATAGRAFIA PATENTARILOR DIN 1831 

Nr. Plasa Plasa Plasa Plasa Plasa 
crt. Numele meseriei Tîrgului Broşteni- Tîrgului Gorganul Mogo- Total 

lor de Afară şoaiei 

II III IV V 

I. Lipscani 67 2 13 4 87 
2. Bogasieri 92 4 24 8 128 
3. Cojocari subţiri 278 39 24 12 8 361 
4. Cojocari groşi 36 22 31 34 45 168 
5. Croitori 186 78 74 62 57 457 
6. Işlicari 22 2 4 29 
7. Calpaccii 34 4 39 
8. Cizmari 35 161 57 18 61 332 
9. Pantofari 22 2 10 li 45 

!(]. Cavafi 73 li 37 2 123 
11. Toptangii 4 3 7 
12. Braşoveni 31 4 35 
13. Mărchitani 31 3 34 
14. Şalvaragii 28 14 12 3 9 66 
15. Abagii 59 14 11 4 89 
16 Bumbăcari ( ! ) 53 5 4 62 
17. Plăpămari 32 2 2 12 2 50 
18. Ceasornicari li 12 
19. Giuvaergii 9 2 12 
20. Argintari 43 3 4 li 6 67 
21. Tîmplari 14 4 3 9 4 34 
22. Sara fi 64 12 10 2 5 93 
23. Bărbieri 88 30 27 26 44 195 
24. Cafegii 40 17 5 I 2 65 
25. Tutungii 37 I 5 3 4 50 
26. Tabaccii I I 2 
27. Brutari 77 30 7 14 3 131 
28. Simigii 61 26 14 19 6 126 
29. Cofetari 42 4 1 47 
30. Rachieri 67 2 15 7 4 95 
31. Cîrciumari 198 180 136 159 128 801 
32. Băcani 136 37 29 31 33 266 
33. Pastramagii 15 I 1 17 
34. Căldărari 43 13 15 3 2 76 
35. Boiangii 31 9 3 10 6 59 
36. Şelari 19 7 8 3 6 43 
37. Telali 31 4 I 37 
38. Curelari 5 2 3 3 13 
39. Covaci 32 10 6 3 52 
40. Băi aşi 4 5 

82 
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Nr. Plasa Plasa Plasa Plasa Plasa 
crt. Numele meseriei Tîrgului Broşteni- Tîrgului Gorganul Mogo- Total 

lor de Afară şoaiei 

II III IV V 

41. Vivliopoli I 
42. Ceaprăzari 14 9 12 I 36 
43. Găitănari 8 7 84 22 6 127 
44. lbrişingii 17 8 25 
45. Epistaţi 6 6 
46. Tenechegii 9 10 
47. Zugravi 10 5 17 
48. Tufeccii 10 2 13 
49. Fişiccii 2 4 
50. Ciureccii 5 5 
51. Hangii 4 2 6 
52. Arendaşi 3 11 14 29 
53. Bohceagii 2 r 3 
54. Legători de cărţi 2 2 
55. 1'v\ărgelari 6 7 
56. Ciubuccii 3 2 6 
57. Măcelari 3 8 10 8 32 61 
58. Cherestegii 15 5 2 22 
59. Dogarii 32 24 17 9 28 110 
60. Vînzători de her 16 16 
61. Bragagii 43 27 2 9 7 88 
62. Serbeccii 5 2 7 
63. Cerarii 2 2 

64. Lumînărarii de seu 6 19 12 38 
65. Lumînărarii de ceară 5 5 
66. Dulgheri 87 51 185 106 430 
67. Zidari 10 24 72 96 203 
68. Pescari 49 2 52 
69. Uleeri 12 5 6 2 25 
70. Săpunari 10 12 
71. Sănişari 7 7 
72. Pînzari 16 21 9 2 4 52 
73. Olari 15 7 2 24 
74. Potca pieri 1 1 
75. Berari 5 7 
76. Alămari 4 4 
77. Precupeţi 158 53 90 38 21 360 
78. Bucătari 26 2 14 I 44 
79. Tabaci 197 3 200 
80. Franzelari 2 4 
81. Fierari ... 6 3 11 
82. Potcovari 2 4 
f:3. Cuţitari 2 2 
84. Abagii 2 :1 

83 
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Nr. Plasa Plasa Plasa Plasa Plasa 
crt. Numele meseriei Tîrgului Broşteni- Tîrgului Gorganul Mogo- Total 

lor de Afară şoaiei 

II III IV V 

85. Basmagii 9 37 3 50 
86. Halvagii 4 4 
87. Trăistari 18 5 24 
88. Comisionari 2 2 
89. Sureccii 5 39 28 72 
90. Povarnagii 4 I 5 
91. Papugii 5 5 li 
92. Cazangii 12 12 
93. Capanlîi 10 2 12 
94. Pietrari 2 14 4 20 
95. Mămulari 20 8 28 
96. Geambaşi 4 4 8 

97. Cantaragii I I 
98. Pieptănari I I 
9ri. Carîtaşi 3 3 

100. Menghenegii I I 
101. Sîrmagii 2 2 
102. Spiţeri 

103. Gelepi 1 

104. Avocaţi 2 2 
105. Mătăsari 2 2 
106. Iminigii 5 5 

107. Pîslari I 
108. Meştecii 1 

109. Şindrilari 7 7 

110. Olangii 2 2 
111. Matrapazii 4 4 

112. Muncitori şi plugari 100 1.155 746 622 969 3.592 

TOT NU MAR UL ACESTORA 2.728 2.435 1.849 1.538 1.825 10.375 

84 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Numirea 
mahalalelor 

Bis. Albă 

Colţea 

SL Gh. Nou 

Stelea şi Răzvan 

Scaunele 

Caimata 

Neguţători 

Vergu 

Lucaci 

Udricani 

SL Vinni 

Popescu 

D-na Bălaşa 

Curtea Veche 

SL Ioan Nou 

Sf. Gheorghe Vechi 

Sf. Nicolae 

Sf. Dimitrie 

Arhimandritu 

Şerban Vodă 

Gorgani 

,\\ăgureanu 

Kreţulescu 

Bis. Doamnei 

Cişmegiu 

TOTAL: 

ANEX A VII 

CULOAREA DE ROŞU 

BOIER I NEGUŢATORI ŢIGANI S L U G I 

23 23 45 33 

26 26 30 34 

2 

!4 14 29 18 

16 16 28 20 

5 5 15 12 

19 19 32 42 

9 9 19 li 

10 10 10 21 

6 

2 

I 

2 

15 

23 

5 

4 

3 

17 

5 

8 

7 

13 23 

14 48 

17 

7 7b 

2 78 

24 

8 12 

2 8 

2 22 

4 50 

"' " "O 

'" > 

23 23 29 6 

48 65 48 14 

17 23 15 8 

76 66 72 9 

78 68 79 7 

24 23 22 

12 11 16 2 

8 15 13 3 

22 37 45 3 

50 50 64 5 5 5 7 8 
4 4 9 8 2 48 48 45 46 5 

10 10 15 19 7 4 106 106 132 116 8 

5 5 11 10 7 3 58 58 4 7 5;) 7 

5 5 9 7 3 5 106 106 83 81 15 

2 2 6 2 3 88 88 87 67 5 

7 7 14 9 5 91 91 73 70 10 

8 8 6 !O 2 5 2 27 27 29 24 

20 20 25 36 4 15 9 66 66 86 80 12 

16 16 12 I 7 4 I I 3 25 25 23 29 5 

8 8 29 15 2 R li 22 22 25 18 6 

12 12 23 19 3 I 7 8 28 28 31 33 2 

3 3 3 2 I 3 20 w 19 18 6 

20 20 33 30 5 17 li 40 40 30 39 3 

23 23 41 25 7 12 14 24 24 19 14 4 

3 3 9 4 8 5 23 23 15 9 2 
~~~~~~~~~~~~~. 

273 273 462 412 49 202 131 1130 1130 1125 1102 148 

„ 
> 

" "O 

"" > 
.!:! 
'" al 

14 6 20 20 16 15 

21 45 15 15 13 40 

453 3 3 I 5 

31 30 6 6 9 5 

25 36 32 32 28 34 

12 7 7 7 8 10 

I I 4 13 13 20 26 

6 2 7 ·1 3 10 

29 9 4 4 2 6 

36 27 4 4 3 6 

6 
' 12 

5 

3 

21 24 I 2 3 

„ 
> 

" "O 

"" > 

13 

14 

10 

18 

8 

17 

2 
3 

42 12 18 18 13 13 4 12 

30 23 6 6 7 15 3 

3068 2 7 4 

31 19 6 6 3 2 

17 57 I 5 9 2 3 

13 13 13 13 3 R 1 3 

29 39 23 23 24 31 3 9 

14 8 19 19 16 24 4 7 

10 3:i 11 11 4 13 3 6 

21 20 9 9 4 15 4 R 

12 2 2 

27 14 I O I O 3 16 7 

5 18 44 44 20 60 3 6 

·;:; 

o 
:i: 

42 28 28 9 17 

59 20 20 13 65 

4 2 9 

2·1 6 6 

57 10 10 

12 5 5 

17 12 12 

2 3 3 

3 6 6 

2 5 5 
3 2 2 

9 17 17 

15 7 7 

9 3 3 

5 I 

6 2 2 
9 8 8 

40 15 15 

14 12 12 

26 10 10 

23 8 8 

2 2 

28 21 21 

66 25 25 

6 45 

8 70 

4 12 

!l 18 

5 16 

8 33 

36 

25 

10 35 

2 23 

4 34 

2 19 

40 

3 22 

9 75 

9 19 

6 36 

2 26 

I 6 

4 30 

16 3 9 9 (i 10 4 13 8 8 

9 51 

2 li 

> 

" "O 

'" > 

7 41 56 5 

15 65 294 2 

2 9 294 

14 65 230 

14 54 199 

I 27 46 

7 21 41 

I 16 12 

3 27 35 4 

4 19 47 4 

9 28 52 3 

5 69 82 5 

2 18 53 5 

16 30 217 

6 10 90 1 

5 19 236 2 

4 16 113 3 

6 55 270 2 

4 28 61 5 

2 40 108 

7 17 60 

5 28 

4 20 60 5 

5 41 200 2 

10 37 -
~~~~~~.~~~~ ~~~~~.~~~~~~~ 

507 574 282 282 211 383 59 161 489 237 237 128 773 136 751 2924 56 5 

PARTEA BISERICEASCA 

5 

3 

3 

3 

I. 

I 

7 

6 

2 

8 

5 

4 

I 

.'i 

4 

4 

I 

3 

3 

70 

6 

2 

2 
4 

I 

3 

I 

2 
4 

6 

.'i 

2 

5 

5 

2 

2 

55 

4 

4 

2 
3 

I 

2 

2 

2 

2 

27 

„ 
> 
" "O 

'" > 

3 

I 

3 

2 

2 

4 

I 

2 

2 

3 

I 

2 

31 

3 

4 

4 

2 

5 

12 

3 

I 

5 

41 

ORIGINE STRAINA 

„ 
> 

TOATA SUMA 

13 13 

30 30 

6 6 
88 88 

32 32 

li li 

I I 

2 2 

5 .'i 

17 17 

58 58 

71 71 

34 31 

84 84 

49 49 

45 45 

24 24 

100 100 

24 24 

65 6.'i 

16 16 

14 14 

41 41 

45 45 

9 11 

15 38 

6 4 

84 91 

IR 31 

8 25 

10 4 

10 4 

6 14 

40 57 

94 79 

27 22 

59 78 

45 34 

45 35 

16 :Z9 

66 96 

18 16 

53 48 

4 4 
5 9 

17 22 

21 31 

·;; 
" "O 

'" > 
" "O 

'" > 

4 4 

7 4 
I 

li 20 

6 7 

5 9 

3 

2 

3 5 

5 

.9 5 
5 15 

8 4 

5 6 

16 

56 

23 

85 

51 

42 

I 

I 

9 

20 

19 

33 

94 

39 

44 

6 41 

17 23 183 

8 2 li 

13 

2 

I 

2 

8 

20 100 

2 13 

li 

2 19 

19 99 
li li 3 5 2 3 14 

886 886 G79 787 122 168 1025 

701 

1.293 

535 

1.364 

1.210 

422 

449 
223 
415 

543 

639 

1.278 

672 

1.284 

785 

I.DIG 

556 

1.712 

576 

886 

522 
215 

725 

1.138 

301 

19.460 

Adică nouăsprezecemiipatrusuteşaizeci totalu sumii a toa!ii suflarea aflată în acest ocol roşu după noa întindere cu deosebik trepte precum în această tablă se arată, cum as€ enea şi unu mie cinci sute şasezeci şi doi cai, douăzeci şi şase boi, douăzeci 
şi patru vaci, treizeci şi trei bivoli, treizeci şi unu rîmători, şi ncuă sute nouă zeci şi nouă cîini, care tul într-această condicii să arată la sfîrşilul fiecăreia mahala. 
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Arh. St. Buc., Catagrafii, 
dos. 83/1838, fo. 376-376 v. 

ANEXA VIII 

CATAGRAFIA DIN 1838 

I. Mahalaua Popa Ivaşcu 

2. " 
3. 
4. 
5. 

" 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

" 
15. 
16. 
17. 
18. 

Batiştea 

Oţetari 

Popa Rusu 

Armeni şi Olari 

Popa Petru 

Silivestrului 

Sfîntului Ioan 

Precupeţii Vechi 

Dichiului 

Ceauş David 

Precupeţii Noi 

Sf. Visarion 

Amzii 

Popa Cosma 

Sf. Vasile 

Cişmelii 

Sf. Voevozi 

Total 11.555 suflete 

2.449 case 

1.063 cai 

444 boi 

245 vaci 

73 bivoli 

193 rîmători 
1.543 cîini 

Culoarea de galben 

1- 658 suflete = 658 1- 164 case= 164 

659- 1470 
" 

1471- 2165 
2166- 2535 

" 
2536- 3454 

" 
3455- 4041 
4042- 5058 

" 
5059- 5330 
5331- 5904 

" 
5905-- 6459 
6460- 7122 

" 
7123- 7715 
7716- 8536 
8537- 9124 
9125-- 9713 
9714-10.592 

" 
I 0.593-10.905 
10.906-11.555 

Locuitori 

812 165-- 286 •• 122 

695 287- 415 " 
129 

370 416- 493 " 
78 

919 494-- 645 " 
152 

587 646- 784 " 
139 

1017 785-- 981 " 
197 

272 982-1043 " 
62 

574 1044-1203 " 
160 

555 1204-1379 " 
176 

663 1380-1541 " 
162 

593 1542-1715 " 
174 

821 1716-1897 " 
182 

588 1898-1966 " 
69 

589 1967-2065 " 
99 

879 2066-2218 " 
153 

313 2219-2299 " 
81 

650 2300-2449 150 

11.555 * C::isc 2449 * 

Comisaru V(opselii galbene) 

N. Blehan 

• Numărul locuitorilor şi al caselor pe mahalale a fost calculat de noi. 
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Arh. St. Buc., Catagrafii, 
dos. 84/1838, fo.203. 

CATAGRAFIA DIN 1838 

Culoarea de verde 

I. Mahalaua Antimului I- 97 case 

2. 
" 

,V\.ihai Vodă 98- 205 

3. 
" 

Livedea Gospod 206- 303 
" 

4. Sfîntu Costandin 304- 423 
" 

5. 
" 

Fîntîna Boului 424- 549 
" 

6. 
" JV\anea Brutaru 550- 665 

" 
7. " Podu de Pămînt 666- 777 

" 
8. 

" 
Sfîntu Elefterie 778- 921 

" 
9. 

" 
Izvorului 922-1068 

" 
JO. 

" Dealu Spirii 1069-1341 
" 

11. 
" 

Biserica Albă 1342-1539 
" (din Postăvari) 

ANEXA IX 

Nu se indică numărul 
locuitorilor 

Comisar D. Gărdescu Grefier G. Iconomescu 

Deci : 11 mahalale cu 1.539 case 

Numărul locuitorilor nu este indicat. 

Animale: cai: 450 

boi: 253 

vaci: ffl 

bivoli: 40 

rîmători: 152 

cîini: 918 
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Arh. St. Buc., Catagrafii, 
dos. 85/1838, fo. 109 v. 

ANEXA X 

CATAGRAFIA DIN 1838 

Culoarea de albastru t 

Perilips (is) tabii de suflarea văps ( elii) albastre 

Nr. Nr. Nr. Nr. 
Numirea începutului s!îrşitulul 8 toată locuitorilor 

Numirea mahalalilor des păr- !ieştecării lieştecării suflarea dintr-această 
~...,; ţirii mahala mahala dintr-o văpsea zt mahala 

I. Mahalaua Sîrbilor în 1-iu 152 874 

2. 
" 

Dobroteasa 153 377 1.327 

3. 
" 

Sta icu 378 613 1.085 

4. 
" 

Foişor 614 910 1.304 

5. 
" 

Apostol 911 1.061 670 

6. 
" 

Cărămidari a II-a 1.062 1.267 975 

7. " 
Vlădica 1.268 1.558 1.500 

8. Sf. Ecaterina 1.559 1.645 657 

9. 
" 

Sf. Spiridon 1.646 1.707 422 

10. Flămînda a III-a 1.708 1.817 610 

11. 
" 

Slobozia 1.818 2.032 1.174 

12. 
" 

Broşteni 2.033 2.385 1.502 

13. 
" Radu Vodă 2.386 2.449 460 

12.520" 

Comisar St. Chiriţă 

1 Din catagrafia culorii de albastru lipseşte prima parte - primele 6 mahalale - pînă 
la nr. 1.268 ; începe deci cu mahalaua Vlădica. La sfîrşit este un tabel centralizator care 
cuprinde toate cele 13 mahalale cu un număr de 2.449 case şi de 12.520 locuitori, cifră greşită 
la adunare. Corect este 12.560 locuitori. 

* Totalizarea este făcută greşit. 
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Arh. St. Buc., Catagrafii, 
dos. 86/1838, fo. 157. 

ANEXA XI 

CATAGRAFIA DIN 1838 

Culoarea de negru 

I. Mahalaua Mîntuleasa 190 suflete 

2. 
" 

Popa Soare 518 
" 

3. Oboru Vechi 468 

4. 
" 

Hagiului 543 

5. Sfîntu Ştefan 369 

6. Ceauş Radu 1.011 
" 

7. Oltenilor 566 

8. Sfînta Troiţă 495 

9. Delea Nouă 649 

10. Delea Veche 995 
" 

11. 
" Popa Nan 895 1 

" 
12. Iancu lui 550 

13. Pantelimon 1.261 
" 

14. Olari 793 

Total: 9.303 suflete în 1936 case 

Comisar 
(ss) indescifrabil 

Grefier Iancu 

1 In interiorul catagrafiei (fo. 105) este trecută cifra de 899 suflete, iar în tabelul 
centralizator 895. 
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LOCURI ŞI OAMENI DIN BUCUREŞTI 
REFLECTAŢI IN LITERATURA DE LA MIJLOCUL 

SECOLULUI AL XIX-lea 
de ŞTEFAN IONESCU 

Condiţiile istorice vitrege ale dezvoltării poporului romîn pînă în 
sec. al XIX-iea nu au permis formarea unei literaturi şi arte care să 
meargă în pas cu cultura europeană. încă din a doua jumătate a sec. al 
XVIII-iea nu se mai scriu cronici însemnate, apar îndeosebi versificaţii 
ale unor evenimente istorice întocmite, cele mai multe, de anonimi impre
sionaţi de străşnicia domniei lui Nicolae Mavrogheni sau de sfîrşitul dra
matic al lui Hangerli. Singura excepţie o constituie poeţii Văcăreşti, a 
căror operă anunţă formarea literaturii pre-moderne. Iar începutul sec. 
al XIX-iea este la fel de neprielnic afirmării spiritului creator al poporului. 
După războiul ruso-turc din 1806-1812 Ţara Romînească şi Moldova au 
continuat a rămîne sub dominaţia Imperiului otoman, iar după înfrîngerea 
Eteriei şi a mişcării revoluţionare din 1821, oraşul capitală a fost teatrul 
unui cumplit măcel poruncit de otomani, care au decapitat pe uliţele şi 
podurile bucureştene nu numai pe eterişti ci chiar şi pe mulţi localnici. 
Îill acest timp de zbuciumată istorie, în Rusia cînta lira lui Puşkin, în 
Anglia se afirma geniul poetic al lordului Byron, în Franţa se ivea roman
tismul lui Lamartine şi Chateaubriand, iar lumea germană recita pe Goethe 
şi Schiller. Abia după 1829, în perioada regulamentară, se schiţează ten
dinţe de afirmare a literaturii originale: apar, printre altele, revistele lui 
Ion Eliade, se tipăresc versuri, se fac nenumărate traduceri. Astfel, în 
preajma revoluţiei de la 1848 asistăm la formarea unei mici lumi de citi
tori, iau fiinţă asociaţii literare şi teatrale, sînt publicate lucrări în toate 
genurile literare. 

Incontestabil, pleiada de scriitori de pînă la 1848, care a contribuit 
la pregătirea revoluţiei, a jucat un rol însemnat în opera de formare a 
literaturii noastre moderne. Dar ei au fost numai deschizători de drumuri. 
Abia după revoluţie asistăm la desfăşurarea unei prodigioase munci li
terare care s-a concretizat atît în poezie cît şi în romane şi nuvele ce 
aveau să anunţe pe marii scriitori de la sfîrşitul sec. al XIX-iea. 
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Desigur, fenomenul literar de la mijlocul sec. al XIX-iea nu poate fi 
circumscris numai la Bucureşti; el a avut un caracter general. Renaşterea 
literaturii şi artei romîneşti se produce, deopotrivă, atît în Moldova cît şi 
în Ţara Romînească şi Transilvania. Intre Bucureşti şi Iaşi au existat nu 
numai legături politice ci şi filiaţii de idei şi de preocupări literare între 
cărturarii şi scriitorii din ţările romîne. Din Moldova, Costache Negruzzi, 
Vasile Alecsandri, Gheorghe Asachi, Mihail Kogălniceanu şi atîţia alţii, 
au contribuit prin opera lor, alături de scriitori munteni şi cărturarii tran
silvăneni la formarea literaturii romîne moderne. 

Oraşul Bucureşti a fost, din cauza caracterului centralist al statului, 
atît în orînduirea feudală cît şi în cea capitalistă, nu numai centrul eco
nomic, politic şi administrativ, ci şi centrul cultural al Ţării Romîneşti 
şi apoi al Romîniei. Oraşul capitală a trăit din plin toate marile eveni
mente istorice care s-au succedat în perioada cercetată. Centru al revo
luţiei de la 1848, suferind succesiv ocupaţia turco-ţaristă şi apoi cea 
austro-turco-ţaristă în timpul războiului Crimeii, trăind intens frămîntările 
politice dintre anii 1857-1859, în timpul pregătirii şi efectuării Unirii 
Principatelor, oraşul Bucureşti a fost şi scena mişcărilor sociale şi politice 
care au caracterizat domnia reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza. Îil 
asemenea condiţii istorice, propulsate de noile realităţi economice, lite
ratura din această perioadă reflectă fie unele evenimente istorice ca re
voluţia de la 1848 sau Unirea Principatelor, fie aspecte din viaţa societăţii, 
astfel cum era ea stratificată în perioada de afirmare a capitalismului, în 
care mai durau unele rămăşiţe feudale. Această literatură constituie, în 
acelaşi timp, un document şi o formă de protest social. Are o valoare do
cumentară pentrucă ilustrează societatea perioadei de tranziţie şi este o 
formă de protest social, pentrucă stigmatizează în principal, societatea 
feudală. In acest fel, ea a fost, mai ales prin roman, un mijloc de luptă 
al scriitorilor împotriva nedreptelor orînduiri sociale. Nu întîmplător 
această literatură se dezvoltă după înăbuşirea revoluţiei de la 1848 şi nu 
întîmplător reprezentantii ei cei mai autentici sînt scriitori recrutaţi dintre 
sprijinitorii revoluţiei care şi-au văzut trădate idealurile politice şi sociale 
prin restabilirea, deşi efemeră, a regimului contrarevoluţionar al lui Barbu 
Ştirbei. · 

Apariţia romanului la mijlocul sec. al XIX-iea, chiar aşa în forme 
minore ca valoare artistică, a fost determinată şi de dezvoltarea gustului 
public pentru acest gen literar. Pînă la apariţia romanului original se 
făcuseră la noi chiar înainte de 1848 numeroase traduceri din romanele 
istorice, de aventuri şi de senzaţie, care circulau mai ales în Franţa. Gil 
Blas, apare în 1837, Don Chijote este tradus în 1840, iar Călătoriile lui 
Guliver sînt tălmăcite în 1848 de către pictorul Ion Negulici. După revoluţie 
însă intrăm în perioada traducerilor în serie, printre care romanele lui 
Al. Dumas şi romanele de senzaţie ale lui Eugene Sue, Paul de Kock şi 
Paul Feval au cea mai mare căutare. Preţuirea ce se acordă romanului 
de senzaţie se poate constata şi din faptul că Ion Eliade, figură repre
zentativă a literaturii noastre către mijlocul sec. al XIX-iea, cînd a întocmit 
planul editorial pentru o bibliotecă de traduceri, propune pe Eugene Sue 
înaintea lui Balzac. Cît de evoluat era însă gustul publicului pentru lite
ratură se vede şi din aceea că prima traducere într-o limbă străină a ro-
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manului social „Mizerabilii" a lui Victor Hugo, apare la Bucureşti în 1863 
şi este făcută de Dimitrie Bolintineanu. Este demn de remarcat şi faptul 
că cele mai multe din aceste traduceri se datoresc unor scriitori care, în
suşindu-şi această complexă formă literară, au scris şi romane originale. 

începuturile romanului romînesc se leagă de momentul istoric de 
tranziţie de la mijlocul sec. al XIX-iea, ceea ce demonstrează geneza lui 
burgheză. Potrivit definiţiei hegeliene, romanul este forma burgheză a 
epopeii, numai că fabulosul epopeic este înlocuit în roman cu desfăşurarea 
cinematică a acţiunii în care accentul cade pe condiţia prozaică şi măruntă 
a vieţii. Prin intrigă şi varietate de forme, romanul, fie social, istoric sau 
psihologic, vrea să -compenseze, însă deficitar şi minor, poezia şi suflul 
epopeii. Cum modelele europene ale primelor noastre romane erau, potrivit 
spiritului vremii, romanele de senzaţie şi valoarea lor artistică este discu
tabilă întrucît ele răspundeau în principal_ unui interes comercial. Cu toate 
acestea, romanul european de senzaţie, în special prin literatura „miste
relor", a unui Eugene Sue sau Paul de Kock, a contribuit la cunoaşterea 
vieţii celor mulţi şi umili şi astfel această formă minoră a romanului a 
avut o eficienţă moralizatoare. Cum Eugene Sue şi Paul Kock au ales 
forma acestui gen literar pentru a putea descrie viaţa de subterană şi de 
mizerie a mulţimilor, tot astfel şi primii noştri romancieri au ales aceiaşi 
formă, scriind romane ca „Misterele Bucureştilor", „Misterele căsătoriei" 
şi altele, pentru a putea face o critică a claselor dominante şi a moravu
rilor societăţii suprapuse. In schimb, faţă de lumea ţăranilor, a meseria
şilor, a negustorilor şi în general a -celor mici şi umili, primii noştri ro
mancieri manifestă o simpatie totală şi evidentă. 

Faptul se explică prin aceia că, pe de o parte, toţi scriitorii epocii 
au susţinut ideile revoluţiei, au fost dominaţi de ceea ce s-a numit spiritul 
paşoptist, iar pe de altă parte, scriind opere cu un conţinut social cu o 
eficienţă moralizatoare, era normal ca să-şi aleagă personajele din clasele 
exploatatoare, cărora li se adresa satira lor, iar masele populare exploatate 
să fie prezentate cu simpatie. Mai ales şi pentru că aceşti scriitori au 
vrut ca lucrările lor, prin caracterul lor protestatar să cuprindă un mesaj. 
„ l nspira/iunile noastre - spune Pantazi Ghica 1 - sînt pentru cei săraci, 
pentru nefericiţi''.. Pentru I. M. Bujoreanu 2, meseriaşii de la oraş sînt 
- „oameni săraci, oneşti şi îndatoritori"; lucrarea lui „este un roman/ 
înconjurat de diferite scene fictive pentru a biciui viciul, care scene s-ar fi 
petrecut în diferite epoce ale trecutului nostru social" 3. Infrîngerea revo
luţiei a fost o grea lovitură pentru toţi aceşti scriitori. Instaurarea regi-

1 Pantazi Ghica (1831-1882), frate al lui Ion Ghica, a fost unul din gazetarii de 
seamă de după 1880. Critică cu asprime regimul burghezo-moşieresc şi este un apărător al 
ideilor democratice. Pe plan literar, critică Junimismul şi susţine ideile realismului în artă. 
ln 1847 a fost secretarul de redacţie al „Magazinului istoric pentru Dacia", iar în 1848, 
secretarul lui N. Bălcescu şi comisar pentru propagandă ·în judeţele Prahova şi Buzău. 
După înăbuşirea revoluţiei este arestat şi i se impune exilul. Revenit în ţară, de la Paris, 
în 1959 lucrează în redacţia ziarului „Dîmboviţa', a lui Dimitrie Bolintineanu, redactează 
„Cronica Bucureştilor" în „Romînul" şi „Telegraful" ( 1871 ). (Cf. Institutul de istorie lik
rară şi folclor, Istoria literaturii romîne în monografii, text litografiat, p. 44-50). 

2 Ioan M. Bujoreanu ( 1834-1899), a urmat cursurile de la Sf. Sava, a profesat avo
catura şi a ocupat mai multe funcţii publice. A scris şi cîteva comedii. A colaborat la 
„Satyrul" lui B. P. Haşdeu. 

3 Ioan M. Bujoreanu, Mistere din Bucuresci, voi. I, II, Bucureşti, 1862, p. 5. 
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mului contrarevoluţionar al lui Barbu Ştirbei în 1849 îl face pe Pantazi 
Ghica să afirme că „societatea noastră se mişcă fără să ştie unde merge, 
lucrează fără să aibă un scop determinat". De aceea, pentru acest scriitor, 
„un roman/ este totdeauna tabloul societăţii, critic al răului, al viţiului, 
prejudiţielor ... " Luîndu-şi ca model Comedia umană a lui Balzac, Pantazi 
Ghica afirmă în scrisoarea care însoţeşte fragmentul din romanul „Don 
Juanii din Bucureşti", apărut în 1861, în foileto"nul ziarului „Inde
pendenţa" că, deşi „sîntem încă foarte departe de Comedia umană a lui 
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Coperta interioară de la ediţia princeps 
a romanului lui Ioan M. Bujoreanu. 
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Coperta interioară de la ediţia princeps 
a romanului lui C. D. Aricescu. 

Balzac şi de Comedia sociale a noastră, putem însă avea romanţe de 
obiceiuri care să ne reprezinte cite o faţă numai a societăţii, cite unul nu
mai din numeroasele tipuri cari vedem împrejurul nostru". Aceasta, pen
trucă „oricine a observat, cit de puţin, viaţa noastră materiale, a fost izbit 
de un mare contrast care exista în puţine societăţi moderne. Acest contrast 
iese din luxul, gusturile unei societăţi civilizate, în faţa mizeriei, înapoierii, 
greutăţile unei societăţi primitive" 1. Pentru C. D. Aricescu 2 „opera unui 

1 Ziarul ,.Independenţa", an. 1861 ; nr. 73-74 din 18 decembrie, p. 115. 
2 C. D. Aricescu ( 1823-1886) a fost un apărător ·al ideilor democratice; se consideră 

în serviciul comandat al luptei pentru liberta.te, împotriva tiraniei; scrie versuri in acest 
sens. După înăbuşirea revoluţiei de la 1848, deşi nu a fost arestat ii găsim totuşi printre 
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c;criitor trebuie să fie o dagherotipie a naturii şi-a societăţii 1• Incă din 
1856, anticipîild asupra romanului pe care îl publică în 1861, el afirmă în 
prefaţa unei traduceri că „romanul ca şi teatrul, e un speciu (oglindă) ce 
reflectă viciile şi virtuţile, sublimul şi grotescul". Scriitorul are o atitudine 
critică faţă de moravurile societăţii în care trăieşte. El îşi însuşeşte poziţia 
lui J. J. Rousseau faţă de societate, punînd ca motto al romanului urmă
toarele cuvinte ale marelui pedagog : „Am văzut moravurile societăţii de 
azi şi am publicat această operă. De ce n-am trăit într-o epocă în care 
să fiu nevoit a arunca în foc aceste pagini? 2• Iar pentru Gh. Baronzi 3 

sarcina scriitorului este „descrierea unor caractere originale, penelarea 
moravurilor şi obiceielor ale diferitelor clase din societatea noastră". 

Aceste aspecte, descrise în genul literar al romanului şi al nuvelei 
ne interesează aici prin aceea că acţiunea este desfăşurată de personaje 
care alcătuiesc adevărate tipuri sociale. Şi aceasta pentru că personajele 
fiind ancorate în realitatea socială a epocii, sînt în măsură să caracterizeze 
însăşi societatea perioadei istorice respective. Iar cum fenomenul social 
prezintă un interes deosebit, atît pentru istorie cît şi pentru literatură, 
prin reflectarea evenimentelor politice, mai ales într-o perioadă de tran
ziţie ca aceea de care ne ocupăm, tipurile sociale din această literatură sînt 
cu atît mai originale şi mai pline de semnificaţie. 

La mijlocul sec. al XIX-iea, mai exact după înăbuşirea revoluţiei de 
la 1848 şi pînă la abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, societatea bucu
reşteană avea o compoziţie necristalizată. Pe de o parte, erau clasele do
minante, exploatatoare, moşierimea şi burghezia, mică şi mare, alcătuite 
fie din marii negustori, fie din acei meseriaşi care exploatau calfele 
şi ucenicii lor; iar pe de altă parte, erau păturile sociale exploatate, adică 
muncitorii şi meseriaşii de rînd, care vor alcătui proletariatul, precum şi 
micii negustori, ţărani, servitori, robi şi mahalagii în general. Cît priveşte 
înfăţişarea oraşului în această perioadă, ea prezintă numeroase contraste, 
prin aceia că se mai vedeau urme orientale în arhitectură şi edilitate în
trucît nu se conturaseră pe deplin formele noi, europene. 

Cu o asemenea componenţă socială era firesc ca tipurile realizate 
de cei dintîi romancieri să fie negative, cînd era vorba de personaje extrase 
din clasele dominante şi pozitive cînd era vorba de personaje extrase din 

proscrişi, fiind destituit chiar în septembrie 1848 din postul de copist la Departamentul 
Visteriei fiindcă publicase în „Pruncul romin", poezia Marşul libertăţii. Jn 1849, în timpul 
dublei ocupaţii turco.ţariste şi a domniei lui Barbu Ştirbei, răspîndeşte în manuscris un 
poem-manifest „Blestemul Rominiei", în care îndeamnă popoarele la revoluţ.ie: „Te scoală 
Romînie I Din greaua letargie„." Este condamnat pe timp nelimitat şi întemniţat la Snagov 
în ianuarie 1850. Jn decembrie acelaşi an este eliberat. A desfăşurat o vastă activitate 
publicistică şi a scris şi lucrări cu caracter istoric (Cf. Jnslitntul de istorie literară şi folclor, 
op. cit„ p. 36-43). 

1 C. D. Aricescu, Misterele căsătoriei, p. I, Bucureşti, 1861, p. 4. 
2 lbidem. 
3 Gh. Baronzi ( 1828-1896), de fapt Paroncin. familie italiană din Brăila (N. Iorga, 

Istoria literaturii romîne, voi. II, Buc„ 1929, p. 158). A fost 1111 important traducător şi 
prelucrător de romane populare, mai ales pentru „Museul .tilerar" al editorilor Cristian loa11,in 
şi Romanov, şi pentru Biblioteca literară a lui Gh. Ioanid. Traduce „Contele de Monte Cristo" 
al lui Al. Dumas, „Dama cu mărgăritar" a lui Al. Dumas-fiul, „Richard, inimă de leu" de 
Walter Scott; apoi din Eugene Sue, George Sanct etc. A scris poezii şi teatru. Jnsă, în gene
ral, lucrările lui nu pot fi reţinute nici prin valoarea artistică şi nici ca document sau mesaj 
social. A oeupat diverse funcţii; în 1848 a condus săptăminalul „Romînia libertate, 
egalitate, fraternitate" (Cf. lnst. de ist. lit. şi folclor, op. cit„ p. 51-60). 
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clasele dominate. Aici, la Bucureşti, se întîlneau Orientul şi Occidentul, 
cu portul, moravurile şi năravurile lor. Reprezentanţii claselor dominante 
trădau o mentalitate orientală deşi purtau haină europeană. In schimb, 
aceste deosebiri nu se constată la reprezentanţii păturilor sociale exploa
tate ; ei erau păstrătorii vechilor tradiţii romîneşti, atît în ceea ce pri
veşte portul cît şi obiceiurile. 

Scriitorii care prin „romanţ", cum se spunea romanului, au căutat 
să facă o frescă a societăţii bucureştene din această perioadă, au o ati
tudine negativă faţă de tipurile sociale din clasele dominante, pentrucă 
împotriva acestora se exercita critica şi satira lor. însă, faţă de masele 
populare, dată fiind eficienţa moralizatoare a acestor romane, scriitorii 
epocii au o atitudine de compasiune şi de simpatie, descriind suferinţa, 
mizeria şi revolta lor. 

Descrierea oraşului ocupă un loc redus în aceste romane. Doar Pan
tazi Ghica în „Don Juanii din Bucureşti", influenţat de Balzac, prezintă 
pe larg cadrul citadin în care se desfăşoară acţiunea romanului. Pentru 
I. M. Bujoreanu, descrierea oraşului se reduce la grădinile pe care le 
frecventa mai ales boierimea. Gorganii, cu frumoasele grădini în care 
tineri sclifisiţi fumează „din ciubuce lungi de lemn de iasomie" 1 ; Şoseaua, 
unde cucoanele bătrîne citesc în caretă un romanţ franţuzesc 2 ; Băneasa, 
unde mulţi bucureşteni dejunau în mijlocul verdeţii; Herăstrăul, „cu gropi 
mari şi heleştee permanente", asemeni multor străzi bucureştene de acum 
un secol, unde perechile clandestine din „înalta societate" erau adăpostite 
discret, de un grec întreprinzător iar tinerii „cu mănuşi J acme" se ames
tecau cu „pungaşi zdrenţuroşi" şi cu femei fără identitate certă, iată as
pectul oraşului prins fugar de autor. în 1862, cînd apare romanul amintit, 
aspectul oraşului era acelaşi ca şi în 1854. Aleile şi boschetele de la Şosea 
erau „izvorul depravaţii/or ambelor sexe, locul tuturor întîlnirilor amo
roase, tuturor infidelităţilor, corupţiilor şi crimelor„." „C(vilizaţia la noi 
- notează scriitorul - nu vrea să zică moralitate, e lux, vanitate, febleţi'i 
de caracter, ruină" 3• Dimitrie Bolintineanu încearcă o descriere a oraşului 
în romanul neterminat „Doritori nebuni", publicat în 1864 în foiletonul 
ziarului „Dîmboviţa", care de fapt se reduce la foarte puţin: la descrierea 
casei Belu de pe podul Mogoşoaiei, pe a cărei teren fusese la sfîrşitul 
sec al XVIII-iea casa lui Ienăchiţă Văcărescu. „Era la 17 august 1821, 
scrie Dimitrie Bolintineanu. Poporul Bucuresciului se aduna către strada 
ce se chiema atunci Furtună şi unde astăzi este capătul podului Mogoşoaiei 
ce dă în strada Franceză (str. 30 Decembrie, n.n.); acolo era altădată un 
han mare cît un palat pe partea de Nord-Est, se numea hanul lui Constan
tin Vodă; în faţă cu această lungă zidire astăzi dărîmată şi înlocuită cu 
o piaţă (unde este palatul Poştelor, n.n.) era casa Bellu, locaş încîntător 
pe malul Dîmboviţei ; între Dîmboviţa şi curtea caselor era o grădină mi
nunată; între curte şi stradă era aşezată casa adică pe Pod, cum se zicea 
pe atunci. Casa Bellu era un locaş plăcut, o poartă frumoasă de piatră cu 
mai multe statui de granit, între care o zeiţă de marmură cu un vas în 
braţe; din acest vas curgea apa unei fîntîni. Această fîntînă era aproape 
de poartă„. !ndată ce intrai sub această poartă, în forma unui arc de 
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1 I. l'v\. Bujoreanu, Mistere din !311wresci, voi. I, II, Bucureşti, 1862, p. 8. 
2 Ibidem, p. 12. 
3 Ibidem. p. 13-14. 
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triumf, La stînga era poarta de intrare a scărei casei. Casa avea forma 
multor case din Orient, cu două caturi, adică un cat şi beciuri. Despre Pod 
avea o for mă pîntecoasă, spoită cu var. O scară Largă, o sală a cărei fund 
da pe stradă; pe amîndouă părţile salei, camere ... " 1 • 

Viaţa oraşului este însă prinsă mai cuprinzător într-o poezie a lui 
Al. Sihleanu, din 1857. In Cişmigiu, care era locul de întîlnire şi de plim
bare şi al burgheziei în formaţie, „ ... rochia de Lînă şi turbanul de tulpan/ 
se atinge de mătasea de La doamna de Lanf an;/ 2 pe sub sălcii trec tot 
cîrduri de femei ce au fală/să nu ştie decit numai cum bărbaţii se înşală; 
mai departe vezi faliţii care blestem cu amar/speculele ce-i Lăsară fără 
sfanţ în pozunar: tot aici vezi că se adună boiernaşi de mahalale/care 
judecă guvernul, care pun ţara la cale" ; iar într-un boschet poetul sur
prinde la o „masă mult vestită", „ ... lumea paraponisită", formată din „cîfiva 
oameni jalnici care, bînd pe ceas JO cafele - şi trăind într-un fum veşnic 
de ciubuc şi narghilele" se plîng că slujbele sînt date „tot La oameni fără 
merit ce nu ştiu a profita/de foloasele frumoase ce o slujbă poate da", 
pentru ca ironia poetului să culmineze cu constatarea făcută mai tîrziu, 
cînd a mai trecut pe lîngă acel boschet că masa era pustie pentrucă „ ... cei 
paraponisiţi I astăzi şed La alte mese şi sînt parigorisiţi" 3• 

* 
Intr-un asemenea oraş plin de contraste, atît de frămîntat de eveni

mente istorice, cu o asemenea lume, este lesne de înţeles de ce primii noştri 
romancieri şi-au axat acţiunea romanelor îndeosebi pe tipurile expresive 
ale claselor dominante de la mijlocul sec. al XIX-iea, adică pe boieri, 
ciocoi, tineretul-boieresc şi femeia de salon. Avînd în v·edere, după cum am 
mai arătat, eficienţa moralizatoare a acestor prime romane, tipurile sociale 
menţionate sînt negative, la construirea lor contribuind, bineînţeles, şi 
fantezia scriitorului. 

Tipul boierului, este caracteristic atît societăţii feudale cît şi socie
tăţii capitaliste, sub forma moşierului. El constituie o temă principală nu 
numai pentru istoric sau sociolog, ci şi pentru scriitor prin rolul determi
nant pe care l-a avut în viaţa statului, dată fiind puterea lui economică, 
întregită cu puterea politică. în asemenea condiţii obiective, tipul boierului 
este unul din eroii principali negativi, atît din literatura cultă cît şi din 
literatura populară. 

Cît priveşte tipul boierului, aşa cum se reflectă în literatura de la 
mijlocul sec. al XIX-iea, el are trăsături specifice prin aceia că este sur
prins într-o perioadă istorică de tranziţie. De aceea, în tipul boierului de la 
mijlocul sec. al XIX-iea, vom întîlni, deopotrivă, pe feudal şi pe marele 
capitalist. Fenomenul este explicabil prin aceea că boierimea feudală a 
căutat, în perioada de destrămare a feudalismului şi de afirmare a noilor 
forţe de producţie capitaliste, să se adapteze formelor noi de viaţă pe care 
le genera capitalismul. De aceea, întîlnim pe un boier ca Nicolae Săteanu 

1 D. Bolintineanu, Doritori nebuni, roman, ziarul „Dîmboviţa", VI ( 1864, iunie 12), 
nr. 13. 

2 Doamna L'Enfant era o modistă franceză cu atelierul pe podul Caliţei, lingă 
curtea judecătorească. 

3 Al. Sihleanu, Cişmigiu/, apud Radu Albala, Bucureştii in literatură, Bucureşti, 1962, 
p. 180-182. ; 
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înfiinţînd înainte de 1843 o fabrică de postav în cartierul Tunari, adaptîn
du-se astfel ritmului economic provocat de noile forţe de producţie. El 
reprezintă tipul boierului transformat în fabricant, deşi politic este un 
apărător al feudalismului, iar în timpul revoluţiei de la 1848 „declarîndu-se 
inamic al revoluţiei, a fost bătut de popor", scrie un contemporan 1• Pe 
aceeaşi linie se înscriu şi unii domni fanarioţi care au încurajat dezvol
tarea manufacturilor. In sfîrşii, la fel se plasează şi Barbu Ştirbei, care, 
după venirea la domnie în 1849, deşi pe plan politic instaurează un aspru 
regim contrarevoluţionar. pe plan economic a trebuit să facă numeroase 
concesii ideilor revoluţiei fiind impuse de realităţi. 

Reacţionarismul şi spiritul retrograd al boierilor este surprins mai 
în toate romanele apărute în această perioadă. Autorii iau, invariabil, 
poziţie faţă de mentalitatea feudală a boierilor, manifestîndu-şi în felul 
acesta tendinţele lor progresiste. In „Istoria lui Alecu", fragmentul de· 
roman al lui Ion Ghica, a cărui acţiune se petrece la 1840, boierii sînt pre
zentaţi ca potrivnici oricărei înnoiri, oricărui progres social. Ei se ridică 
împotriva acelor „dascăli care umblă să introducă şcoli şi asupra unor 
tineri cu capetele stricate în alte ţări, care nu voiesc nimic mai puţin 
decît desfiinţarea madelelor", adică a privilegiilor. Ei se întîlnesc cu o 
„mulţime de persoane care putea sluji cauzei boiereşti", pentru „a se lupta 
cu izbîndă împotriva oricărei idei noi şi folositoare". Iar din romanul lui 
Gh. Baronzi, „Misterele Bucureşcilor", a cărui acţiune se petrece în preajma 
Unirii, aflăm că moşierii erau cuprinşi de panică : „Nu mai e de trăit de 
frica revoluţionarilor, care ne ameninţă pe tot minutul, să ne ia moşiile şi 
·c:iaţa", spune unul din ei. 

In literatura menţionată tipul boierului apare în trăsăturile lui ca
racteristice. Manoil, eroul principal al romanului cu acelaşi nume al lui 
Dimitrie Bolintineanu, manifestă o atitudine cosmopolită şi cinică după 
înapoierea lui de la Paris, unde şi-a cheltuit averea în desfrîu. In viitor 
el îşi propune numai „să cîştig bani în cărţi sau să-mi dau un pistol în 
cap". Pentru Manoil nu mai există, sub nici o formă, un sentiment patriotic; 
„Acolo unde mi-e bine, spune el, şi acolo unde-mi place, acolo este patria 
mea, şi este de prisos ca s-o iubesc, căci ea poate exista şi fără iubirea mea". 
Un alt boier, personaj din acelaşi roman, este prezentat ca un om „pentru 
care morală, onor, patrie nimic sînt", declarînd cinic „cît pentru conştiinţă 
asta e o marfă de care uşor mă pot desface". Dimitrie Bolintineanu îşi 
exprimă pe calea romanului revolta faţă de situaţia în care, ca într-o mlaş
tină, se scufunda lumea mică dar puternică a moşierilor. 

In perioada de tranziţie de la mijlocul sec. al XIX-iea, boierii încep 
să aibă conştiinţa că vremurile se schimbă, că vechea orînduire feudală este 
lichidată, că o nouă orînduire, capitalistă, îi ia locul. De aceea ei trebuie să 
cedeze valului istoriei şi să accepte alături de ei şi pe noii boieri, ciocoii, 
parveniţii, deşi îi consideră ca intruşi în clasa lor. Astfel, în această pe
rioadă intră în clasa boierească şi noii îmbogăţiţi generaţi de capital, adică 
ciocoii pe care în orînduirea feudală îi întîlnim şi ca simple slugi domneşti 
sau boiereşti. Deşi de extracţie socială diferită, totuşi tipul boierului şi tipul 
ciocoiului au o trăsătură comună: exploatarea maselor populare. Astfel, 

1 I. G. Valentinean11, Biografia oamenilor mari scrisă de 1111 om mic. Bucureşti, 
1859, p. 18-19. 
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din tipul boierului şi al ciocoiului va rezulta tipul politicianului de la 
sfîrşitul secolului al XIX-iea şi din secolul al XX-iea pînă în 1944. El va 
constitui forţa politică a regimului burghezo-moşieresc. 

Tipul ciocoiului apare în orînduirea feudală, mai exact în perioada 
turco-fanariotă. El este o creaţie negativă a mediului social şi politic din 
ţările romîne în perioada menţionată. Extracţia lui socială îi structurează 
caracterele dominante. Este un produs 
social determinat de procesul de 
orientalizare pe care l-a suferit socie
tatea romînească mai ales în secolul 
al XVIII-iea. Tipul ciocoiului s-a 
format în mediul creat de clientela 
grecească adusă la Bucureşti sau Iaşi 
de domnii fanarioţi; aici făceau ca
rieră. Din aventurieri sau oameni fără 
nici o profesiune, deveneau dregători, 
căpătau titluri de boierie ; din 
oameni umili se transformau peste 
noapte, în puternici peste viata şi 
destinul unui popor necăjit care nu 
avea cum să scape de ei. Parvenitis
mul, este trăsătura caracteristică a 
ciocoiului şi pe ea se axează compor
tame>ntul lui psihic. Astfel parveni-
tismul a fost idealul pentru orice in
divid care din parazit social la Con
stantinopole se transforma într-un 
drt>gător temut la Bucureşti sau Iaşi. 
Iar prin procesul de orientalizare -
şi, aş preciza, de fanariotizare, a so
cietăţii romîneşti prin însuşirea mo
ravurilor şi năravurilor ţarigrădene 

CIOC'Oll 
VECHÎ ş1 NUOI 

CE NAŞTE DIN PISIC,\ ŞORICi M\Nî!\C.\. 

NlCOJ.Ag M. J>IJILJMON. 

şi fanariote de către clasele dami- tu 
nante, s-a ajuns la cristalizarea tipu
lui de ciocoi autohton. „ ... Ciocoiul, 
scrie Grigore Serurie lui Cristian Teii, 
este un ce de neiertat; este o man_ 

Coperta interioară de la ediţia princeps 
a romanului lui N. Filimon. 

struozitate ce merită arsă de vie şi cenuşa ei sburată de vînturi" 1• El a 
întimpinat rezistenţa mută, pasivă, a poporului care l-a stigmatizat în 
creaţiile lui : 

Sau: 

A ieşit Bujor în ţară 
Bate, pradă, nu omoară 
Pe ciocoi îi bagă în fiară 

Decît slugă la ciocoi 
Mai bine cioban la oi 

1 Din scrisoarea lui Grigorie Serurie către Christian Tel! din 26.XI.1856 (Fond, St. 
George, 8.C.S. - CCC/6). 
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Iar la începutul secolului al XX-iea George Coşbuc îl admonestează: 

Ciocoi pribeag adus de vînt 
De ai cu iadul legămînt 
Să-ţi fim toţi cîini, loveşte-n noi ! 

Ciocoiul este sluga ajunsă boier ; vechilul metamorfozat în moşier. 
Umil cu cei puternici, tiran cu cei mici, caracterologic el face o notă aparte. 
Chiar numele îi indică trăsăturile proprii. Cuvîntul „ciocoi" derivă din 
„cioacă", o specie de corb ce se caracterizează prin lăcomie şi voracitate. 
Cuvîntul romînesc a trecut şi în limba bulgară unde îl întîlnim în aceeaşi 
formă şi în derivatul ciocoilak 1. 

Dacă în sec. al XVIII-iea tipul ciocoiului a fost în formaţie şi într-un 
proces de maturizare, în schimb la sfîrşitul sec. al XVIII-iea şi începutul 
sec. al XIX-iea, tipul ciocoiului domină societatea burgheză, devenind cea 
mai caracteristică şi negativă figură a ei. Acumularea capitalului produce, 
inevitabil, revizuirea valorilor sociale tradiţionale. Boierul, cum am mai 
spus, trebui să accepte alături de el şi pe noul îmbogăţit. „Bani a început 
să aibă toată lumea, spune un personaj al lui Gh. Baronzi din romanul 
„Misterele Bucurescilor", de multe ori industrialii cei mai de jos au zis 
boierului celui mai mare: „Te cumpăr de zece ori cu averea mea, şi boierul 
a tăcut văzînd că avea dreptate". Comerţul constituie una din principa
lele surse de profit şi îmbogăţire. Eroul principal din romanul „Hoţii şi 
Hagiul" al lui Al. Pelimon, din calfă de prăvălie ajunge ginere de mare 
negustor. Iar în această categorie a noilor îmbogăţiţi, a acelor nouveaux 
riches, proprii burgheziei franceze, tipul ciocoiului face o notă distinctă 
în burghezia romînească. Un personaj al lui Dimitrie Bolintineanu, din 
romanul „Elena" este „un bădăran înavuţit şi boierit" care îşi „începuse 
cariera sa ca băiat în casă la un boier mare, mergea după căleaşcă şi ducea 
ciubucul boierului. După un serviciu de mai mulţi ani, fuse numit copist la 
o cancelarie, unde prin protecfiunea stăpînului său, în cîţiva ani ajunse la 
cele mai înalte funcţiuni şi îşi făcu o avere în moşii de 18.000 galbeni venit 
pe an ... ". Un alt personaj din acelaşi roman, vătaf la curtea unui boier, 
„cugeta că, îndată bogat ... să se retragă din serviciu ... să-şi cumpere o 
proprietate, să se însoare cu o fată de familie nobilă şi cu zestre şi să 
ajungă în fine a trăi în societatea aleasă". 

Setea de îmbogăţire însă nu este singura caracteristică a ciocoiului. 
îmbogăţit, el vrea şi blazoane. Incă de la sfîrşitul sec. al XVIII-iea, Ale
xandru Moruzi, domnul fanariot, dă straşnice porunci de a nu se mai per
mite importarea de la Viena a unor carete vechi, care aparţinuseră unor 
nobili, fiind cumpărate de ciocoii bucureşteni cu preţuri exorbitante, pentru 
că aveau blazoane încastrate pe uşile lor. Ciocoiul bucureştean din perioada 
de tranziţie, de după revoluţia de la 1848, o dată îmbogăţit cade într-o 
adevărată manie nobiliară, după cărţi de vizită cu blazon şi genealogii 
fanteziste. I. M. Bujoreanu spune în romanul său „Mistere din Bucuresci" : 
„ ... Se întlmpla mai totdeauna ca acele familii istorice să-şi tragă originea 
după taraba unei măcelării sau după laviţa unei cîrciumi, părăsind şorţu
rile acelor onorabile comerţuri ca să se introducă în societăţi prin mijlo-

1 Dicţionarul limbii romine, tom. I, partea II, C., Bucureşti, 1940, p. 448. 
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cirea capitalului ce realizase în mai mulţi ani". îmbogăţit în condiţii one
roase, considerîndu-se aristocrat prin averea lui, ciocoiul bucureştean vrea 
şi demnităţi politice. Iar de îndată ce ajunge un puternic al zilei, are casă 
deschisă, relaţii nenumărate şi cu cît risipeşte cu atît este mai respectat 
şi mai de temut. „ ... Fac ce fac, scrie Ion Ghica în fragmentul său de roman, 
ş-îi vezi cu căleaşcă, cu casă la pod (adică pe podul Mogoşoaiei, n.n.), 
mobile de mătase; ard într-o odaie cîte opt lumînări de spermanţetă într-o 
seară, nevestele lor înmuiate în mătase, în dantele, catifea şi giuvaeruri, 
dau mese şi soarele. Cînd cauţi, ce au I Nimic, şef de masă la Vornicie sau 
la Logofeţie, cu 500 de lei pe lună". în romanul lui I. M. Bujoreanu „Mistere 
din Bucuresci", toate personajele sînt robite banului, în afară de oamenii 
simpli din popor. „Noi ăştia, săracii, spune un personaj din roman, nu ţinem 
la galbeni de-ai voştri furaţi de pe la unii-alţii". Hagiul, personajul prin
cipal din romanul lui Al. Pelimon, îi vorbeşte fiicei sale „despre fericirea 
care o aşteaptă luînd în căsătorie pe fiul celui mai înavuţit neguţător din 
Skutari : iar încît despre frumuseţe, vîrstă şi dispoziţia educaţiei sale, nu 
s-a vorbit nimic ; îi repetă de mai multe ori că este bogat şi într-aceasta îi 
stă toată fericirea". Iar un personaj al lui I. M. Bujoreanu, din romanul 
cimintit, „din economiile ce făcuse în viaţă cumpărase mai multe moşii şi 
o femeie tînără, frumoasă de familie bună". 

Insă acela care a portretizat magistral tipul ciocoiului, stigmati
zîndu-1, a fost Nicolae Filimon în romanul său „Ciocoii vechi şi noi", apărut 
în 1863. „Ciocoiul sau puiul de ciocoi ajuns om de stat, scrie Nicolae Fi
limon, se deosebeşte de omul onest prin mai multe fapte, iar mai cu seamă 
prin purtarea sa. El nu se pronunţă definitiv pentru nici o doctrină politică, 
el nu se face adept credincios a nici unui partid, nu doară că are spiritul 
drept şi nepărtinitor, ci ca să poată exploata deodată toate doctrinele şi 
partidele în folosul său". Considerînd ciocoiul ca tipul prin excelenţă nega
tiv al societăţii romîneşti, atît în orînduirea feudală cît şi în cea capitalistă, 
Nicolae Filimon îşi propune „a urmări prin deosebitele faze care a trecut ... 
de la ciocoiul cu anteriu şi cu călimări la brîu al timpilor fanariotice, pînă 
la ciocoiul cu frac şi mănuşi albe din zilele noastre". Un mare ban se opune 
chiar în faţa lui Vodă Caragea să-şi dea fata după un fanariot boierit, adică 
„unui ciocoi mîrşav, care şi-a început meseria de la lingător de talere şi, 
mergînd din mîrşăvie în mîrşăvie, a ajuns astăzi biciul oamenilor cinstiţi 
şi a ţării întregi", - spune eroul lui Nicolae Filimon. 

Dacă nuvela „Nenorocirile unui slujnicar", a aceluiaşi autor, anunţa 
pe Dinu Păturică, eroul principal din „Ciocoii vechi şi noi", acesta anunţa 
pe Caţavencu lui Caragiale. Dinu Păturică este ciocoiul cu anteriu şi căli
mări la brîu pe care l-a avut în nenumărate exemplare societatea bucu
reşteană de la începutul sec. al XIX-iea. însă moartea timpurie a scriito
rului a pus capăt intenţiilor lui de a scrie şi ciocoii noi, cei cu frac şi mănuşi 
albe, de după revoluţia de la 1848. 

Tipul don-juanului bucureştean, expresia tineretului de bani gata pe 
care l-a cunoscut atît orînduirea feudală cît şi orînduirea capitalistă, cu 
acelaşi suflet descompus, numai cu alte haine pe el, a constituit tema prin
cipală a unui roman al lui Pantazi Ghica „Don-Juanii din Bucureşti", şi a 
inspirat pe mulţi alţi romancieri. Tineretul a constituit o problemă încă 
de la începutul sec. al XIX-iea. Vodă Caragea, constatînd că foarte mul~i 
din tinerii boieri îşi risipesc ayerea în petreceri, zălogind-o la cămătarii 
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vremii, a înfiinţat „Casa evgheniţilor" prin care a interzis bancherilor şi 
cămătarilor bucureşteni de a mai împrumuta pe fiii boierilor. Iar Ion Ghica, 
în una din scrisorile către Vasile Alecsandri, spune că în tinereţea lui 
„coconaşii" bucureşteni îşi petreceau viaţa numai în risipă şi desfrîu, fiind 
adevăraţi paraziţi ai societăţii. ,,ln timpul lui Grigore Vodă Ghica, pe la 
1823-1824, scrie Ion Ghica, coconaşii ... petreceau ziua în Cişmigiu cu lău
tari pe iarbă verde, şi cum răsărea luna, plecau cu ghitare şi cu flaute la 
serenade pe sub ferestrele fetelor şi nevestelor frumoase. Pînă în ziuă vuiau 
mahalalele de cîntece, de gîlcevi, de bătăi, de lătrări de cîini". Toate petre
cerile lor se încheiau, dramatic, cu crime ; trăgeau cu pistoalele unii în 
alţii sau îşi spintecau pîntecele. „Stranie epocă!", exclamă acelaşi autor. 
Numai războiul din 1828-1829 şi apoi perioada regulamentară a introdus 
o oarecare disciplină în rîndurile lor 1• 

Aşa fiind, este normal ca scriitorii de la mijlocul sec. al XIX-lea, care 
prin romanele lor au încercat să facă o frescă a vieţii oraşului-capitală, 
să fie preocupaţi şi de problema tineretului. Acelaşi Ion Ghica, în fragmen
tul de roman „Istoria lui Alecu", observă că „s-a înmulţit o populaţie de 
tineri neproducători şi paraziţi, pe care sărăcia cea mai înspăimîntătoare 
nu-i poate tămădui de fumurile şi de mîndria care îi roade". Iar Pantazi 
Ghica, în romanul menţionat, pune un personaj, patronul unui tripou frec-
ventat de acest soi de tineret, să întrebe : „Eu vă văd pe toţi cu bani .. . 
aveţi birjă cu ziua ... sînteţi îmbrăcaţi ca baronii ... mîncaţi to"tdeauna bine .. . 
petreceţi în toate serile ... şi jucaţi cărţi regulat. .. Cum faceţi aceasta dacă 
nu sunt bani?". Iar unul dintre ei răspunde: „Facem datorii" 2• Aceasta 
era psihologia unei bune părţi a tineretului bucureştean de la mijlocul 
sec. al XIX-iea care a preferat să îmbrăţişeze „voioasa carieră a nebunilvr 
epocii", cum caracterizează I. M. Bujoreanu profesiunea acestor tineri 3. 

Superficiali, cosmopoliţi, vorbind numai în limba franceză, dispreţuind 
limba romînească, demnă numai pentru slugi în mentalitatea lor, ei sînt 
„junii corupţi ai lui Eminescu", purtînd stigmatele depravării, „ce dobîn
desc în bordeiele de acolo", de la Paris, cum scrie I. M. Bujoreanu, despre 
un personaj al lui. „Ei nu iubesc nimic, nu speră nimic, nu lucrează nimic, 
şi se plînR de viaţă şi sînt deja cu un picior în mormînt", îi caracterizează 
Pantazi Ghica în romanul său. 

In această lumină sînt văzuţi mulţi din tinerii de bani gata pe care 
i-au biciuit mai întîi Grigore Alexandrescu şi Cezar Bolliac, pentru ca sa
tira la adresa lor să ia amploare în romanele frescă de la mijlocul sec. al 
XIX-lea şi să culmineze în scrisorile eminesciene şi în teatrul lui I. L. 
Caragiale. 

Tipul femeii de salon. Numeroşi ·călători străini care au scris despre 
Bucureştii de la sfîrşitul sec. al XVIII-iea şi începutul sec. al XIX-iea, vor
bind despre societatea femenină de la Bucureşti sau Iaşi au făcut o netă 

1 Ion Ghica, Opere, voi. I, E.S.P.L.A, [Bucureşti], 1956, p. 139-140. 
2 Pantazi Ghica, Don Juanii din Bucureşti, cap. II, în ziarul „Independenţa" (1861-

1862). Din roman au apărut numai primele 4 capitole în foiletonul ziarului menţionat 
fără numele autorului, identificat recent. Fragmentul publicat, este precedat de o scrisoare 
în care autorul anonim, pledează pentru dezvoltarea romanului original şi pentru „romanţ 
de obiceiuri" pentru a fi biciuite moravurile decăzute ale tineretului vremii şi ale unei 
bune părţi a aristocraţiei bucureştene (Cf. Pionierii romanului romînesc; antologie text 
stabilit, note şi prefaţă de St. Cazimir, Bucureşti, 1962, p. XIV-XV. 

3 I. M. Bujoreanu, Op. cit., p. 12. 
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deosebire între femeia din popor şi boieroaică. Deosebirea se impunea de la 
sine prin modul lor de viaţă diametral opus. In timp ce femeia din popor 
nu mai prididea cu munca şi creşterea copiilor, boieroaicele duceau o viaţă 
leneşă, orientală, fiind preocupate numai de mode şi de distracţii. Nume
roasele războaie ruso-austro-turce din sec. al XVIII-iea şi începutul sec. al 
XIX-iea provocînd, din cauza vecinătăţii teritoriului Ţării Romîneşti şi al 
Moldovei cu marile imperii răsăritene, ocuparea lor, comandamentele mi
litare duceau, la Bucureşti şi Iaşi mai ales, o viaţă de petreceri şi de 
soarele cu protipendada feminină valahă sau moldavă. Aşa fiind, este de 
la sine înţeles de ce călătorii străini au făcut aprecieri critice, negative 
asupra acestei pretipendade, chiar d.acă faţă de unele boieroaice ei găsesc 
şi unele cuvinte amabile. 

Tipul femeii de salon, generat în mediul amalgamat, oriental şi apu
sean, al societăţii bucureştene, este prins în toată complexitatea lui nega
tivă de către scriitorii de la mijlocul sec. al XIX-iea. Ei îi fac o adevărată 
disecţie morală dat fiind că viaţa femeii de salon se desfăşură în risipă, 
intrigi şi petreceri. Femeia salonului bucureştean din această perioadă este 
prezentată în toată descompunerea ei morală din cauză că ignora sau sfida 
morala publică; ea era preocupată numai de viaţa ei de plăceri; era ab
sentă de la viaţa poporului şi de la luptele lui. Pentru Dimitrie Bolinti
neanu, educaţia tinerelor fete este greşit făcută în pensionate. O eroină a 
scriitorului, din romanul „Manoil", spunea: ,,ln pensionatele unde învă
ţăm noi, cîrmuirea nu s-a îngrijit ca să statornicească o educaţie şi o 
instrucţie naţională. Pensionatele sînt dirijate numai de nemţi şi francezi; 
nu învăţăm decît limbi străine şi cînd ieşim abia ne putem scrie numele 
noastre". De aceea, femeile din societatea zisă bună nu au nici o înţelegere 
faţă de ceea ce este legat de viaţa poporului. Despre culegerea de poezii 
populare a lui Vasile Alecsandri, o eroină a aceluiaşi scriitor, din acelaşi 
roman, afirmă dispreţuitor : „Baladele, doinele şi horele„. prea put a 
crîşmă„. a !rivalitate„. sau, cum am zice, a ţărănie". Şi tot de aceea o altă 
eroină a lui Dimitrie Bolintineanu din romanul neterminat, „Doritori ne
buni", va fi o demimondenă, care a înşelat sentimentele unui om corect. 
Iar acesta exclamă : „M-ai insultat, o clasă aristocratică, clasă fără viaţă 
şi fără viitor! Dar va veni o zi cînd te voi goni cu biciul de la înălţimea ta, 
şi saloanele tale şi moşiile tale şi fetele tale le voi da slugilor tale! Un alt 
scriitor, I. M. Bujoreanu, exprimă aceeaşi atitudine faţă de această socie
tate în care femeia nu cunoaşte ce este munca. „Cu cit urci mai mult în 
atmosfera societăţii, scrie I. M. Bujoreanu, unde ar trebui să întîlneşti mai 
multă virtute şi progres„. cu cit te urci mai sus pe scara socială, cu atît 
afli mai multă depravare, mai mult machiavelism". Aceiaşi „înaltă socie
tate" constituie subiectul romanului lui Gh. Baronzi „Misterele Bucuresci
lor". Autorul spune în prefaţă că „descoperirea mai multor fapte însemnate 
ce s-au petrecut în capitală, adesa neştiute de unii, abia cunoscute de 
alţii, neînregistrate încă de nimenea„. iaca obiectul principal ce şi-a propus 
autorul a trata' în scrierea sa". 

Condiţia morală în care trăia în societatea aristocratică o împingea 
la lux şi la desfrîu. Nu se ţinea seama de aspiraţile unei tinere : „Ea 
trebuie să aleagă între bărbatul ce-i destină părinţii şi între prostituţiune 
sau călugărie", scria C. O. Aricescu în „Misterele căsătoriei". De aici, 
realităţi dramatice ca cele descrise de Dimitrie Bolintineanu în „Elena" 
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sau căderea femeii în desfrîu acceptat ca o compensaţie, cum ne-o prezintă 
C. D. Aricescu în romanul menţionat. 

Alături de aceste tipuri negative ale societăţii bucureştene de la 
mijlocul secolului al XIX-iea, întîlnim în primele romane şi tipuri pozitive. 
Păturile sociale exploatate sînt prezente în această literatură, în toate ge
nurile. Faţă de ţărani, meşteşugari, mici negustori şi toate celelalte cate
gorii, poeţii şi prozatorii vremii, au o atitudine pozitivă. 

Iată un exemplu din lumea ţăranilor. Ea este prezentă în aceste 
romane citadine pentrucă boierimea, care trăia în „capitala bucuriei", 
cum numeşte Bucureştii Pantazi Ghica, îşi trăgea sursele de venituri 
nelimitate din crunta exploatare a ţăranilor, din munca lor de robi. De 
aceea, subiectele acestor romane au, obligator, legătură şi cu viaţa ţără
nească; fără prezentarea acestei lumi, romancierii nu ar fi putut realiza 
o frescă completă a societăţii suprapuse. Dimitrie Bolintineanu înfăţişează 
pe ţăran în romanul său „Elena" ca pe un nedreptăţit pentru care nu 
există lege şi dreptate, ci numai exploatare, suferinţă şi mizerie. Iar într-un 
alt roman, neterminat, „Doritori nebuni", acelaşi scriitor îşi exprimă con
vingerile politice printr-un personaj afirmînd : „Prada tuturor este munca 
ţăranilor. Oamenii guvernului îi pradă, proprietarii de moşii îi prădez, 
de vor tot ce le mai rămîne de la secete, de la înnecăciuni, de la lăcuste". 
Un alt romancier, I. M. Bujoreanu, a cărui simpatie se îndreaptă către 
oamenii săraci şi muncitori, manifestă faţă de ţărani un sentiment de com
pătimire : „Săracii de noi, spune un ţăran din romanul „Mistere din Bucu
resci, „am ajuns ca nişte dobitoace, doar că numai jugul nu ni-l pune pe 
gît, apoi beilicurile (adică birurile către Curtea domnească n.n.) nu se mai 
isprăvesc". Acela care va reda în imagini impresionante viaţa de asuprire 
a ţărănimii iobage va fi însă Nicolae Filimon, în romanul „Ciocoii vechi 
şi noi". Iată, zguduitoare, scena venirii la Bucureşti, cu jalbă la domnie, 
a unui pîlc de ţărani. „Era o privelişte jalnică pentru un om cu inimă, a 
vedea pe nenorociţii ţărani în număr de 4-500, îmbrăcaţi în trenţe, des
culţi, vesteji la faţă şi cu ochii stinşi de sărăcie şi de alte suferinţe: ba 
încă unii dintr-înşii purtau pe corp chiar semnele torturelor abia cicatri
zate, iar cei de tot schilodiţi erau transportaţi în care cu boi" 1• 

în ceea ce priveşte meseriaşii, îndeosebi tabacii au fost în atenţia 
poeţilor şi prozatorilor de la mijlocul sec. al XIX-iea. Astfel, Gh. Tăutu, 
un poet minor, portretizează, cu mijloace artistice discutabile, elanul re
voluţionar al tabacilor, care au avut un rol activ atît în timpul mişcării 
revoluţionare din 1821 şi în zilele revoluţiei de la 1848, cît şi la alegerea 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Ei, tabacii şi măcelarii „cu cuţitele 
meseriei lor", cum spune Mihail Kogălniceanu, au impus alegerea lui Cuza 
la 24 ianuarie 1859. 
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Poetul amintit arată în nenumărate strofe că : 

Noi tabacii 
Vîrîm dracii 
Cei turbaţi 
In ciocoii 
In strigoii 
Blestemati. 

1 N. Filimon, Ciocoii vechi şi noi, B.P.T., 1961, p. 280. 
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Aceasta, pentrucă ciocoii menţin vechile privilegii feudale „şi pe 
clasa muncitoare/vrea s-o svîrle în alt chin". Aceeaşi tabaci, „vîr dracii" 
„în miniştrii fără lege", care-şi bat joc de popor; „în monachii îmbuibaţi". 
care „sub rasă/port o inimă de drac"; dar şi în deputaţii din obşteasca 
adunare care vor să dea ţara „a fi prada/celor care tot i-au supt" 1• 

Prezentarea acestor tipuri sociale bucureştene, astfel cum se reflectă 
ele în literatura de la mijlocul sec. al XIX-iea, nu epuizează problema; 
departe de aşa ceva. Cum scriitorii din această perioadă au căutat ca ro
manele lor să aibă o eficienţă moralizatoare, eroii lor au fost aleşi, în
deosebi, din clasele dominante, dat fiind caracterul lor negativ. Perso
najele din lumea exploataţilor sînt secundare, această lume repre
zintă numai cadrul general în care se desfăşoară acţiunea. ln intriga 
acestor romane sînt antrenate figurile reprezentative ale claselor domi
nante, tipurile sociale mai importante care, toate, au, cum am arătat, un 
caracter negativ avînd în vedere finalitatea urmărită de aceşti scriitori. 
De aceea, tipurile sociale pozitive sînt foarte puţin numeroase în timp ce 
tipurile sociale negative abundă în aceste prime romane. 

Această literatură, scrisă în înfloratele litere cirilice de tranziţie, 
deşi are, cum am mai spus, o minoră valoare artistică, totuşi, interesează 
prin conţinutul ei realist, prin poziţia critică şi satirică a scriitorilor faţă 
de clasele dominante şi prin atitudinea pozitivă, de înţelegere şi simpatie 
faţă de lumea muncitoare, a celor mulţi. Astfel, primele romane romîneşti, 
alcătuiesc prima formă a literaturii cu mesaj 2. 

De la începuturile timide ale „romanţului" lui Ion Ghica şi Al. Pe
limon, pînă la Nicolae Filimon, adevăratul creator al romanului romînesc. 
şi de la el la Barbu Delavrancea şi pînă la galeria de mari romancieri 
din perioada dintre cele două războaie mondiale, s-a desfăşurat un con
tinuu şi progresiv efort creator de mai mult de un secol, ale cărui roade le 
cunoaştem azi, în literatura realist-socialistă a scriitorilor contemporani. 

1 Apud, Radu Albala: Op. cit„ p. 196-197. 
2 Cf. Teodor Vîrgolici: lnceputuri/e romanului romînesc, Bucureşti, 1963, p. 120 

şi urm. 
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CONDIŢIILE EDIFICARII PALATULUI „ACADEMIEI" 
(UNIVERSITAŢII) DIN BUCUREŞTI IN ANII 1857-1864 

de ION IONAŞCU 

Preocuparea caimacamului Alex. D. Ghica (1856-1858) pentru 
crearea unor condiţii mai favorabile dezvoltării învăţămîntului superior 
din Bucureşti s-a manifestat încă de la înscăunarea sa, cînd dădea dispo
ziţii eforilor şcoalei să ia măsuri de a se construi pe terenul de la Colegiul 
Sf. Sa\·a, atît localul principal al instituţiei şcolare, cît şi edificiile pentru 
bibliotecă, muzeu, tipograf ie şi pensionatul şcoalelor 1• La 1 februarie 
1857, el dispuse: „„.departamentul va orîndui a se lucra îndată şi un 
plan de o aşezare regulată şi bine combinată a zidirilor cuvenite stabi
limentului instrucţii publice în Sfîntu Sava" 2. 

Dind urmare dorinţei caimacamului, departamentul credinţei invită 
pe arhitectul Schlatter să întocmească planul cerut 3, lucru pe care acesta 
l-a executat. Ulterior, considerîndu-se că importanţa clădirii depăşea 
posibilităţile unui singur specialist, fiind vorba de o „Academie" (în sens 
de instituţie de învăţămînt superior), au fost desemnaţi arhitecţii 
Al. Orăscu şi Se. Benisch, ca împreună cu Schlatter să facă planurile 
clădirii şi devizul. 

Din planurile cartografice vechi ale oraşului Bucureşti, anterioare 
anului 1857, dintre care şase sînt inedite şi se găsesc în arhiva istorico-

1 Este ele reţinut faptul că la 3 dec. 1832, eforii raportau lui Ştirbei că „clădirile în 
care se află acum biblioteca şi muzeul" sînt „dărăpănate şi umedoase" şi-i propuneau să se 
construiască o clădire nouă cu etaj, care ar necesita suma de 168.240 lei, detaliată într-un 
deviz, rămas însă fără aplicare (Arh. St. Buc„ Min. Instr„ dos. 1812/1852, f. 1-3). La 6 apr. 
1853 ei adresau domnitorului un alt raport arătînd că gimnaziul are 400 elevi, iar „ele la 
I sept. urmincl a se deschide şi cursul de drept comercial şi adminislraliv, precum şi cursurile 
de ingineri, şi trebuinţa de clase de studii devenind cu acest adaos de cursuri de neapărat", 
şi conchideau necesar „a se mai clădi lingă încăperea în care se află gimnaziul, încă 3 săli 
de zid", c11 suma de 25.678 lei, majorată apoi la 33.910 lei. Ştirbei aprobă cu observaţia „ca 
adăugirea să se facă potrivit cu trebuinţa, şi tot într-o vreme să se armonizeze cu celelalte 
clădiri". Jn iulie lucrarea s-a adjudecat cu 27.900 lei, fiind chezaşul constructorilor pitarul 
Asan, iar în vara 1854 era terminată (Arh. St. Buc., Mi11. Instr .. dos. 2860/1833, f. 1-41 ). 

2 Arh. St. Buc„ Min. lnstr., dos. 3744/1857, f. 8. Cu nr. 382 clin 1 februarie 1857, 
Secretariatul Sfatului comunică hotărîrea caimacamului, iar la 8 februarie departamentul 
::>transmite Eforiei (f. 9-10). 

3 ibidem, f. 11 (la 12 februarie 1857). 
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militară din Moscova 1, an în care s-a proiectat şi aprobat monumentala 
construcţie de la Sf. Sava, se observă că între „uliţa Colegiului" (actuala 
stradă a Academiei, ce conservă amintirea Academiei de la Sf. Sava) şi 
uliţa Colţei (actualele bulevarde 1848 şi N. Bălcescu) nu exista o arteră 
de comunicaţie, legătura cu Co Iţea f ăcîndu-se numai indirect printr-o 
ulicioară ce pleca de la m-rea Sf. Sava, avînd în partea stîngă întinsa 
proprietate a lui Costache Suţu (clădirea actuală a Ministerului Cons
trucţiilor) şi sfîrşindu-se în strada Racoviţă (astăzi Ion Ghica), care la 
stînga ducea în uliţa Colţei, iar drept înainte pe uliţa Bărcănescului 
(actuala strada Doamnei), deoarece pe partea stîngă a străzii Co Iţei erau 
case cu prăvălii, începînd din uliţa Racoviţă (ce pornea din faţa spita
lului Colţea, avînd în dreapta casa lui Suţu, astăzi Muzeul de istorie a 
oraşului Bucureşti) şi.pînă la uliţa bisericii Jenei. 

La 17 august 1857, arhitecţii Al. Orăscu şi Beniş înaintează depar
tamentului un raport, însoţit de „programa proiectului" şi deviz, arătînd 
că construcţia „nu se va putea da în total prin licitaţie", trebuind evitată 
orice tendinţă de speculă „de la o asemenea clădire naţională". 

Planul prevedea la „etajul de jos" (parter) următoarele încăperi: 
două pentru „instrumente de fizică şi laborator chimic", una pentru „pre
lecţii fizico-chimice", două săli mari pentru ci. I şi II, două pentru ci. 
III-IV; una de „adunare a profesorilor", două odăi pentru „castelanul 
Academii", un apartament din patru odăi pentru subdirector, trei pentru 
„aresturi", cinci camere pentru cancelaria Eforiei şcoalelor şi două săli 
pentru „facultatea de legi". La „etajul II principal" (de fapt etajul I) 
figurau : „sala de ceremonii şi examene", patru săli pentru clasele 
V-VIII, patru săli pentru clasele superioare, două săli pentru „facultatea 
de inginerii civile" şi două camere deosebite, un apartament pentru direc
tor, cu patru odăi, un salon şi două camere. La „etajele superioare" se 
prevedeau trei săli pentru „cursul de pictură" şi trei pentru „cursurile 
libere". Se stabilea prin deviz valoarea aproximativă a acestor lucrări la 
1.892.690 lei sau 60.085 galbeni 2• 

Felul cum erau dispuse sălile, ce suprafeţe aveau, în ce raport se 
găseau etajele cu parterul etc., sînt elemente ce nu se cunosc, deoarece -
deşi materialele documentare fac dese referiri la ele - planurile iniţiale 
cu modificările ce li s-au adus nu se păstrează în dosarele cercetate. 

La 2 septembrie, Gr. Bengescu, şeful departamentului, face un ra
port caimacamului, arătînd că prin legiuirea din anul 1847 se prevăzuse 
un fond de 500.000 lei pentru clădirea „unei Academii", că localul actual 
de la Sava este neîndestulător „dezvoltării învăţăturilor" şi „în mare 
stricăciune", deci se impune construirea pe acelaşi teren a „unei clădiri 
academice", în care scop s-au şi întocmit planurile şi devizul pe care le 

1 Se găseşte aici şi cel mai vechi plan cunoscut pînă astăzi al oraşului Bucurcşii, 
ridicat în 1770 (I. Ionaşcu, Planul cartografic inedit al oraşului Bucureşti dill anul 1770, 
în „Studii", an. XII ( 1959), p. 113-131, cu reproducerea lui fotografică). Celelalte cinci 
planuri sînt: două ale generalului Harting (<lin anii 1807 şi 1812); unul din 1828, ridicat 
de sublocotenentul Şernskanţ ş.i topograful Kusmin, altul al generalului Glebov, din 1849-
1850 şi încă unul din aceiaşi perioadă, fără indicaţia autorului. 

2 Arh. St. Buc., Min. Jnstr., dos. 3744/1857, f. 23-25. Urmaşii lui Orăscu păstrau 
un interesant tablou acuarelă reprezentînd palatul universităţii în stil neo-clasic, aşa cum 
el l-a conceput în 1857. Astăzi acuarela se află la Biblioteca Acad. R.P.R. 
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supune spre aprobare, propunînd să se numească un arhitect diriginte 
şi nişte funcţionari, şi să se înceapă „dărîmarea chiar de acum" 1. 

N-au trecut decît opt zile de la supunerea acestui raport şi caima
camul emite ofisul nr. 1290 din 10 septembrie 1857 2

, prin care aprobă 
proiectul şi devizul în valoare de 1.892.690 lei (de fapt 1.982.690 lei, 
datorită unei· erori prin intervertirea cifrelor, cum se va observa mai 
tîrziu) „pentru înfiinţarea unei Academii", fiind numit ca diriginte al 
lucrărilor arhitectul Al. Orăscu, retribuit cu 1000 de galbeni. 

Hotărîrea lui Ghica a fost comunicată eforiei la 16 septembrie 3, 

cerîndu-i-se să ia măsuri pentru punerea ei în practică. După o săptă
mînă, Secretariatul statului restituie departamentului „cultului„„ pla
nurile clădirii Academiei în număr de 5„. şi devizul" 4, care fuseseră pre
zentate caimacamului. 

In scurtă vreme Eforia putu asigura lui Orăscu banii necesari pentru 
dărîmarea şi începerea lucrărilor la fundaţii, astfel că la 10 octombrie 
1857 au loc, cu participarea lui Ghica, festivităţile punerii pietrei funda
mentale a palatului viitoarei Universităţi, cu care prilej se bate şi o me
dalie comemorativă, „Medalia Universităţii", al cărei original se conservă 
la Cabinetul numismatic al Academiei R.P.R. Pe aversul medaliei apare 
faţada clădirii, avînd în partea de sus inscripţia: „Triumful ştiinţelor", 
iar dedesubt o inscripţie circulară: „Academia Romînă în Bucureşti 
MDCCCLVII". Pe revers, o ghirlandă de stejar cu armele şi stema ţării, 
avînd în centru inscripţia: „Spre dezvoltarea spiritelor tinerimii", apoi 
marginal : „în memoria fondatorilor s-a pus temelia la 10 octombrie" 5. 

Este semnificativ faptul că în toamna acestui an, cînd pe plan politic se 
constituie şi îşi desfăşură lucrările Divanul Ad-hoc - adunarea naţio
nală, în care pentru prima oară îşi fac apariţia şi reprezentanţi ai ţără
nimii, şi se formulează dezideratele întregului popor pentru înfăptuirea 
statului naţional Romînia -, se pune şi temelia edificiului destinat dez
voltării învăţămîntului de cel mai înalt grad, superior şi diferenţiat de 
învăţămîntul mediu prin conţinut, metodă şi scop. Procesul acesta de dez
voltare a formelor noi în suprastructura societăţii romîneşti, impus de 
transformările din baza economică, n-a putut fi urmărit şi descifrat cu 
deplină claritate, de aici explicabilă confuzia denumirilor de „Academie" 
şi „Universitate". Acestea vor stărui, după cum vom vedea, în unele minţi 
ale vîrfurilor societăţii, ceea ce nu exclude puternica dorinţă ce anima 
pe aceşti factori cu răspundere în stat de a ridica învăţămîntul pe o 
treaptă superioară, care, în anul 1864 (cu patru ani mai tîrziu decît la 
laşi), devine oficial, învăţămînt universitar. 

Iniţial, concepţia ce a călăuzit pe Ghica în rezolvarea problemei 
construirii noului local de la Sava, a fost aceea de „înfiinţarea unui centru 
pentru instrucţia publică superioară", în care să se predea şi „învăţă-

1 Arh. St. Buc„ Min. /nstr., dos. 37 44/1837, f. 27, 38. 

1 
2 Ibidem, f. 28, 37. 

i 3 Ibidem, .f. 29 (nr. 1574). 
\ 4 Ibidem. f. 31 (nr. 3072 din 23 sept.). 

5 Dr. V. Gomoiu, Din istoria medicinei şi a învăţămintului medical în Romînia (înainte 
de 1870). Bucureşti 1923, p. 1180, nota I. La acea dată nu se ştia de soarta originalului, 
existînd numai o copie executată de Reschi la Braşov. 
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turile şcolare" medii, aceasta fiind - după expresia lui - „o neapărată 
urmare a stării de acum a instrucţiunii publice la noi" 1• 

:Incă din 1852 se observase că terenul de la Sf. Sava era cu totul 
insuficient pentru o clădire în care iniţial se concepuse să funcţioneze 
colegiul, biblioteca, muzeul, tipografia şi „Academia" cu „facultăţile", 
din care cauză în februarie se luase cu embatic de la Eforia spitalelor un 
loc în uliţa Colţei 2, iar în 1853 se cumpărase de la pitarul C. Balsamâ 
terenul învecinat 3, cum şi casele pitarului A. Petrescu, situate în direcţia 
opusă Colţei, plătindu-se 1500 de galbeni 4• în aceste case, departamentul 
interior (interne) anunţa Eforia şcoalelor la 21 septembrie 1854, că se 
va instala „laboratorul cu canţelaria de avise pentru linia telegrafică 
Bucureşti-Braşov" 5, iar la 22 decembrie fixa şi chiria anuală de 100 de 
galbeni pentru casa „ocupată vremelnic de aşezămîntul telegrafic bucu
reştean" 6• Aflăm deci că aici a funcţionat cel dintîi oficiu telegrafic din 
Bucureşti. In 1857 Eforia şcoalelor obţinea aprobarea caimacamului 
Ghica să se cumpere cu 6000 de galbeni şi casele lui Vasile Hiotu, lîngă 
cele cumpărate de la Petrescu. 

In ianuarie 1857 7 arhitectul Schlatter, însărcinat să facă planul 
terenului Hiotu, propune să se cumpere şi casele Anicăi Boerescu (cu 1800 
de galbeni) de pe uliţa Colţei, ale bisericii lenei (2100 de galbeni) şi ale 
lui Crăciun Olaru 8 ( 1500 de galbeni), susţinînd că numai pe o suprafaţă 
astfel lărgită s-ar putea construi „un maiestos stabiliment, cu piaţă şi 
alee de plimbare". In ajunul festivităţilor de începere a lucrărilor de con
struirea palatului, eforii cad de acord cu Antonie Baronzi şi fiii săi să 
cumpere cu 4500 de galbeni casa lor apropiată de ale lui Petrescu şi 
Hiotu, din „colţul despre dreapta al uliţei Lazăr" şi susţin faţă de Ghica 
cumpărarea casei „pentru că prin ea s-ar deschide mai mult faţada in
trării Academii 9• 

In anul următor, în vremea executării lucrărilor, arhitectul diriginte 
Al. Orăscu propune să se cumpere şi terenul cu clădirile fraţilor Boerescu 10, 

iar la 12 iulie 1858 Poenaru şi Costaforu convin să dea lui V. Boerescu 5000 
de galbeni, sub rezerva aprobării lui Ghica, care îşi exprimă acordul prin 
ofisul 1056 din 12 august 11 • La 4 septembrie 1859, prăvăliile din uliţa 
Colţei, foste ale lui Boerescu, nu fuseseră încă dărîmate din cauza înce
tinelii cu care se construia localul nou al Academiei 12• Dirigintele lucră
rilor mai socotea necesar la 14 noiembrie 1858 13 cînd nu mai cîrmuia 

1 Arh. St. Buc., Min. lnstr., dos. 3744, f. 149, 168-169. 
2 Ibidem, dos. 1812/1852, f. I şi urm. 
3 Ibidem, dos. 3744/1857, f. 93. 
4 Ibidem, dos. 2862/1853. Raportul Eforiei nr. 649 din 22 aprilie, se aprobă de Ştirbei 

cu ofisul 826 din 2 mai 1853 (f. 1-3, 10-11). 
s Ibidem, dos. 3722/1857, f. 4, 9-10, 33 (adresa nr. 4883). 
e Arh. St. Buc., Min. Jnstr., dos. 3722/1857, f. 48. 
7 Ibidem, f. 6. 
s Pe acest teren se afla hotelul Kiech, situat ·în vecinătatea casei Şuţu, casă în care 

funcţionează în zilele noastre Muzeul de istoric a oraşului Bucureşti. 
s Arh. St. Buc., Min. lnstr., dos. 3744/1857, f. 48, 61. Caimacamul aprobă cumpărarea 

cu ofisul 1704 din 26 noiembrie (f. 68). 
10 Ibidem, dos. 3206/1858, f. I, 8. 
11 Ibidem, dos. 3744/1857, f. 157 (ofisul în original). La 21 august, departamentul 

îl comunica cu nr. 1529 Eforiei (idem, ibid., dos. 3206/1858, f. 9-10). 
12 Ibidem, f. 30. Fiind în stare proastă trebuiau reparate cu 3034 lei. 
13 Arh. St. Buc., Min. lnstr., dos. 3841/1857, f. 63. 
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Ghica, să fie achiziţionate şi : casa „raposatului Manolache Serghiadis" 
la nord de casa Hiotu 1, o alta între casa lui C. Suţu şi prăvăliile bisericii 
Ienei, şi aceea a lui Filitti 2, alături de locul lui Grunau . 

După terminarea lucrărilor de zidărie ale edificiului „Academiei", 
Arhitectul Orăscu ridică un plan topografic „cu arătare de proprietăţile 
şi stradele ce înconjoară clădirea Academiei", şi face referat către Eforie, 
la 26 februarie 1862 4. propunînd alipirea la terenul Sf. Sava a trei locuri, 
numindu-le : „Casa Olarului, casa Chirculescu 5 şi casa Gherman" 6• In 
referat se vorbeşte şi de soarta vechii biserici Sf. Sava, care „după dis
poziţiunea locului şi după trebuinţă, urmează a se strămuta din localul 
unde se află", căci „nivelaţia locului o va îngropa" şi apoi legată „cu şine 
de fier" cum se vede, n-are nici o soliditate. El propune „reconstrucţia 
bisericii în locul însemnat în planul ce-l alătur" (inexistent în dosar) şi 
începerea lucrărilor „de aplanare" cu suma prevăzută în bugetul anului 
1860 „pentru terminarea Academiei". Propunerea din 1862, probabil da
torită dificultăţilor financiare prin care trece statul în această vreme,. 
n-a fost pusă în aplicare şi biserica mai dăinui pînă pe la 1870 7• 

Lucrările de construirea localului Academiei, începute în octombrie 
1857 şi limitate la facerea fundaţiilor, reîncep în primăvara anului 1858 
şi se desfăşoară încet din cauza obiecţiunilor ridicate de eforul Florescu 
asupra proiectului întocmit de Orăscu, care sînt supuse de către Ghica 
discuţiei unei comisii de efori, profesori şi tehnicieni 8• La concluziile 
acesteia, printre care şi aceea că „facultatea de drept ar trebui să aibă 
clădire aparte", iar denumirea „Academie" să fie schimbată cu termenul 
„Universitate" 9, arhitecţii proiectanţi răspund la 28 aprilie că se pot face 
unele modificări de detalii, fără a se atinge economia proiectului. In 
acelaşi timp ei apreciază că edificiul nu poate fi executat „decît în cel 
puţin doi ani 10. 

1 Ibidem, dos. 3744/1857, f. 4. 
s ln planul Jung din colecţia Muzeului de istorie a oraşului, terenul Filitti figurează 

la începutul uliţei bisericei Jenei, pe stînga, plecînd din uliţa Colţei. 
3 Este vorba de proprietatea unuia din cei doi medici Grunau, Gheorghe (tatăl) 

sau Adolf (fiul), primul născut la Găttingen în 1785, doctor în 1809, stabilit la Bucureşti 
în 1812 ca medic la spitalul Filantropia, căsătorit în 1819 cu fiica dr. Mesitz. decedat în 
1852 (cf. V. Gomoiu, Repertor de medici, farmacişti şi veterinari, voi. I, Brăila 1938, p. 
181-2). Acesta - în anul 1847 îşi avea casa în mahalaua Boteanu. Adolf Grunau, născut 
în 1821, obţine doctoratul în medicină la 1847 şi ocupă postul de medic chirurg la Colţea 
şi apoi la Colentina. Moare la Vîlsăneşti-Argeş în 1892 (p. 181 ). 

4 Ibidem, dos. 389411857, f. 11. 
6 ln planul Jung apare un teren Chirculescu pe ulicioara ce vine de la Sf. Sava, 

la colţul drept ce se formează cu uliţa Racoviţă vis-ă-vis de casa Suţu, partea din fund 
opusă străzii Colţea. 

8 Un teren Ghermani, cu construcţii, apare în plan pe uliţa lenii, acolo unde se înalţă 
astăzi edificiul Institutului de arhitectură. 

7 La 23 febr. 1870, arhitecţii Orăscu şi Burelli întocmesc un deviz de lucrările ce 
urmează să se execute la „Academie" în anul 1870, totalizînd suma de 20.000 lei. Se prevăd 
300 lei „pentru dărîmarea bisericii, dindu-se materialul" (Arh. St. Buc., Min. Instr„ dos. 
124/1870, f. 79). 

8 Caimacamul dă dispoziţii departamentului pentru alcătuirea comisiei la 14 martie 
(Arh. St Buc., Min. lnstr„ dos 3744/1857, ·f. 109), dar ea se constituie abia la 4 aprilie 
cu eforii Florescu şi Poenaru, profesorii V. Boerescu, C. Bozianu, E. Constantinescu, D 
Pavlidi, etc., arhitecţii Burelli şi Tillay, şi arhitecţii proiectanţi Orăscu, Schlatter şi Benisch 
(Ibidem, f. 8-11, 94-96). 

o Ibidem, f. 133-136, 141-112. 
10 Ibidem, f. 128, 148. 
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Deşi se adjudecase lucrarea „arhitectonului" Mihail David şi acesta 
depusese garanţia bănească, adusese „din Austria" (probabil din Tran
silvania) 70 de zidari meşteri „cu tocmeală ca să-i aibă toată vara în 
lucru" şi-şi pregătise din vreme „provizia de materialul trebuincios ca 
începînd la lucru să aibă în destul cu ce lucra pînă este ziua mai mare şi 
mai ieftină la preţ", cum sună o plîngere adresată caimacamului la 22 
aprilie, totuşi zvonul că „este să se modifice planul" a făcut să se în
ceapă lucrările abia la sfîrşitul lui aprilie, cînd Ghica dispune în acest 
sens 1, neacceptînd nici propunerea comisiei de a se înlocui termenul 
„Acadt::mie" 2• 

După rezolvarea problemei structurii proiectului şi a contradicţiilor 
relative la viitoarea organizare a învăţămîntului superior, au urmat greu
tăţi de natură financiară, sumele alocate ordonanţîndu-se cu mari întîr
zieri 3

• Pe de altă parte materiale neprevăzute iniţial, cum sînt piatra 
specială şi mai ales marmora, cerute de Orăscu în septembrie 1858 prin 
deviz suplimentar în valoare de 10228 galbeni 4, urcă cheltuielile şi am
plifică dificultatea acoperirii lor, mai ales că în octombrie încetează 
căimăcămia lui Alex. D. Ghica, şi conducerea de stat trece asupra căimă
cămiei de trei 5, care se arată preocupată în scurta guvernare de proble
mele politice şi în primul rînd de frînarea luptei maselor populare pentru 
realizarea Unirii. Abia în vara 1860, domnitorul Cuza aprobă suma 
necesară plăţii marmorei şi a unui plus de pietrărie pentru asigurarea 
solidităţii clădirii 6• 

La 15 octombrie 1859 este numit la direcţia şcoalelor Ioan Maio
rescu. Acesta va arăta o energie deosebită în activitatea privind termi
narea palatului Academiei. Probabil datorită lui, pietrăria şi marmora au 
fost comandate la o mare întreprindere de lucrări de pietrărie şi sculp
tură din Pesta, a lui A. Gerenday, care face o ofertă la 12 ianuarie 1860 7• 

Pentru a putea contracta cu firma de la Pesta „lucrarea de marmoră 
şi altă pietrărie de Pesta", cum şi pentru cheltuielile de tencuit, pentru 
uşi, ferestre, pardoseală şi continuarea lucrării „după contractele anului 
expirat", Eforia se adresează ministerului, la 30 martie 1860, precizînd 
că pentru „a se termina pînă în toamnă edificiul Academiei celei noi", 
trebuie să i se pună la dispoziţie un fond suplimentar de 450.000 lei 8• 

1 Ibidem, f. 116, 119. 
2 Ibidem, f. 148, 168-169. Jn această chestiune, cf. I. Ionaşcu, Din istoria învăţămin

tului superior din Bucureşti în căimăcămia lui Alex. D. Ghica (1856-1858 ), în „Analele 
Universităţii Bucureşti", seria „Istorie", XII (1963), nr. 30, p. 14 ş. u. 

3 Jn iunie 1858, directorul Eforiei şcoalelor, Costaforu, solicită departamentului suma 
de 500.000 lei, care nu se mandatează nici în septembrie, cînd noul director Boerescu e 
nevoit să repete cererea (Arh. St. Buc., Min. Jnstr., dos. 3744/1857, f. 156, nr. 1220 d!n 
11 iunie: f. 171, nr. 1874 din 2 septembrie). 

4 Ibidem, f. 173---174, nr. 2147 şi 2148, din 1 octombrie. Eforii informează departa· 
mentul cu această ocazie că lucrările „Academiet Naţionale" progresează şi „în toamna 
aceasta se speră ca să se isprăvească etajul I" (parterul). La 10 octombrie, Ghica aprobă 
suma solicitată (ibidem, f. 175, 177). 

5 Căimăcămia lui Ghica încetînd ca urmare a Convenţiei de la Paris, se formează alta 
din trei boieri : Em. Băleanu, I. Manu şi I. Al. Filipescu, primii doi fiind reacţionari notorii, 
adversari îndîrjiţi ai Unirii, de unde şi practicarea unor metode de silnicie electorală. 

8 Arh. St. Buc., Min. lnstr., dos. 3744/1857, f. 225-226, 239, 251, 264. 
7 Idem, ibid., dos. 3841/1857, f. 507, 522. Din oferta sculptorului C. Storck, de la sfîr

şitul lui septembrie 1861, reiese că piatra provenea din cariera de la Sooscut (Ibidem, dos. 
3744/1857, f. 612). . 

8 Ibidem, dos 3744/1857, f. 283 (rap. nr. 1102). 
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După trei luni, văzîndu-se fără mei un răspuns, Eforia 1 reveni la 21 
iunie, informînd ministerul că edificiul „n-are a se termina în toamna 
aceasta şi pe calea Colţei, studiile se pot incepe în 20 sale încă la J sep
tembrie viitor", însă în devizul iniţial nu sînt trecute unele lucrări : colo
ritul pereţilor în forma marmorei, decorarea sălii de ceremonii şi a in
trării principale, mobilarea cu sobe mari de tuci, cu bănci amfiteatrale 
de stejar şi catedre, macadamizarea terenului din jur, ornarea frontonului 
cu statui de piatră etc. 2• Toate acestea necesitau un fond suplimentar 
de 15000 de galbeni. Ministru al învăţămîntului era acum C.A. Rosetti. 
Acesta supune chestiunea în consiliul de miniştri, ai cărui membri reprezenta 
curentul cel mai avansat din acea perioadă 3 ; se constată că palatul Acade
miei a costat pînă acum (27 iunie) 2.304.872 lei şi se impune să se aprobe 
suplimentarea, pentru care se încheie un jurnal şi un proiect de lege pe care 
Cuza scrie : „Se încuviinţează" 4• 

In august 1860 profesorul Al. Orăscu obţine, la intervenţia lui Maio
rescu 5

, un concediu de 20 de zile de la interne, unde era directorul lucrărilor 
publice 6, pentru o călătorie la Budapesta şi Viena, în vederea recepţionării 
lucrărilor ornamentale de marmoră şi a comandării altora suplimentare 7. 

Aceste materiale aveau să fie transportate cu vapoarele pe Dunăre pînă 
la Giurgiu, de unde trebuiau transportate cu mari dificultăţi cu carele 
la Bucureşti, neexistînd drum de fier. De aceea la 12 octombrie Maio
rescu intervine la interne să se dea dispoziţii organelor locale pentru cău
tarea în satele vecine Giurgiului a unui număr de 350 de cărăuşi cu care 
solide, dintre care 40 să poată încărca peste 2000 de ocale 8. La 14 noiem
brie Maiorescu anunţa departamentul instrucţiunii că „marmora tocmită 
la Pesta pentru Academie a sosit acum la Giurgiu" în trei vapoare îm
preună şi cu contractantul 9• Materialele au rămas în timpul iernii acolo; 
în februarie 1861 s-a adjudecat transportarea celor 362 „bucăţi de piatră" 
cu 1490 de galbeni 10, dar primul transport, din cauza greutăţilor finan
ciare 11 , nu s-a putut face decît în iunie, 11 care sosind la bariera Şerban 
Vodă la 24 ale acestei luni 12• 

Aşezarea pietrăriei importate potrivit proiectului de construcţia 

1 Printre efori era şi Simion Marcovici propus efor în locul lui G. Costaforu de către 
Grigore Alexandrescu interimar la instrucţia publică, Ia 10 oct. 1859 cu nr. 2657 şi numit 
de Cuza la 11 oct. cu decretul 448 (Arh. St. Buc., Min. lnstr., dos. 2685/1859, f. 1-2). 

2 Arh. SJ. Buc., Min. Jnstr., dos. 3744/1851, f. 316, rap. nr. 1875. 
3 N. Golescu era preşedintele cabinetului cu V. Boerescu la justiţie, I. I. Filipescu, 

B. Vlădoianu etc.; avu o durată extrem de scurtă (28 mai-5 iulie). 
4 Ibidem, f. 315 ş. u. (rap. nr. 1545). 
5 Arh. St. Buc., Min. Jnstr., dos. 3207 c.f,J858, f. 20, rap. nr. 2249. 
6 La 27 mai 1860, la propunerea lui Ion Ghica ministru de interne, A. Orăscu este 

numit „capul diviziei de arhitectură" din direcţia lucrărilor publice, iar Ia 15 iulie, propus 
de G. Costaforu, titularul departamentului interne acum, Cuza îl avansează director al lucră
rilor publice. (Actele originale se găsesc între hîrti.ile familiei inginer Orăscu). 

7 Arh. St. Buc., Min. Jnstr., dos. 3207 c./1858, f. 20. Ca urmare a vizitei lui Orăscu, 
s-a produs oferta „fabricii de turnare a principelui Salm" din Viena, la I octombrie 1860, 
pentru executarea a 8 coloane „corintiniene" şi cu ornamentele capitelurilor, la preţul de 
250 florini bucata loco Viena (Ibidem, dos. 3744/1857, f. 725). 

8 Arh. St Buc., Min. Jnstr .. dos. 3207 c/1858, f. 22, rap. nr. 2855. 
9 Ibidem, dos. 3744/1857, f. 341. rap. nr. 3236. 

10 Ibidem, .f. 373. 
11 De pildă garanţia lui Gerenday nu era restituită acestuia nici la 2 februarie 1862 

(Ibidem, f. 506, rap. nr. 189). 
12 Ibidem, f. 381 (adresa finanţelor, nr. 9120, către culte). 
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clădirii a necesitat un timp îndelungat 1, meşteri specialişti 2 şi două 
maşini speciale. Localul era gata de roşu încă din toamna anului 1860 3, 

dar „măsurătoarea clădirii de roşu" nu se putea face nici la 7 martie 
1861 4, din lipsa planurilor ce se găseau asupra unei comisii „revizui
toare", instituite pentru verificarea gestiunii lucrărilor, care nici la sfîr
şitul lui iulie nu se găsea în situaţia de a putea restitui aceste planuri 
şi concluziile 5. 

La 2 martie 1861, arhitectul Orăscu prezenta Eforiei un referat 
cuprinzînd situaţia de cheltuieli efectuate cu înălţarea palatului Acade
miei, din care rezultă că pînă la acea dată se alocase pentru această im
pozantă clădire (neîntrecută de nici o alta din Bucureşti şi din toată Ţara 
Romînească existentă în acea vreme) suma de 2.766.652 de lei şi se chel
tuise 2.348.541 de lei 6• Acest fond nu putea însă acoperi toate cheltuie
lile reclamate de lucrări neprevăzute, de aceea conducerea învăţămîn
tului a cerut, şi Camera a votat, un fond suplimentar de 461.780 7 de lei, 
din care - potrivit propunerii Eforiei din 29 iulie 1861 - urma să se 
plătească sculptorului Friederich Schiller realizarea celor 11 cariatide 
„ce sînt a se aşeza în salonul de ceremonie al Academiei", care costau 
319 galbeni sau 29 galbeni fiecare, sumă plătită cu mare greutate în anul 
1862 8• I se mai aproba Eforiei, la 20 septembrie 1861, angajarea ·sumei 

1 In iunie soseşte piatra şi marmora. Meşterul Tivald adus din Pesta „pentru lucra
rea pietrăriei şi aşezarea marmurei de la Academie'\ cerea a fi plătit de la I iunie la 
31 octombrie 1861 (Arh. St. Buc„ Min. Jnstr .. dos. 3841/1857, f. 447, nr. 3103 şi raportul 
Eforiei din 24 martie 1862, ibid„ f. 585), dar la 23 noiembrie eforii anunţau departamentul 
că au sosit „frînghiile necesare pentru aridicarea şi aşezarea pietrăriei'', deci meşteml a 
trebuit să mai rămînă cîteva luni, pină la 31 ianuarie 1862, deci 8 luni (Ibidem, f. 514, 615). 

~ Tivald din nota precedentă, Ernst Heissler etc. 
a ~a 11 iulie 1861, antreprenorul M. David, care contractase „zidăria de roşu, ten

cuia la, duşumeaua, facerea hasnalelor", se plîngea ministerului cultelor că în 1860, Eforia 
„nu m-a lăsat să săvîrşesc toată tencuiala după contract" (Arh. St. Buc„ ibidem, dos. 
3744/1857, f. 384), ceea ce dovedeşte că o parte din local era şi tencuită în toamna 1860 
şi întreruperea lucrărilor venea în urma instituirii comisiei de verificare de care se va vorbi. 
La 5 decembrie 1860, vornicia (primăria) oraşului intervenea la departamentul cultelor să 
se încredinţeze lui Ioniţă Şerban. „starostele de argintari" lucrări de „zugrăvit" la Academie 
(Ibidem, f. 349-350, adresa nr. 11112). Dar s-au adjudecat lucrările de aşezatul sobelor 
şi „zugrăvitul" unor încăperi din Academie „în care s-a permutat cancelaria Eforiei şi două 
clase superioare din Gimnaziul Sf. Sava", desigur din toamna 1861, asupra antreprenorilor 
Solomon Gold şi Zisu Spiner, care aveau de primit la 8 Jebruarie 1862 încă 7895 de lei 
(Ibidem, f. 508, raportul Eforiei nr. 245). 

4 Arh. St. Buc., Min. Jnstr., dos. 3744/1857, f. 379, adresa nr. 633. 
6 Comisia era alcătuită din Jon Otetelişanu şi arhitecţii I. I. Melic şi D. Berindei 

(ibidem, f. 371, adresa nr. 275). Din adresa Eforiei către departament, din 22 iulie 1861, 
se vede că planurile fuseseră date comisiei de „aproape 9 luni de zile". (Ibidem, dos. 
3841/1857, f. 382, nr. 2035), deci această comisie a 'Început să funcţioneze din noiembrie 
1860. I n acest an, la 19 noiembrie, directorul I. Maiorescu trimitea departamentului şcoa te
lor trei dosare şi două suplimente din anii 1857-1860, cum şi patru planuri. (Ibidem. 
dos. 3744/1857, f. 347, rap. nr. 3303)_ La 25 noiembrie, arhitectul diriginte Orăscu, întrebat de 
Eforie, explică cum s-au executat şi plătit luorările efectuate (Ibidem, dos. 3841 /1857, f. 26 ). 

6 Ibidem. dos. 3841/1857, f. 316. 
7 Ibidem, dos. 3744/1857, f. 544, adresa nr. 2612 
8 La 20 ianuarie 1862, Eforia intervenea la departament să se achite sculptorului 

Schiller suma de 3150 lei pentru cariatide (Ibidem, f. 481, adresa nr. 120), care la 11 ianua
rie adresase o plîngere că de patru luni n-a primit un ban, că vremea pierdută cu alergă
turile „este pentru noi meseriaşii un adevărat capital pierdut". (Ibidem, dos. 3744/1857, 
f. 482). La 7 februarie 1862 şi lucrătorii ce lucraseră la aşezarea pietrăriei se lamentau 
pentru neplata sumei de 2082 lei pentru munca prestată de la 30 septembrie - 13 octombrie 
(Ibidem. f. 507-508). 
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de 1600 de galbeni din fondul votat pentru realizarea statuilor de la fron
tonul Academiei 1• Eforii se adresează lui Carol Storck, artist-sculptor, 
care se obligă prin contractul de la începutul lui octombrie să execute 19 
statui în „bas-relief în frontonul Academiei", precizînd că „timpanul 
frontonului va fi lucrat cu pietrăria de la Soscut, adusă de la Pesta"; 
fiind în aceasta cîteva pietre subţiri se obligă a le înlocui cu pietre de 
Rusciuc. \'a pregăti modelele în iarnă, iar cu venirea primăverii va începe 
sculptura, întreaga lucrare putînd fi gata la 31 august 1862 2• înainte 
de data fixată pentru terminarea lucrării anterioare de 1600 de galbeni, 
pentru care acceptase să fie chezaş dr. C. Davila, de a cărui apreciere şi 
prietenie se bucura, sculptorul Storck face un nou contract, la 29 mai 
1862, pentru realizarea, în schimbul sumei de 900 de galbeni, a „acrote
riilor frontonului clădirii Acs.ilemiei ... cu 6 capiteluri de pilaştri cores
punzători capitelurilor coloanelor de sub fronton", cele 3 acroterii cons
tînd din două figuri la marginile de colţuri „şi marca asupra triun
ghiului", iar capitelurile fiind în stil ionic. Acestea vor fi executate în 
piatră de Rusciuc, pe care artistul şi-o va procura, şi vor fi ridicate cu 
„maşinile" Academiei. Fiecare piesă va fi artistic executată şi „din o sin
gură bucată". Va începe lucrarea imediat, ca în vară să treacă la sculp
tură ; \'a preda-o în termen de 8 luni de la încheierea contractului, pe 
chezăşia aceluiaşi dr. Davila 3• 

f n afară de lucrările ornamentale, rămîneau să se execute altele 
exterioare şi interioare, printre care şi scările. Pentru acestea eforii soli
cită departamentului, la 16 aprilie 1862, suma de 30.000 lei 4• In această 
primăYară arhitecţii Schlatter şi Kuhnovski, avînd în sfîrşit dosarele şi 
plaQurile localului, fac măsurătorile şi constată <;ă „zidăria clădirii Aca
demiei Sf. Sava" reprezintă un volum de 1471 stînjeni cubici şi să se 
plătească antreprenorului potrivit acestui calcul 5, ceea ce nu s-a realizat 
nici în iunie 6 din pricina dificultăţilor financiare, care făcuse să se tără
gănească această construcţie cinci ani şi încă nu se putea spune că era 
gata 7, cum o dovedeşte faptul că inaugurarea oficială a acestei monumen
tale clădiri s-a făcut după trecerea altor şapte ani, în decembrie 1869. 
Cît priveşte amenajarea pieţei, bulevardului şi aleilor din faţa localului, 
aceasta nu se putea realiza atîta timp cît cu greu se găseau fondurile 
necesare construcţiei palatului Academic. Aşa se explică cum casa Hiotu, 
cumpărată _în 1857, exista încă în 1862, adăpostind şcoala primară din 

1 .\rh. St. Buc., Afin. Jnstr., dos. 3744/1857, f. 613, adresa nr. 2390 din 12 septem
brie, 61 l. 

2 Arh. St. Buc., Min. Jnstr., dos. 3744/1857, t. 612. Contractul apare nedatat, însă fiind 
înaintat de Eforie la 4 octombrie 1861, poate fi socotit ca fiind alcătuit la sfirşitul lui 
septembrie sau începutul lui octombrie. ln 1862 eforii menţionau printre contractanţii din 
anul 1861, care nu-şi primiseră încă banii şi pe Storck, cu 50.400 lei „pentru facerea unei 
compoziţiuni de statui în basorelief la frontonul Academiei" (Ibidem, f. 539, hîrtia nu-i 
datată, dar probabil fu alcătuită după 31 august, cînd lucrarea trebuia să fie gata). 

3 Ibidem, f. 763. Tn anul 1878, C. Storck îşi avea atelierul de sculptură in strada 
Griviţei (fostă Tîrgoviştei) nr. 18 (actuala Calea Griviţei) (v. Calendarul Progresului pe 
anul 1879, Bucureşti, p. 95 ). 

4 Arh. St. Buc., Min. lnstr., dos. 3744/1857, f. 642, adresa nr. 780. 
5 Arh. St. Buc„ Min. lnstr., dos. 3744/1857, f. 643, referat nr. 40. 
6 Ibidem, f. 787. 
7 La 26 aprilie 1863, ministrul instrucţiunii Tel! comunica celui de la agricultură, 

comerţ şi lucrări publice că în bugetul de la 1 aprilie s-a prevăzut suma de 150.000 lei pentru 
terminarea localului Academiei şi cerea deviz (ibidem, dos. 3207 c/1858, f. 78). 
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culoarea de roşu 1• Aici ministerul intenţiona ca în toamnă să transfere 
gimnaziul Matei Basarab 2, înfiinţat prin jurnalul Eforiei nr. 138 din 
14 noiembrie 1859, fapt pe care arhitectul Orăscu îl consideră nerealist, 
clădirea fiind „rea" şi propunînd construirea unui local nou „pe locul 
Academiei despre strada Colţei", fără să se gîndească totuşi la un plan 
de perspectivă. 

Apariţia unui articol în „Buciumul" lui Bolliac din 27 martie 1863 
relativ la localul „Academiei Naţionale ce se construieşte la Sava", în 
care se arată că grinzile au început să se rupă şi chiar zidurile şi tavanele 
să crape, face ca ministerele de lucrări publice şi de instrucţiune publică 
să numească o comisie care să cerceteze situaţia şi să refere 3• In compo
nenţa ei intră, din partea lucrărilor publice, arhitecţii Al. Costinescu şi 
Tillay, iar din partea ministerului instrucţiunii, arhitecţii Gaetan Burelli 
şi D. Berindei 4• Comisiei i s-a pus la dispoziţie o sală la „Academie" şi 
proiectul 5: După o lună, ministrul Tell comunică celui de la lucrări 
publice că comisia nu poate lucra, Berindei şi Orăscu neprezentîndu-se 
la şedinţele fixate, iar Tillay motivîndu-şi absenţa 6• ln luna mai parti
cipă şi Tillay, alături de Costinescu şi Burelli, dar nu pot intra în fond, 
planurile fiind trimise la lucrările publice 7• Apoi chestiunea rămîne în 
suspensie pînă la 23 octombrie, cînd D. Bolintineanu, noul ministru al 
instrucţiunii în cabinetul condus de M. Kogălniceanu, se adresează celui 
de la lucrări publice cerindu-i să numească o comisie de „bărbaţi spe
ciali", care să examineze „starea stricăciunilor" de la edificiul Acade
miei 8• In afară de Costinescu şi Tillay, este numit şi M. Capuţineanu, fost 
elev la Sf. Sava, secţia de inginerie, apoi bursier la Paris, acum directorul 
şcoalei de arte şi meserii. In urma revenirii lui Bolintineanu, numeşte şi 
ministerul de interne din parte-i, la 17 decembrie, pc arhitectul I. Melic, fixînd 
data de 10 ianuarie 1864 pentru verificarea situaţiei 9• La 8 ianuarie se stabi
leşte noua componenţă a comisiei „de anchetă" : A. Costinescu de la lucrări 
publice, I. Melic de la interne 10 şi G. Burelli de la instrucţiune 11 • Comisia se 
întruneşte de mai multe ori, iar la 31 ianuarie, în lipsa lui I. Melic, încheie 
un proces verbal 12, în care consemnează „rezutatul cercetărilor şi vizitărilor 
parţiale", constatîndu-se în ce priveşte starea edificiului, următoarele : 

• Ibidem, f. 710, adresa Eforiei nr. 970 din 3 mai 1862. Pînă a nu trece casa Hiatu 
în stăpînirea statului, ea fusese închiriată de V. Hiatu lui larganda, care avea un pension. 
Jn urma unei furtuni, care i-a dărîmat porţile şi împrejmuirea, el solicita Eforiei la 27 sep
tembrie 1857 să repare stricăciunile (Arh. St. Buc„ Min. Instr., dos. 4008/1854, f. 28). 

2 Ibidem, dos. 2666/1859. 
3 Arh. St. Buc., Min. Jnstr., dos. 3207 c 1858, f. 58 („Buciumul" nr. 23, data men-

ţionată; Ministerul lucrărilor publice numeşte comisia cu nr. 2985, din 27 martie). 
4 Ibidem, f. 59, adresa nr. 9926 din 30 martie. 
5 Ibidem, f. 72, adresa min. instr. din 25 martie. 
6 Ibidem, f. 78, adresa nr. 12540 din 26 aprilie. 
7 La şedinţa din 10 mai 1863, Orăscu n-a venit pentru a da lămuririle necesare, iar 

la 27 mai, ministerul instrucţiunii cere planurile de la lucrări publice. (Ibidem, f. 90 
şi urm.). 

8 Ibidem, f. 124, adresa nr. 30456. 
9 Ibidem, f. 131, decizia nr. 2300. 

10 Arh. St. Buc., Min. Jnstr., dos. 562/1864, f. 2, nr. 399. 
11 Ibidem, f. I. La 17 decembrie 1863, ministerul instrucţiunii cu nr. 35655 anunţa pe 

Burelli că lucrările comisiei „pentru inspectarea edificiului Academiei Sf. Sava vor începe 
la 10 ianuarie şi trebuie să fie în Bucureşti la 5 ian. 1864. 

12 Ibidem, f. 5-6. Iscălesc nunai Costinescu şi „Burely". 
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1. Zidurile sînt solide, după cum se observă din părţile încă netencuite, 
doar la arcadele de deasupra uşilor se văd unele crăpături, ce nu afec
tează însă soliditatea clădirii; alte crăpături în interiorul edificiului, 
aripa dreaptă, iarăşi nu periclitează edificiul. 

2. Tencuielile pereţilor şi mai ales ale plafoanelor sînt rău executate, 
materialele au fost bune, dar neîngrijit şi în grabă lucrate, cu nisipul 
necernut, cu şipci prea late pentru plafoane. 

3. Grinzile plafoanelor sînt subţiri în raport cu lungimea şi prea 
distanţate între ele. Sînt de brad plutit, expuse alternativ la umiditate şi 
uscăciune înainte de a fi întrebuinţate la construcţie, şi cariate, iar la 
capete putrede. „Inturile" ulterioare la grinzile „etajului superior" sînt 
făcute „fără artă". 

4. Duşumelele sînt din scînduri de brad prea înguste şi ondulate. 
5. „învelişul e construit fără artă şi calcul". Lemnăria pare cariată. 

îmbinările lemnelor nu corespund „regulelor de construcţie", iar „fierul 
alb" al acoperişului e pe alocuri prost lucrat, lăsînd pătrunderea ploii 
şi zăpezii. 

6. Scările sînt slabe că abia ar satisface o casă particulară, nu un 
edificiu cu „mari frecventări, mai cu seamă la cazuri de solemnităţi". Cele 
două scări de lemn ale aripilor se reazimă pe grinzi cariate şi oscilează 
„la sguduirea unui singur individ". 

Propun să fie însărcinat un arhitect care să facă un „proiect deta
liat de toate lucrările necesare la repararea şi consolidarea edificiului". 

în februarie 1864, raportul comisiei devine public, apărînd în „Mo
nitor" 1, iar la 4 martie D. Bolintineanu propune lucrărilor publice ca în 
comisia de cercetare, pe lîngă arhitecţii Melic, Costinescu şi Burelli, să 
mai intre şi Tabay, Berindei, Capuţineanu „pentru a da o mai mare auto
ritate acestei lucrări şi spre a se putea convinge chiar d. Orescu, arhi
tectul dirigent al Academiei despre reaua construcţie şi prostul materia 1 
întrebuinţat". La 6 martie, ora 12, arhitectul Costinescu să fie prezent 
la Academie şi dacă Orăscu nu vine timp de două ore, să se înceapă 
iucrarea fără el 2 . La 11 martie Bolintineanu trimite lui Burelli „comp tu 
general de sumele cheltuite cu clădirea Academiei", iscălit de A. Orăscu, 
Cernovodeanu si Lambru Vasilescu 3• In sînul comisiei s-au ivit serioase 
divergenţe, uni'i membri fiind de acord cu explicaţiile şi argumentarea 
lui Orăscu, printre aceştia numărîndu-se şi Tabai, membru nou al comi
siei, care. - după opinia lui Burelli din 16 martie - a prezentat un ra
port scris în favoarea lui Orăscu, „purtînd mai mult un caracter de scriere 
de advocat decît de un raport al unui om tehnic" 4• După trei luni de zile, 
Bolintineanu se adresează ministrului lucrărilor publice spunînd : „mi-am 
făcut deplina convingere despre imposibilitatea de a putea utilisa acest 
edificiu în starea în care se găseşte" şi propunînd să se ia măsuri pentru 
îmbunătăţirea şi terminarea lui, în care scop să fixeze un arhitect-diri
ginte şi acesta cu Burelli să treacă la lucru 5• La 30 iulie se comunică 

p. 173. 

I 

1 Monitorul, jurnal oficial al Principatelor Unite romine, nr. 40 din 19 februarie, 

2 Arh. St. Buc., Min. lnstr., dos. 3207 c/1858, f. 144. 
3 Arh. St. Buc., Min. lnstr., dos. 562/1864, f. 14, ord. nr. 1154. 
4 lbid„ f. 29, raport nr. 68. 
5 lbid., dos. 3207 c/1858, f. 150, adresa 19367 din 16 iunie 1864. 
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de Bolintineanu lui Burelli că ministerul lucrărilor publice a numit pe 
A. Costinescu 1 ca împreună să întocmească „programul necesar pentru 
îmbunătăţirea şi terminarea edificiului Academiei" 2, în care avea să-şi 
înceapă activitatea Universitatea din Bucureşti, înfiinţată de domnitorul 
Cuza şi de Bolintineanu chiar în prima decadă a acestei luni. 

Prin realizarea monumentalei clădiri - concepută în perspecti\·a dez
voltării învăţămîntului superior în a doua jumătate a sec. al XIX-iea şi 

Perspectiva faţadei clădirii Universităţii din Bucureşti, proiectată ln 1857 de arhitectul 
Alex. Orăscu 

(Acuarelă in secţia de stampe a Bibliotecii Academiei R.P.R.) 

în primele decenii ale secolului actual, despre care Vasile Boerescu, direc
torul general al şcoalelor, spunea cu satisfacţia omului de şcoală pro
gresist, la festivitatea de închidere a anului şcolar, din ziua de 29 iunie 
1859: „Pe ruinele Sf. Sava, acest loc atît de scump oricărui romîn ce ştie 
puţină carte, se aridjcă cu iuţeală palatul Academiei romîne ; a venit 
timpul cînd şi instrucţiunea să-şi aibă un palat" 3 - socotim că arhitectul
inginer Al. Orăscu şi-a înscris numele printre oameni devotaţi progre
sului ştiinţific şi cultural în Romînia. 

1 Acesta este probabil tînărul moldovean care pleacă la studii în 1834 la Viena îm
preună cu Anastase Fătu, T. Stamati, A. Vellini etc. şi aveau corespondent pe Zenovie Pop 
( N. Iorga, St. şi doc., V, p. 111-112). Este se pare tatăl lui E. Costinescu. 

2 Arh. St. Buc„ Min. Jnstr„ dos. 562/1864, f. 30, ord. nr. 21208. 
3 Cuvînt rostit de directoru! şcoa!elor V. Boerescu la împărţirea premiilor din mwl 

şcolar 1858-1859, Bucureşti, imprimat (p. 3). (cf. Arh. St. Buc„ Min. Jnstr„ dos. 3037/1838. 
f. 62-63). 
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MIŞCAREA GREVISTA DIN BUCUREŞTI 
IN ANII 1910-1914 

de ION IACOŞ 

Mişcarea grevistă din Bucureşti în anii 1910-1914 constituie una 
din paginile de luptă dîrză ale clasei muncitoare din Romînia, pentru 
apărarea intereselor sale vitale, pentru cucerirea contractului colectiv., 
pentru menţinerea şi întărirea organizaţiilor ei de clasă, politice şi profe
sionale. 

Adîncirea contradicţiilor dintre muncă şi capital, dintre principalele 
partide politice burgheze - conservator şi liberal - pentru dobîndirea 
unor profituri sporite de pe urma exploatării maselor populare, a fost 
reflectată în bună măsură şi de mişcarea grevistă din acei ani. Măsurile 
luate de către clasele exploatatoare din Romînia în anii 1910-1914, legiui
rile reacţionare adoptate, demagogia în jurul unor reforme (agrară, elec
torală), teroarea contra organizaţiilor muncitoreşti etc., au ridicat clasa 
muncitoare şi oamenii muncii la luptă. 

Reconstituirea în 1910 a Partidului social-democrat a constituit un 
succes al clasei muncitoare din ţara noastră, acţiune la a cărei realizare 
proletariatul bucureştean şi-a adus o contribuţie însemnată. P.S.D. a avut 
un rol important în ridicarea conştiinţei politice a clasei muncitoare, în 
organizare'a luptei sale revendicative, reconstituirea lui contribuind la 
înviorarea procesului de organizare a muncitorimii. P.S.D. fiind însă 
dominat de ideologia ,reformistă a Internaţionalei a II-a nu a putut deveni 
un adevărat stat major al muncitorimii, fapt ce s-a răsfrînt şi asupra 
mişcării greviste din Bucureşti. 

Un rol însemnat în organizarea şi conducerea acţiunilor greviste în 
anii 1910-1914 l-au avut sindicatele, ca.re reuşesc să grupeze în jurul 
lor tot mai mulţi muncitori şi să aibe influenţă sporită în masa munci
torească. 

La începutul secolului al XX-iea, oraşul Bucureşti. era nu numai 
centrul politic al ţării, ci şi un important centru industrial în continuă 
dezvoltare. Odată cu industriile metalurgică, pielărie şi tăbăcărie, textilă, 
tipografică, alimentară, de transport, întreprinderile statului şi comunale, 
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ca să enumerăm numai pe cele mai importante, 1 s-a dezvoltat şi un prole- 1 

tariat tot mai numeros, care a jucat un rol de prim rang în cadrul mişcării 
muncitoreşti din Romînia şi care începe să se afirme cu tot mai multă 
tărie în viaţa politică a ţării. După unele statistici ale vremii, reiese că 
în Bucureşti în anii 1910-1915 erau peste 25.000 muncitori industriali, 
la care se mai adăugau numeroşi lucrători din ateliere, încît în total erau 
circa 37 de mii. 2 

Dezvoltarea economică a oraşului, legile protecţioniste adoptate 
pentru încurajarea industriei, 3 între care şi legea din 1912, 4 au creat noi 
posibilităţi de sporire a profiturilor capitaliste. 

La baza mişcării greviste din Bucureşti în anii 1910-1914 au stat 
o serie de factori sociali, economici şi politici. Deşi capitaliştii obţineau pro
fituri însemnate ca urmare a exploatării muncitorilor, 5 totuşi condiţiile 
de muncă, igiena în ateliere şi fa brici, unde domnea „starea de infecţie 
şi insalubritate" - după cum remarca ziarul „Romînia muncitoare", 6 erau 
tot mai g.reu de suportat. Tntrucît nu erau referiri decît ioarte vagi în 
privinţa reglementării duratei zilei de muncă, în mai toate fabricile se 
lucrau cîte 10-12 ore,* iar în unele (brutării) şi cîte 14-16 ore pe zi 7• 

Tn schimbul acestei munci istovitoare, lucrătorii erau retribuiţi cu 
un salariu între l şi 3 lei pe zi, ceea ce faţă de creştera continuă a preţurilor 
produsele de strictă necesitate, era neîndestulător 8• însăşi unii economişti 
burghezi, menţionează în lucrările lor, că preţul alimentelor a crescut 
în perioada anilor 1909-1913 în medie cu 35-40%, 9 în timp ce salariile 
au crescut în aceeaşi perioadă foarte puţin, sau au rămas staţionare. Creş
terea preţurilor era confirmată, în bună parte, şi de presa din acea vreme. 
„De şase ani încoace - scria revista «Facla» în 1912 -- viaţa s-a scumpit 

1 Intre fabrici le mai importante din Bucureşti amintim: Metalurgie: „Lemaître", 
„Wolff", „Vulcan", „Metalurgia Romînă'· (J. Katz), „Haug", „Weigel", „Hornstein", 
„Ciriak"; Pielărie şi tăbăcărie: „Gr. Alexaudrescu", „Sapatino", „Mandrea", „Fleicher", 
,.Prodanoff", ,;r. Ceamis", „Grigoriu", „Weithase", „Simionovici" etc.; Intreprinderile 
statului şi comunale: „Arsenalul Armatei", „Pirotechnia Armatei", „Atelierele C.F.R.'', 
„Fabrica de chibrituri", „Belvedere". „S.T.B.", „Uzinele comunale''; Alimentare: „Assan", 
,,Zimmer", „Phenix", „Gagel", „Geisler", „Muller"; Tipografii: .,C. Gabi", ,.Rasidescu", 
,.Socec", „A. Baer", „Minerva", „Universul"; Textile: „Industria Bumbacului'', „Colen
tina", „S. A Tricotaje", „Tricotaje-Filaret", „Ţesătoria-Viitorul", „Birman" ; Timplărie: 
„Ganea", „Lessel", „Silva". 

2 Anuarul statistc al Romîniei, Buc., 1912, pag. 384, „Viaţa socială", nr. 2 din 1911, 
pag. 123, „Poporul muncitor" din I martie 1915. Greva generală din octombrie 1920, 
Buc., Ed. Politică, 1960, p. 34. 

3 Enciclopedia Romîniei, voi. III, Buc., 1939, pag. 251. 
• C. Hamangiu, Codul general al Romîniei, voi. VII, 1911-1913, p. 860-867. 
& „Argus" din 15 iulie 1912. 
e „Romînia munctioare" din 2 octombrie 1911. 
* După înseşi statisticile oficiale, în 1913 se lucra în industria pielăriei, lemnului 

şi metalurgiei cite 10-12 ore, textilă, îmbrăcăminte, construcţii cite 11 ore, alimentară 
10-14 ore etc. (Buletinul Statistic al Romîniei 1913, nr. 28-29, pg. 46: 

7 Idem. 28 febr. 1913; „Fer şi metal", nr. 6 din 1 februarie 1913; „Lemn şi mobilă", 
sept. 1912; „Dimineaţa" din 6 sept. 1912. -

8 Arh. Statului Buc., Fd. Preşed. Cons. Miniştri, dos. nr. 34/1912, p. 307: „Fer şi 
metal" din septembrie 1913. 

9 S. C. Dragu, „Scumpirea traiului", Ed. Flacăra, 1913, pag. 33. 
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·necontenit. dar salariile s-au menţinut mereu aceleaşi. Şi în vreme ce 
chiria se îndoia, iar celelalte cheltuieli strict necesare se urcau şi ele în 
proporţie, balanţa salariilor cobora încetul cu încetul" 1• 

Şi alte publicaţii ale vremii semnalau „insuficienţa salariilor faţă de 
nevoile zilnice ale traiului" 2• Cornparînd salariul unui muncitor cu costul 
pieţii, la care se adăugau chiria ridicată şi alte trebuinţe familiare, ne dăm 
seama de nivelul de viaţă scăzut al muncitorimii bucureştene, ceea ce 
explică cauza numeroaselor greve ce au avut loc în anii 1910-1914. 

In goana după profituri cît mai mari, capitaliştii au neglijat luarea 
unor măsuri pentru asigurarea securităţii muncii în întreprinderi şi un 
minimum necesar de igienă, ceea ce ducea la mărirea numărului de acci
dente, de pe urma cărora mulţi muncitori rămîneau muritori de foame 3 

deoarece patronii refuzau adesea să plătească vreo despăgubire, conside
rînd că „vinovat" de accident era lucrătorul. 

O situaţie grea o aveau femeile, tinerii muncitori şi copiii angajaţi 
în întreprinderile capitaliste, care erau puşi la munci alături de lucrători, 
dar care erau retribuiţi mult mai prost decît aceştia 4• Deşi în legea din 
1906 se prevedea o limită în muncă, de 10 ore pentru femei şi de 8 ore 
pentru copii, ea era încălcată la tot pasul, iar prin legea meseriilor din 
1912 durata zilei de muncă pentru femei şi copii a fost sporită. 

Este semnificativă constatarea facută de unii politicieni ai vremii 
asupra muncii copiilor în ateliere şi fabrici: „In diferite vizite întreprinse 
de noi fără nici o calitate oficială, am constatat că sînt rare stabilimentele 
industriale din ţară în care nu întîlneşti copii de 7-8 şi 9 ani, lucrînd 
de-avalma cu adulţii 13 şi 14 ore" 5• 

Unul dintre factorii care au provocat nemulţumire în rîndurile mun
citorilor l-a constituit şi reţinerea de 3% din salar de către capitalişti, 
pentru aşa-zisa casă de ajutor din fa brică, bani care erau administraţi 
de patroni şi folosiţi după dorinţa lor, mai ales pentru recrutarea unor 
agenţi din rîndurile lucrătorilor 6• Reţinerile din sa Iar la „casa de ajutor" 
au provocat deseori conflicte între lucrători şi patroni, ajungîndu-se chiar 
la greve, deoarece patronii nu restituiau suma de bani „cotizată" de la 
muncitori, cînd aceştia erau concediaţi sau se angajau în altă parte. Toate 
aceste fapte constituiau tot atîtea cauze reale de nemulţumire şi revoltă. 
în rîndurile mtmcitorilor care au pornit la luptă pentru îmbunătăţirea 
nivelului lor de muncă şi de trai. 

Adoptarea de către clasele dominante din Romînia a legii „scelerate" 
(Orleanu) în 1909. prin care se interzicea lucrătorilor din întreprinderile 

1 „Facla", nr. 25 din 23 iunie 1912, pag. 482. 
2 „Universul" din 8 iunie 1912; „Adevărul" din 12 aprilie 1912. 
a Din istoricul for mării şi dezvoltării clasei muncitoare din Romînia, Ed. Politică, 

1959, pag. 385. 
4 „Romînia muncitoare" din 5 decembrie 1913; „Poporul" din 25 iunie 1911. 
& J\1. Petrescu Comnen - Studiu asupra intervenţiei statului între capital şi muncă, 

1910, pag. 23. 
8 „Romînia muncitoare", 25 oct. 1908 şi 11 martie 1910; „Dimineata" din 

17 iunie 1912. 
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statului organizarea în sindicat şi declararea de greve, precum şi a legii ! 
meseriilor, c.reditului şi asigurărilor muncitoreşti (Neniţescu) în 1912, au 
lovit în organizaţiile muncitoreşti şi în primul rînd în sindicate. In ace-I 
laşi timp se urmărea atenuarea luptei de clasă a proletariatului şi aba
terea lui de la problemele fireşti ale luptei de dezrobire din robia capita
listă. împotriva acestor măsuri ale burgheziei şi moşierimii, clasa mun
citoare a ripostat cu hotărîre, Bucureştiul fiind iniţiatorul unor mari 
campanii de protest, întruniri şi demonstraţii de stradă 1• „Cu toată legea 
scelerată - scria ziarul „Romînia muncitoare" - conflictele dintre muncă 
şi capital izbucnesc într-una, din ce în ce mai mari, din ce în ce mai for
midabile. Autorităţile asistă neputincioase la desfăşurarea acestor războaie 
sociale, căci muncitorii ştiu cum să procedeze pentru ca să dejoace com
binaţiile adversarilor" 2. 

In munca de propagandă şi de organizare a muncitorimii, de mobi
lizare a ei la luptă, Partidul social-democrat, precum şi Comisia locală a 
sindicatelor au folosit în activitatea lor metode variate. Prin numeroase 
manifeste, articole publicate în p.resa centrală şi de breaslă, prin confe
rinţe, întruniri, mitinguri, demonstraţii de st.radă etc., s-a desfăşurat de 
către elementele înaintate din mişcare, între care : Ştefan Gheorghiu, 
I. C. Frimu, M. Gh. Bujor, Al. Constantinescu, D. Marinescu, o intensă 
muncă pentru ridicarea conştiinţei de clasă a muncitorimii şi de organi
zare a ei. 

Sindicatele muncitoreşti din Bucureşti se întăresc tot mai mult în 
această perioadă. Astfel, sindicatele: metalurgic, al muncitorilor tăbăcari, 
al tîmplarilor, al muncitorilor în alimentaţie, al textiliştilor etc., reuşesc 
să grupeze în jurul lor, pe lîngă muncitorii organizaţi, şi un însemnat 
număr de lucrători neorganizaţi, ceea ce a avut un efect pozitiv în desfă
şurarea luptelor greviste. Un fapt semnificativ în întărirea acestor sin
dicate şi a rolului lor în mişcarea grevistă, îl constituie formarea Uniu
nilor sindicale respective: Uniunea Fer şi Metal, Uniunea Lemn şi 
Mobilă, Uniunea lucrătorilor în piele, Uniunea muncitorilor în alimen
taţie etc., care scot şi ziare proprii. Este important de subliniat că, deşi 
numărul muncitorilor organizaţi în raport cu numărul muncitorilor din 
Bucureşti, era .relativ redus, totuşi în desfăşurarea grevelor, cu rari 
excepţii, s-a acţionat unit de către toţi muncitorii, ceea ce a grăbit şi asi
gurat, în mare parte, cîştigarea luptei. 

Urmărind mişcarea grevistă din Bucureşti în anii 1910-1914, con
statăm că revendică.rile din memoriile lucrătorilor au fost cam aceleaşi : 
mărirea salariilor, scurtarea zilei de muncă, condiţii mai bune de muncă 
în ateliere, respectarea demnităţii omeneşti, respectarea repausului dumi
nical, împotriva reţinerilor abuzive din salar etc. 

1 Vezi în acest sens marile întruniri publice şi demonstraţii de stradă din ianuarie
f ebruarie 1910, decembrie 1911, ianuarie-martie 1912, în Bucureşti, precum şi în oraşele 
Ploieşti, Brăila, Galaţi, Tr. Severin, laşi, Bacău, Constanţa, Tulcea etc. 

2 „Romînia muncitoare" din 6 iunie 1910. 
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ln afară de revendicările cu caracter economic, muncitorii au for
mulat şi deziderate de ordin politic, ca recunoaşterea delegaţilor de 
fabrică şi ai sindicatului, .reprimirea la lucru a muncitorilor concediaţi 
pentru actiYitatea revoluţionară, abolirea legei „scelerate" şi a legii mese
riilor, modificarea legii asigurărilor, împotriva războiului. 

In ceea ce priveşte forma de desfăşurare a grevelor, trebuie să sem
nalăm două aspecte, şi anume: pînă în 1912 tratativele pentru aplanarea 
conflictelor se purtau, de regulă, direct între capitalişti şi delegaţii lucră
torilor reprezentaţi prin sindicat sau C.G.S.R., fă.ră intervenţia autorităţii 
de stat. Incepînd din 1912, de cînd se înfiinţează Casa Centrală a Mese
riilor, ca urmare a legii amintite, la medierea conflictului, autoritatea de 
stat era adesea prezentă prin inspectorul său delegat. Dar pentrucă această 
formă era doar la începuturile sale, multe din conflicte se desfăşurau în 
p·rivinţa tratativelor tot ca şi mai înainte. Ceea ce trebuie reţinut atît 
dintr-o formă, cît şi din cealaltă, este că sindicatele reprezentau interesele 
muncitorilor, sediul sindicatelor fiind centrul unde se adunau greviştii, 
unde se sfătuiau şi hotărau asupra luptei, centrul de adunare a întregii 
mase de muncitori, fie ei organizaţi sau neorganizaţi. 

O altă trăsătură caracteristică a mişcării greviste din acei ani este 
aceea că grevele au cuprins un număr mare de întreprinderi, în unele 
cazuri grevele t.ransf ormîndu-se în greve generale ce cuprindeau întreprin
derile din aceeaşi ramură. In cele mai multe greve, muncitorii au desfă
şurat acţiuni combative, organizînd adunări la sediul sindicatelor din 
P-ţa Amzei, mari întruniri şi mitinguri în sălile publice: „Dacia", „Ami
ciţia", „Transilvania", „Aurora", mari demonstraţii de stradă, la care 
participau muncitori din toată Capitala. Un fapt semnificativ al desfăşu
rării grevelor îl constituie organizarea unor însemnate acţiuni de solida
rizare nu numai din partea muncitorilor din întreprinderile bucureştene, 
ci şi a celor din ţară şi chiar din străinătate. Tn felul acesta, grevele au 
constituit o şcoală preţioasă de educare a muncitorimii în spiritul princi
piilor de clasă şi al internaţionalismului proletar, de unire şi organizare 
a ei, de afirmare a clasei muncitoare în viaţa politică a ţării. Acţiunile de 
solidaritate proletară au constituit totodată unul din factorii de bază în 
asigurarea victoriei, dovedind creşterea spiritului de clasă a muncitorimii. 

O importanţă deosebită în desfăşurarea grevelor a avut-o partici
parea ucenicilor la luptă, ceea ce a împiedicat pe capitalişti să-i folosească 
ca spărgători de grevă ; ucenicii devenind astfel un factor important în 
munca de agitaţie desfăşurată în cursul manifestaţiilor de stradă. 

Numeroase sînt acţiunile greviste întreprinse de proletariatul din 
Bucureşti în perioada de care ne ocupăm. Amploarea pe care a luat-o 
mişcarea grevistă, numărul mare de participanţi, acţiunile şi manifesta
ţiile desfăşurate în jurul grevelor, confirmă din plin rolul oraşului Bucu
reşti ca principal centru al proletariatului din Romînia. Pentru a avea o 
imagine mai clară asupra mişcării greviste din Bucureşti în anii 
1910-1914, dăm următorul tabel: 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

I 

Situaţia statistică a grevelor pe ramuri de producţie 
în anii 1910-1914' 

Ramura 
I 1910 1 1911 

A n i i 

1 1912 / 1913 / 1914 

Metalurgie 2 2 16. 5 14 

Pielărie şi încălţăminte 3 4 14. 5 6 

Textile şi confecţii 4 5 10. 3 7 

Alimentaţie - - 12. 2 4 

Tipografi 5* 1 2 1 5 

Intreprinderi ale statului şi CO· 
munale - - 4 2 4 

Tîmplari 3 - 2 - -

Construcţii - - 4 2 --

Diverse 4 4 5 3 2 

T o t a 1 I 21 I 16 I 69 
1 

23 I 42 

I 
Total 

39 

32 

29 

18 

14 

10 

5 

6 

18 

I 171 

Din analiza tabelului de mai sus, constatăm că din cele 171 de greve, 
stabilite de noi pe baza materialelor documentare cercetate, metalurgiştii, 
care erau şi cei mai bine organizaţi, se aflau în fruntea acţiunilor cu 39 de 
greve, urmaţi de muncitorii în pielăre şi încălţăminte cu 32 greve, apoi 
textile şi confecţii cu 29 greve etc. 

Mai constatăm că în acei ani au avut loc 5 greve generale: meta
lurgie, pielărie şi încălţăminte, tipografi, textile şi confecţii, şi alimentaţie 
cu un ecou deosebit în vaţa politică a Capitalei şi cu urmări pozitive pentru 
întreaga mişcare muncitorească din tara noastră. Un fapt concludent ce 
trebuie reţinut este acela că muncitorii din întreprinderile statului (C.F.R., 
Arsenal etc.), cu toată interdicţia legilor burgheze de a se organiza şi 
purta conflicte colective de muncă, păşesc pe calea grevei pentru cuce
rirea drepturilor lor. 

Dacă urmărim mişcarea grevistă pe ani, avem următoarea situaţie : 
1910 cu 21 greve, 1911 cu 16, 1912 cu 69, 1913 cu 23, iar 1914 cu 42. 
Numărul grevelor, creşterea şi descreşterea lor, de la un an la altul, este 
determinat de raportul de forţe dintre clasa muncitoare şi burghezie, de 
tăria mişcării muncitoreşti, de măsurile rep.resive luate de clasele domi
nante, precum şi de o serie de factori externi (războaiele balcanice). 

In cele ce urmează ne vom ocupa, respectînd crite-riul cronologic, 
de cîteva greve mai importante desfăşurate în acei ani. 

1 Tabelul a fost întocmit pe baza dărilor de seamă ale sindicatelor, a presei mun
citoreşti centrale şi locale şi a presei burgheze din acei ani, cit şi a unor lucrări apărute 
ulterior. 

* Inclusiv greva generală pe ramură. 
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Una din grevele importante, prin numărul de participanţi şi prin ascu
ţimea conflictului, a fost aceea a celor 250 de ţesători şi frînghieri de la 
fabrica „Birman", condusă de către comitetul sindicatului.' Declarată la 
21 mai 1910, greva a fost determinată de refuzul patronilor de a mări sala
riile muncitorilor cerute printr-un memoriu, precum şi datorită concedierii 
abuzive a unor delegaţi ai lucrătorilor. 

Cu. toate presiunile făcute de capitalişti, care s-au bucurat de 
concursul poliţiei, concretizat în arestarea unor grevişti, muncitorii, prin 
solidaritatea şi hotărîrea lor de luptă, după două săptămîni au cîştigat 
greva. Regulamentul de muncă încheiat prevedea, între altele, majorarea 
salariilor cu 0,25 lei/zi, reprimirea la lucru a tuturor greviştilor, inclusiv 
a celor concediaţi înainte de grevă 2 etc. Tot în cursul anului 1910, mai 
au loc greve la ţesătoria de lînă „Schubert" (ianuarie), 3 la fabrica de 
mobile „Silva (aprilie) 4• O desfăşurare dramatică a avut-o greva de la 
fabrica de nasturi „Cohen", declarată la 26 aprilie şi care a durat peste 
10 săptămîni, fiind una din cele mai lungi greve din Bucureşti. Intrucît 
patronii au încălcat în repetate rînduri acordul încheiat cu muncitorii în 
1909, acord în care erau stipulate condiţiile de lucru, de salarizare şi de 
concediere, muncitorii, prin delegaţii sindicatului, au făcut mai multe 
demersuri pe lîngă patroni pentru respectarea condiţiilor stabilite prin 
regulament. In loc de răspuns, patronii au concediat 6 lucrători care se 
aflau în fruntea luptei de organizare şi apărare a intereselor muncitoreşti. 
Drept răspuns Ia măsura abuzivă a pat.ronilor, toţi lucrătorii s-au solida
rizat cu cei concediaţi şi au declarat grevă 5• Deşi au întreprins numeroase 
acţiuni şi au rezistat vreme îndelungată presiunilor capitaliste, munci
torii au fost nevoiţi să reia luorul în momentul în care patronii au reuşit 
să angajeze noi lucrători, obţinînd doar o victorie parţială. 

Un ecou însemnat în masa muncitorească din Bucureşti l-a avut 
greva generală a lucrătorilor tipografi din iulie-august 1910. Deşi la 
început greva a fost parţială, prin activitatea elementelor înaintate din 
conducerea sindicatului tipografilor - Dimitrie Marinescu, N. C. Geor
gescu, N. Vintilescu, Al. Apostolescu, N. Niculescu etc. şi prin colabo
rarea strînsă cu societatea „Gutemberg", greva a devenit generală la 
5 iulie 6• 

La grevă au participat peste 2.000 de lucrători din 28 de ateliere, 
între care amintim: „Baer", „C. Gobl", „Socec", „Codreanu", „Indepen-
denţa", „Sfetea", „Voinţa" etc. · 

Cauza grevei a constituit-o nerespectarea de către patroni a regu
lamentului de muncă adoptat în martie 1910 şi care prevedea: majorarea 
salariilor cu 5-8 lei pe săptămînă, scăderea orelor de muncă la 8 ore şi 
jumătate pe zi, respectarea zilelor de repaos 7• Trebuie menţionat că greva 

1 „Romînia muncitoare" din 27 şi 30 mai 1910. 
2 „Romînia muncitoare" din 27 şi 30 mai 1910. 
3 „Romînia muncitoare" din 24 ianuarie 1910. 
4 „Dimineaţa" din 25 aprilie 1910: „Romînia muncitoare" din 29 aprilie 1910. 
s „Rominia muncitoare" din 29 aprilie 1910; „Dimineaţa" din 3 mai 1910. 
6 Dare de seamă a societăţii „Gutemberg" pc anul 1910-1911, Biblioteca Acade

miei R.P.R., A. 11.797, voi. 272, pag. 62-78. 
7 Arhiva Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R., dosar 

nr. 59/1947, fila 37. 
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generală a lucrătorilor tipografi a fost precedată de un lockout, prin care 
patronii au urmărit să preîntîmpine izbucnirea unui conflict general, să 
facă presiuni asupra lucrătorilor. Lockout-ul, care a durat de la 30 iunie 
la 4 iulie, în loc să intimideze pe muncitori, i-a unit şi mai mult şi i-a 
pregătit pentru intrarea în luptă 1• Desfăşurarea grevei, care a durat pînă 
la 23 august 1910, a îmbrăcat o gamă variată de acţiuni: întruniri şi 
mitinguri, mari demonstraţii de stradă, editarea de manifeste, 2 publicarea 
de articole în presa muncitorească 3• In acelaşi timp patronii au făcut 
deme-rsuri pe lîngă autorităţile de stat, solicitînd punerea la dispoziţie 
a unor soldaţi cu care să poată fi continuată munca în ateliere. Au fost date 
circulare în ţară pentru recrutarea de spărgători de grevă, iar Ministerul 
de interne a publicat un comunicat p.rin care declara „greva ilegală", căci 
s-ar înscrie, chipurile, sub prevederile legii „scelerate" 4 • Poliţia a inter
venit, la rîndul ei, în numeroase rînduri în conflict, maltratînd şi arestînd 
lucrători din pichetele de grevă. In felul acesta greva a îmbrăcat şi un 
pronunţat caracter politic. 

Cu toate manevrele capitaliştiior şi concursul ce l-au avut din partea 
autorităţilor, greviştii au rezistat. Hotarîrea lor de a-şi apăra drepturile 
a stîrnit simpatie şi admiraţie în rîndurile celorlalţi muncitori din Bucu
reşti care au subscris sume importante pentru ajutorarea greviştilor. Aju
toare au venit şi din partea muncitorilor din Ploieşti, Craiova, Rîmnicul 
Vîlcea, Iaşi, Constanţa, Brăila, Botoşani, Tecuci etc. 5• Un fapt mobilizator 
în lupta greviştilor l-a avut sprijinul material şi moral acordat de către 
Secretariatul Internaţional tipografic, de Federaţiile naţionale ale tipo
grafilor din Franţa, Bulgaria etc. 6• · 

După mai bine de 7 săptămîni, greva s-a încheiat printr-un acord 
între părţi, care reprezenta un succes al muncitorilor tipog.rafi, o victorie 
a grevei lor generale. Prin amploarea ei, prin numărul ma.re de partici
panţi, prin formele de luptă şi prin durata ei, greva generală a lucrăto
rilor tipografi a fo~t una din marile mişcări greviste din acea vreme. 

în anii următori şirul luptelor greviste continuă. Astfel, în cursul 
anului 1911 au avut loc 16 greve, desfăşurate mai ales în ateliere şi fabrici 
mici. Aceasta se explică în parte şi printr-o oareca.re slăbire nejustificată 
a preocupărilor P.S.D. şi C.G.S.R. faţă de mişcarea grevistă, cea mai mare 
parte a activităţii lor fiind îndreptată spre munca electorală 7

• 

Remarcăm totuşi cîteva greve importante, între care amintim greva 
celor 400 de lucrători de la „Bumbăcăria Colentina" 8• Declarată la 4 iunie 
pentru mărirea salariilor şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în 
fabrică, patronii, care aveau comenzi de executat; au fost nevoiţi, la numai 
o săptămînă de la izbucnirea grevei, să accepte revendicările lucrătorilor. 
Persecutarea însă a delegaţilor sindicali şi mai ales încălcarea regula-

1 „Dimneata" din 1 iulie 1910; „Adevărul" din 6 iulie 1910. 
2 Arhiva C.C. al P.M.R., fondul nr. 68, dosarul nr. 6:211, îila 10. 
3 „Romînia muncitoare" din 8, 22. 25, 28 iulie şi 16 august 1910. 
4 Arhiva C.t:,. al P.M.R., fondul nr. 68, dosarul nr. 611 ~I. fila 4-5. 
s Din istoria Luptelor greviste ale proletariatului din Romînia, voi. II, Editura Po

litică, 1962, pag. 42-65. 
6 „Adevărul" din 8 şi 21 iulie 1910; „Romînia Muncitoare" din 18 iulie 1910. 
7 P.S.D. participă pentru prima dată în alegeri, „Romînia muncitoare" din 20 februa

rie I 91 I. 
s „Romînia muncitoare" din 12 iunie 1911. 
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mentului stabilit a dus, la 14 iulie, la reizbucnirea grevei. ,\\uncitorii, 
fiind organizaţi şi acţionînd uniţi, s-au impus în faţa capitaliştilor care 
au fost nevoiţi, din nou, să se angajeze în faţa lucrătorilor că vor respecta 
condiţiile stabilite în comun şi concretizate în regulament. 1 

Pentru cucerirea unor revendicări asemănătoare au declarat grevă 
tăbăcarii de Ia „/\\andrea" (martie), 2 ţesătoarele de la „Societatea ano
nimă de tricotaje" (septembrie), 3 de Ia „Fabrica Şerban Vodă" (noiem
brie), 4 funcţionarii comerciali de la magazinul „Ruleta" (septem
brie) 5 etc. 

O altă grevă în care se .reflectă ascuţirea contradicţiilor dintre mun
citori şi patroni, este cea de la fabrica de tăbăcărie „Grigore Alexan
drescu", izbucnită în august 1911. După deciararea grevei, lucrătorii s-au 
adunat la sala sindicatelor din cartierul Tabaci, unde au redactat un 
memoriu de revendicări, care cuprindea, între altele : 9 ore de lucru pe zi, 
respectarea repausului duminical. plata orelor suplimentare cu 10 bani 
în plus, reprimirea celor concediaţi. In memoriu se prevedea de asemenea 
ca toate revendicările să fie consemnate printr-un .regulament de muncă. 6 

In jurul grevei s-au desfăşurat însemnate acţiuni de solidaritate atît în 
Bucureşti, cît şi la Ploieşti şi Piteşti. 7 La rîndul lor. capitaliştii de la 
„Grigore Alexandrescu" - una din fabricile mari din Bucureşti - s-au 
bucurat de un sprijin larg din partea autorităţilor, care au terorizat pe 
grevişti, au provocat incidente de pe urma cărora au operat arestări, în 
scopul înăbuşirii luptei muncitorilor. Cu toate acestea muncitorii au con
tinuat greva timp de peste 3 săptămîni, reluînd lucrul abia cînd patronii 
au acceptat satisfacerea majorităţii revendicărilor 8• 

Anul 1912 se rema·rcă printr-o puternică mişcare grevistă, atît prin 
numărul mare de greve - 69 - cît mai ales prin amploarea desfăşurării 
acţiunilor, prin rezultatele lor favorabile pentru muncitori, prin numărul 
mare de participanţi, prin manifestările de solidarizare în jurul grevelo.r, 
în aplanarea conflictelor fiind nevoite să intervină însăşi autorităţile de 
stat prin Ministerul de industrie şi comerţ. 

Dezvoltarea mişcării muncitoreşti, creşterea numărului muncitorilor 
organizaţi şi intensiHcarea muncii de propagandă, au permis sindicatelor 
ca, în cursul anului 1912. să ·se situeze tot mai mult în fruntea a 
numeroase greve şi să orienteze lupta muncitorilor spre forme noi, supe
rioare, ca de pildă greva generală care cuprindea pe toţi muncitorii din 
aceeaşi ramură de producţie. Acest lucru este confirmat de faptul că în 
cursul anului 1912, în Bucureşti au loc 4 greve generale şi o mare grevă 
demonstrativă, la 20 iunie, cu implicaţie de grevă generală pe întreaga 
Capitală. Creşterea luptelor greviste în cursul anului 1912 este determinată 
în bună măsură şi de legea meseriilor, muncitorii înscriind în revendi
cările lor şi lupta împotriva legii meseriilor şi modificarea legii asigură-

1 „Romînia muncitoare" din 20 iulie 1911. 
2 „Romînia muncitoare" din 17 martie 1911. 
3 „Romînia muncitoare" din 15 septembrie 1911. 
4 Idem, din 17 noiembrie 1911. 
5 „Dimineaţa" din 15 septembrie 1911. 
6 „Dimineaţa" din 3, 4 şi 5 august 1911; „Romînia muncitoare" din 6 august 1911. 
7 „Adevărul" din 9 şi 11 august 1911. 
8 „Dimineaţa" din 18 august l91 I. 

127 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



rilor, precum şi o serie de alte revendicări cu caracter politic. Referindu-se 
la amploarea grevelor, la dezvoltarea spiritului de solida.ritate, ziarul 
„Romînia muncitoare", generalizînd experienţa grevelor din Bucureşti, 
scria: .,Toţi îşi dau astăzi seama că lupta muncitorilor dintr-o fabrică sau 
dintr-un atelier nu este izolată, nu este un fapt izolat în viaţa unei părţi 
din clasa muncitoare, ci este lupta întregii clase muncitoare din Ţara 
Romînească. Jnfrîngerea luc.rătorilor dintr-un atelier sau dintr-o fabrică 
îi interesează şi-i lovesc pe toţi muncitorii din toate industriile şi din toate 
f abricile, victoria unei părţi din clasa muncitoare este victoria întregii 
clase muncitoare". 1 

Prima grevă generală din Bucureşti în 1912, organizată şi condusă 
de sindicat şi Uniunea în alimentaţie, a fost aceea a lucrătorilor brutari. 
Deşi numărul celor organizaţi nu era ridicat, sindicatul a ştiut să grupeze 
în jurul său masa greviştilor, să organizeze lupta lor şi totodată să zădăr
nicească uneltirile patronilor. care urmăreau să spargă g.re\'a. Solidari
tatea greviştilor şi sprijinul de care s-au bucurat, în ciuda măsurilor tero
riste luate de autorităţi contra lucrătorilor, au dus la victoria greviştilor. 
Revendicările cucerite - mărirea salariilor cu 15 bani pe zi, respectarea 
repausului duminical, condiţii mai bune de muncă, respectarea demnităţii 
omeneşti, înlăturarea „condicuţelor de servitori" impuse prin legea mese
rilor - au fost incluse într-un regulament. 2 

O altă grevă, pornită pentru cucerirea aceloraşi revendicări, a fost 
cea din iunie a lucrătorilor croitori, din 18 ateliere. După încetarea lucrului, 
Ia 6 iunie 1912, croitorii, adunaţi la sindicat, au elaborat şi înaintat patroni
lor un memoriu de revendicări, care cuprindea : 11 ore de muncă (în loc de 
13), respectarea demnităţii omeneşti, reglementarea numărului de ucenici în 
ateliere, toţi greviştii să fie reprimiţi în lucru 3• Muncitorii au reuşit, după 
aproape 2 săptămîni, să impună patronilor acceptarea memoriului de reven
dicări. 4 

O acţiune însemnată nu atît prin durată, sau rezultatele sale econo
mice, cît mai ales prin însemnătatea sa politică, a constituit-o greva de la 
Arsenalul armatei din 12 martie 1912. 

Se ştie că legea „scelerată" din 1909 interzicea salariaţilor din între
prinderile statului şi comunale să se organizeze în sindicat şi să declare 
grevă. Cu toate acestea, muncitorii de la Arsenal, ne mai putînd suporta 
exploatarea la care erau supuşi, recurg la grevă. Prin hotărîrea şi unitatea 
lor, muncitorii reuşesc, ca numai după cîteva ore de la declararea grevei, 
să obţină satisfacerea revendicărilor : majorarea salariilor cu 1-2 Iei pe zi, 
stabilirea orelor de muncă la 11 pe zi şi alte revendicări 5• 

Incurajaţi de acţiunea muncitorilor de la Arsenal, declară grevă, în 
iunie 1912 şi lucrătorii de la S.T.B., depoul Bonaparte, care după o zi 
cîştigă majorarea salarii!or cu I leu pe zi, scăderea orelor de muncă 
la 9 pe zi etc. 6• 
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1 „Romînia muncitoare" din 24 iunie 1912. 
2 „Adevărul" din 10 mai 1912. 
3 „Romînia muncitoare" din 21 iunie 1912. 
4 „Adevărul" din 18 şi 22 iunie 1912. 
s „Romînia muncitoare" din 13 şi 18 martie 1912. 
0 „Adevărul" din 18 iunie 1912; „Romînia muncitoare" din 10 iunie 1912. 
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Intre marile lupte greviste din Bucureşti, care au avut loc în cursul 
anului 1912, un ecou însemnat 1-a avut greva generală a lucrătorilor tăbă
cari, însoţită de mari manifestaţii de stradă 1• Declarată la 30 mai, greva 
generală a celor 1.600 de tăbăcari, de la „Gr. Alexandrescu", „Sapatino", 
.~T. Ceamis"; „T. Ionescu", „Fleicher", „P. Negreanu", „Simionovici", 
„Fraţii Rădulescu" etc., a durat pînă la 23 iunie, cînd se încheie cu 
succesul greviştilor. 

Concomitent cu greva generală a tăbăcarilor. are loc puternica 
grevă a metalurgiştilor din principalele fabrici: „Lemaître", „Haug", 
„Metalurgia Romînă" (J. K:atz), „Ciriak", „Hornstein", „Abramovici" etc„ 
numărul greviştilor ridicîndu-se la peste 3.000 2• 

încă din prima zi de grevă, muncitorii metalurgişti s-au adunat în 
sala sindicatelor din Piaţa Amzei, iar tăbăcarii la sala sindicatelor din 
Tabaci (str. Elena Cuza), unde au dezbătut problemele referitoare la vii
toarele acţiuni ce urmau să le întreprindă pentru asigura.rea victoriei. 
Pentru a menţine moralul greviştilor, a-i informa asupra felului cum 
evoluează evenimentele, a menţine şi întări unitatea de acţiune, a respinge 
şi demasca uneltirile exploatatorilor, cele 2 sindicate - metalurgie şi 
tăbăcari - împreună cu delegatul Comisiei generale a sindicatelor, au 
organizat, în comun şi separat, numeroase acţiuni. Aproape zilnic aveau 
loc adună.ri la sediul sindicatului, mitinguri în sălile „Dacia", „Amiciţia", 
„Aurora", însoţite de mari demonstraţii de stradă, cum au fost cele din 
10, 14 şi 20 iunie; întîlniri comune la grădinile Bordei şi Tei, pe cîmpul 
Filaret şi Belu. Activitatea şi manifestaţiile greviştilor erau amplu comen
tate de presa vremii. Aşa, de exemplu, ziarul „Adevărul" într-un articol; 
scria : „Zilnic, sute şi mii de muncitori parcurg străzile cu steaguri şi 
pancarde roşii, pe care sunt scrise revendicări foarte drepte" 3• Totodată, 
au fost editate manifeste care făceau cunoscut opiniei publice star.ea mize-· 
rabilă în care trăiau şi munceau lucrătorii, concedierile abuzive săvîrşite 
de patroni, tratamentul inuman la care erau supuşi 4• „Pentru ca grevele 
să poată fi încununate de succes - se spunea în unul din manifeste -
pentru ca lăcomia de cîştig a capitaliştilor să poată fi înf.rîntă şi lucrătorii 
să poată ieşi învingători din această luptă, sindicatul vă sună trîmbiţa 
de alarmă. Strîngeţi-vă rîndurile, uniţi-vă forţele, organizaţi-vă temeinic 
şi atunci triumful va ·fi al vostru" 5• 

Creşterea peste aşteptări a mişcării greviste şi ascuţirea conflic
tului în cele mai mari fabrici din Bucureşti. au alarmat clasele dominante 
care s-au grăbit să ia măsuri de intimidare contra greviştilor. Poliţia 
patrula pe străzi, provoca incidente, opera numeroase arestări din piche
tele de grevă, mijlbcea recrutarea de către patroni a spărgătorilor de 
grevă etc. 6• La rîndul lor, patronii se întrunesc, şi la 9 iunie 1912, în 
numele Uniunii generale a industriaşilor din Romînia, dau un comunicat 
în care declarau că nu recunosc dreptul sindicatelor de a participa în 

1 „Universul" din 4 şi 8 iunie 1912; „Romînia muncitoare" din 3 iunie 1912. 
2 „Romînia muncitoare" din 7 iunie 1912; „Dimineaţa" din 3, 5 şi 8 iunie 1912; 

„Adevărul" din 7 şi 18 iunie 1912; „Universul" din 8 iunie 1912. 
3 „Adevărul" din 24 iunie 1912. 
4 Arhiva C.C. al P.M.R„ fondul nr. 96, dosarul nr. 240, fila 21. 
s Arhiva C.C. al P.M.R., fondul nr. 96, dosarul nr. 240, fila 21. 
e „Adevărul" dn 13 şi 15 iunie JIJl2; „Dimineaţa" din 11 şi 14 iunie 1912. 
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numele muncitorilor la tratative şi ameninţau cu lockout în cazul că mun
citorii nu vor relua lucrul în condiţiile dictate de capitalişti 1• 

Comunicatul U.G.l.R.-ului a stîrnit o puternică indignare în rîndul 
greviştilor şi chiar în rîndul opiniei publice 2• 

Faţă de mişcarea metalurgiştilor şi tăbăcarilor, ca şi faţă de alte 
greve mari, conducerea P.S.D., care din punct de vedere tactic considera 
luptele economice ·ca o atribuţie exclusivă a sindicatelor, a avut o atitudine 
pasivă, ilustrînd prin aceasta slaba preocupare a P.S.D. faţă de problemele 
şi interesele vitale ale clasei muncitoare, faţă de lupta sa. Oportunistul Toma 
Dragu, justificîndu-se în cadrul unei întruniri publice, a declarat că: „P.S.D. 
n-a intervenit pînă acum în conflictul dintre patroni şi grevişti, crezînd că-i 
mai bine să-i lase pe cei din urmă să-şi ducă singuri lupta" 3• Abia cînd lupta 
devenise mult mai ascuţită, cînd lJ.G.I.R.-ul declarase că nu recunoaşte drep
tul sindicatelor de a trata în numele muncitorilor, abia atunci, la insistenţele 
elementelor revoluţionare, P.S.D. a întreprins acţiuni de sprijinire a gre
viştilor. Astfel, la una din marile întruniri. I. C. Frimu, insuflînd încre
dere în forţele greviştilor, spunea: „grevele actuale trebuie să fie prilej 
de noi învăţăminte pentru lucrători ... greviştii de astăzi să lupte şi vor 
învinge" 4• Şi alte elemente înaintate din conducerea sindicatelor, între 
care: Pandele Becheanu, D. Pop, C. Popovici, Gh. Gh. Niculescu-Mizil, 
Dumitru Grofu, Th. Iordăchescu, Iordan Ionescu, D. lvăşcanu, Şt. Geor
gescu, Şt. Calomfirescu, S. Moraru etc., au activat în direcţia mobilizării 
maselor pentru sprijinirea greviştilor şi în general a grevelor. 

Acţiunile de solidaritate desfăşurate în jurul grevelor muncitorilor 
metalurgişti şi tăbăcari, sînt ilustrate de sprijinul material şi moral 
acordat, mergîndu-se pînă la declararea unor greve de simpatie, cum au 
fost cele de la „Vulcan", „Abramovici", „Compania de apă" 5 etc. Impor
tante ajutoare au fost primite din pa-rtea muncitorilor din Ploieşti, Galaţi, 
Craiova, Iaşi, Brăila, Bacău, Pt. Neamţ, Buzău etc. 6• 

In acelaşi timp, în Bucureşti era mare agitaţie şi în rîndurile lucră
torilor cizmari, brutari, croitori, care declară greve pentru revendicări 
proprii. Acţiunile geviste din Bucureşti au influenţat asupra desfăşurării 
unor greve puternice şi în alte oraşe ale ţării: Ploieşti, Galaţi, Craiova, 
laşi, 7 ceea ce reflectă amploarea deosebită a mişcării greviste din vara 
anului 1912. 

Dezvoltarea luptei de clasă. creşterea acţiunilor greviste în Bucu
reşti şi solidaritatea desfăşurată în jurul lor, au alarmat guvernul con-

' „Voinţa naţională" din 13 iunie 1912; „Universul" din 13 iunie 1912. 
I Comunicatul a fost amplu comentat de presă, fiind pentru acea vreme un act rar. 

Au fost publicate articole, interviuri, au fost făcute tot felul de declaraţii demagogice, de 
„obiectivitate" etc. însuşi ministrul de interne C. C. Arion, fiind obligat să ţină seama 
de forţa clasei muncitoare, la întrebarea unui corespondent asupra legalităţii sindica
telor, a declarat: „Cum dumneavoastră patronii vă cartelaţi, tot aşa şi muncitorii sînt 
în drept să se carteleze în sindicat pentru a-şi apăra drepturile" („Universul" din 
15 iunie 1912). 

3 „Voinţa naţională" din 16 iunie 1912; „Dimineaţa" din 16 iunie 1912. 
4 „Universul" din 16 iunie 1912. · 
& Arhiva C.C. al P.M.R., fondul nr. 79, dosarul nr. 7471, fila 2-3. 
6 „Romînia muncitoare" din 21 şi 24 iunie 1912; „Dimineaţa" din 14, 19 şi 20 

iunie 1912; „Adevărul" din 20 iunie 1912. 
7 Arhiva C.C. al P.M.R., fondul nr. 79, dosarul nr. 7471, fila 2. 
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servator. Ziarele burgheze, în special „Epoca" şi „Voinţa naţională", au 
desfăşurat o aprigă campanie împotriva greviştilor, a organizaţiilor sin
dicale, propovăduind idei şi teorii asupra colaborării între clase şi despre 
„comunitatea" de interese între exploataţi şi exploatatori etc. 1• Ins uşi 
guvernul conservator de sub preşedinţia lui Titu Maiorescu, care a văzut 
în mişcarea grevistă o acţiune politică de mare amploare, o afirmare a 
proletariatului ca clasă, a încercat să înlăture pericolul, să aplaneze 
grevele în schimbul satisfacerii unor revendică·ri economice. Demn de 
subliniat este· că în şedinţele Consiliului de miniştri din 13 şi 20 iunie 
1912, s-a discutat asupra grevelor şi măsurilor ce ar trebui luate pentru 
aplanarea lor, învestind chiar pe ministrul de industrie şi comerţ să 
medieze conflictul dintre muncitorii şi patronii din cele două ramuri im
portante ale industriei din Bucureşti 2. 

In faţa tergiversării tratativelor, Comisia generală a sindicatelor, 
împreună cu comitetul celor 2 sindicate, a organizat pentru 20 iunie, o 
mare grevă demonstrativă. De~i chemarea la grevă a fost lansată abia 
în seara zilei de 19 iunie, totuşi, în ziua de 20 iunie, alături de metalur
gişti şi tăbăcari, care au format coloana principală a manifestanţilor, au 
participat muncitori de la fabricile textile, de tîmplărie, brutari, croitori 
etc., încît numărul demonstranţilor a ajuns la 20.000 3• 

Circulaţia pe Calea Victoriei şi pe alte străzi „a fost cu desăvîrşire 
întreruptă" -- după cum remarca un ziar al vremii 4• 

Greva demonstrativă a celor 20.000 de muncitori şi manfiestaţiile 
de stradă ce au avut loc la 20 iunie sîQt un moment deosebit în lupta gre
viştilor metalurgişti şi tăbăcari din Bucureşti. în articolul „O zi istorică'', 
publicat în „Romînia muncitoare", referitor la greva demonstrativă, se 
serie : „Capitala nu a mai văzut încă o masă mai numeroasă şi mai impo
zantă de oameni. Se părea că întregul popor e în picioare şi manifesta
ţiile entuziaste ale zecilor de mii de obijduiţi ce şi-au părăsit lucrul, ce 
nu s-au gîndit că-şi pierd salariul, sînt un avertisment destul de semni
ficativ atît pentru patroni, cît şi pentru guvernan\ii prezenţi şi viitori" 5. 

Efectul imediat al grevei demonstrative a fost că patronii au 
acceptat, a doua zi, începerea tratativelor, care s-au purtat în zilele de 
21 şi 22 iunie la Ministerul de Industrie şi comerţ, în prezenţa ministrului 
Ncniţescu 6

• Acordurile încheiate la 22 şi 23 iunie, deşi s-au făcut cu fie
care întreprindere în parte, revendicările cucerite au fost aceleaşi: ziua 
de muncă de 10 ore în metalurgie şi 9 ore şi jumătate în tăbăcării, mărirea 
salariilor cu 25-50 bani pe zi, reprimirea tuturor greviştilor în fabrici, 
respectarea demnităţii omeneşti, plata salariului în fiecare sîmbătă seara, 
haine de p.rotectie în tăbăcării, restituirea banilor de la „casele de ajutor" 
din fabrici conform art. 39 din legea meseriilor etc. 7. 

' „Epoca" din 16, 17, 25 şi 26 iunie 1912; „Voinţa naţională" din 19, 23 şi 26 
iunie 1912. 

2 „Adevărul" din 22 iunie 1912. 
3 „Romînia muncitoare" din 24 iunie 1912; „Fer şi Metal" din iunie 1913; „Uniunea·' 

din iulie 1912; „Adevărul" din 21 iunie 1912; „Dimineaţa" din 22 iunie 1912. 
4 „Dimineaţa" din 22 iunie 1912. 
6 „Romînia muncitoare" din 24 iunie 1912. 
6 „Epoca" din 25 iunie 1912. 
1 „Romînia muncitoare" din 28 iunie 1912; „Diminea\a" din 24 iunie 1912. 
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încheierea acestor acorduri, cu îmbunătăţirile menţionate, constituie 
o cucerire însemnată a muncitorimii din Bucureşti. Tratativele purtate în 
faţa unui ministru autorizat de guvernul său, la care a fost prezent dele
gatul comisiei generale a sindicatelor, a însemnat recunoaşterea organi
zaţiilor sindicale ale clasei muncitoare din ţara noastră, a însemnat o 
mare victorie muncitorească. Presa vremii de toate nuanţele, a comentat 
pe larg grevele şi succesele înregistrate de muncitori. Ziarul „Adevărul" 
de pildă, scria : „Izbînda muncitorilor grevişti din Capitală a dovedit con
ducătorilor de azi şi de mîine, tuturor acelora care ştiu să vadă forţa 
imensă de idealism şi solidaritate, care singură îndreptăţeşte existenţa 
unei clase sociale şi care o arată capabilă să înfrunte forţele de opresiune 
şi să-şi asume răspunderea şi conducerea politică a unei ţări". 1 Un alt 
ziar semnala: „Ultimele greve din capitală (din iunie) ne-au dat un 
moment iluzia că sîntem departe de ţara noastră, într-un ma.re centru 
industrial din apus". 2 Toate acţiunile din jurul grevelor, manifestările de 
stradă, mitingurile de protest şi de solidarizare, întrunirile, excursiile şi 
alte forme de luptă, care au culminat cu marea g.revă demonstrativă din 
20 iunie - au contribuit la dezvoltarea conştiinţei de clasă a proletaria
tului, la întărirea spiritului revoluţionar în rîndurile muncitorimii şi a 
organizaţiilor sale profesionale şi politice. 

Grevele metalurgiştilor şi tăbăcarilor din vara anului 1912, au avut 
o semnificaţie politică deosebită, atît prin rezultatele lor, cît şi prin am
ploarea desfăşurării lor. In cadrul acestor lupte, de o ascuţime rar întîl
nită în acea vreme, s-au înfruntat, pe de o parte muncitorii celor două 
ramuri principale de producţie din Bucureşti, organizaţi şi conduşi în 
lupta lor de P.S.D. şi C.G.S.R., cu larga acţiune de solidarizare în jurul 
greviştilor, iar pe de altă parte, patronii organizaţi în U.G.I.R. şi sprijiniţi 
de autoritatea de stat, nu numai prin măsurile represive luate de poliţie 
contra greviştilor, dar şi prin forul cel mai înalt în probleme economice -
Ministerul de industrie şi comerţ. Caracterul politic al grevelor este deter
minat şi de lupta muncitorilor contra „condicuţelor de servitori" impuse 
prin legea meseriilor, contra legii „scelerate" şi împotriva agitării de 
către liberali a unui proiect de lege privind contractul colectiv, care în 
fond interzicea întregii muncitorimi dreptul la grevă. 

Acţiuni mai mici, dar care continuau şirul grevelor din iunie 1912, 
au avut loc la fabrica de tricotaje „Filaret" (iunie), 3 la fabricile textile 
„Viitorul" (iulie), „Industria bumbacului" (august) şi „Şerban Vodă" 
(iulie), 4 la fabrica de uleiuri „Phăenix" (septembrie), 5 fabrica metalur
gică „Vulcan" (noiembrie) 6 etc., în urma cărora muncitorii impun o serie 
de revendicări pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi trai. 

Concomitent cu lupta pentru revendicări economice, clasa munci
toare din Romînia, în cadrul căreia muncitorii din Bucureşti au avut un 
rol însemnat, au desfăşurat numeroase acţiuni cu caracter politic împo-

1 „Adevărul" din 23 iunie 1912. 
2 „Epoca" din 25 iunie 1912. 
" „Romînia muncitoare" din 28 iunie 1912; „Adevărul" din 8 iulie 1912. 
• „Adevărul" din 4 şi 8 iulie 1912; „Romînia muncitoare" din 12 august 1912. 
5 „Dimineaţa" din 3 septembrie 1912; „Romînia muncitoare" din 6 septembrie 1912. 
0 „Romînia muncitoare" din 15, 18 şi 25 noiembrie 1912; „Dimineaţa" din 17, 20, 

26 noiembrie 1912. 
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triva legii meseriilor şi pentru modificarea legii asigurărilor, împotriva 
legii „scelerate" şi a măsurilor represive luate de autorităţile poliţieneşti 
contra muncitorilor înaintaţi etc. 1• Alături de marile întruniri şi demon
straţii de protest din Bucureşti, din a doua jumătate a anului 1912 şi înce
putul lui 1913, la care participau adesea şi delegaţii din provincie, dînd 
astfel manifestărilor o amploare nemaiîntîlnită pînă atunci, au loc acţiuni 
similare la Ploieşti, Galaţi, Brăila, Iaşi, Bacău, Constanţa, Buzău, Tr. Se
verin, Focşani, Călăraşi etc., care oglindesc lupta clasei muncitoare pentru 
înfăptuirea unor reforme democratice (agrnră. electorală), pentru vot uni
versal, pentru recunoaşterea organizaţiilor sindicale, contra războiului şi 
'urmărilor sale dezastruoase, contra speculei şi a scumpirii traiului etc. 2• 

Acţiunile războinice din Balcani, mobilizarea armată cu toate con
secinţele legate de ea, au dus pe de o parte la înăsprirea măsurilor tero
riste contra mişcării muncitoreşti, iar pe de altă pa,rte la slăbirea organi
zatorică a sindicatelor 3• Toate acestea au avut efecte negative şi asupra 
mişcării greviste din Bucureşti. Astfel, în cursul anului 1913, mişcarea 
grevistă scade simtitor, atît în intensitate, cît şi ca număr, avînd loc 
23 de greve. 

Primele greve la începutul anului 1913 sînt semnalate în fabricile 
de tăbăcărie „Mandrea" (ianuarie) şi „Beno Gabriel" (februarie). Cauza 
principală a părăsirii lucrului de către muncitori a fost refuzul capitaliş
tilor de a majora sala,riile şi a reglementa orariul de muncă. ln urma 
unei acţiuni bine organizate, îndrumaţi îndeaproape de sindicat, munci
torii, cu toată teroarea poliţienească, au reuşit să impună capitaliştilor 
revendicările în baza cărora au pornit acţiunea 4• 

O altă grevă care reflectă hotă,rîrea lucrătorilor de a-şi apăra nu 
numai interesele economice, dar şi pe cele politice, este aceea a metalur
giştilor de la fabrica „Abramovici". Patronul, abuzînd de restricţiile intro
duse în timpul războaielor balcanice, a nesocotit o serie de revendicări ale 
lucrătorilor şi mai ales a introdus, în mod abuziv, munca în acord, ceea ce 
a dus la scăderea salariilor muncitorilor din fabrică. lntrucît capitaliştii 
n-au ţinut seama de intervenţia repetată a delegaţiei sindicatului, munci
torii, la 23 august au declarat grevă 5• Abundenţa de comenzi ce le avea 
de executat, precum şi solidaritatea tuturor muncitorilor din fabrică, au 
făcut pe patron să capituleze. Tratativele au fost duse din partea munci
torilor de către un delegat al sindicatului şi un reprezentant al Uniunii Fer 
şi Metal. Muncitorii au impus : majorarea salariilor cu 5-10 bani la oră, 
respectarea demnităţii omeneşti, recunoaşterea de către patroni a unei de
legaţii de muncitori care să participe la reglementarea eventualelor con
flicte din fabrici, reprimirea tuturor greviştilor la lucru etc. 6• Mai re
marcăm în cursul anului 1913 greve la fabrica textilă „Cerkez" 7, la fa-

1 lbid., din 9 şi li oct., 8 şi 22 nov. 1912; 3 şi 31 ianuarie; 3 şi 7 martie 1913; 
„Adevărul" din 25 şi 29 ianuarie, 5 şi 9 martie 1913. 

2 Arhiva C.C. al P.M.R., fond 69, dosar 6418, fila 173; „Romînia muncitoare" din 
17 nov. şi 25 dec. 1912; 7 martie 1913; „Lemn şi mobilă" din octombrie 1912; „Dimineaţa" 
<lin 30 noiembrie 1912, 5 şi 7 martie 1913. 

3 Raport către al 5-lea congres al organizaţiilor sindicale, Ploieşti, ianuarie 1914, 
pag. 3, 13. 

4 „Rominia muncitoare" din 24 ianuarie şi 24 februarie 1913. 
5 „Dimineaţa" din 23 şi 27 august 1913. 

· 6 „Romînia muncitoare" din 29 august şi I septembrie 1913. 
7 Idem, din 10 noiembrie 1913. 
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brica „Wolf" 1, la atelierul „Rieber" 2, precum şi greva factorilor poştali 
declarată la 4 decembrie 1913 pentru majorarea salariilor şi plata unor 
indemnizaţii de chirie 3. 

După războaiele balcanice mai ales, procesul de radicalizare al ma
selor muncitoreşti se accentuează. In întreaga ţară sindicatele se ·reorga
nizează. Uniunile organizează consfătuiri în care analizează şi dezbat 
aspecte din activitatea generală a mişcării muncitoreşti 4, se pregăteşte şi 
deschide la Ploieşti, în ianuarie 1914, Congresul sindicatelor 5. Pe plan 
politic, partidul liberal dezvoltă o mare agitaţie în jurul unor probleme şi 
reforme (agrară şi electorală) în urma căreia, regele primeşte demisia gu
vernului conservator şi însărcinează cu formarea noului guvern pe şeful 
liberalilor, Ionel Brătianu. 

In aceste împrejurări se dezvoltă şi mişcarea grevistă care îmbracă 
forma unor lupte ascuţite. 

Prima acţiune de amploare a fost greva celor 3 OOO de muncitori din 
atelierul şi depoul C.F.R. 6• Deşi greva a durat doar o zi (24 martie), ea a 
avut o semnificaţie politică deosebită : era prima acţiune deschisă a mun
citorilor ceferişti pentru apărarea intereselor lor, după intra·rea în vigoare 
a legii „scelerate". După reapariţia ziarului „Muncitorul căilor ferate" 
la sfîrşitul anului 1913, fapt ce a marcat o victorie a muncitorilor ceferişti 
contra îngrădirii dreptului de organizare şi întrunire, munca politică în 
rîndurile acestei categorii de salariaţi se putea desfăşura cu mai multă 
uşurinţă. Prin coloanele ziarului se propaga ideea de un)re şi organizare, 
de abordare a problemelor lor vitale în comun, în cadrul unor conferinţe 
~au congrese. In acest sens. la congresul muncitorilor şi salariaţilor C.F.R. 
din 2 februarie 1914 se elaborase un memoriu de revendicări, a cărei pro
blemă centrală era majorarea salariilor şi recunoaşterea dreptului de or
ganizare, memoriu care a fost înaintat parlamentului spre rezolvare 7• Tn 
urma dezbaterilor în parlament. s-a obţinut nu majorarea salariilor, aşa 
cum ceruseră muncitorii, ci acordarea unei indemnizaţii, care de fapt nu 
rezolva problema. Ca semn de protest muncitorii ceferişti, la 24 ma,rtie 
1914, au încetat lucrul şi s-au întrunit în sala „Dacia", unde au dezbătut 
situaţia la care se ajunsese 8• Demonstraţia pe străzile capitalei a mun
citorilor ceferişti şi hotărîrea lor de luptă, au speriat pe guvernanţi, încît 
preşedintele camerei deputaţilor a fost nevoit să promită greviştilor spo
rirea salariilor spre „a satisface cererile legitime ale lucrătorilor şi munci
torilor ceferişti" 9• Drept urmare, a doua zi, greviştii au reluat lucrul. 

1 „Dimineaţa" din 15 şi 17 august 1913. 
2 „Romînia muncitoare" din 13 iunie 1913. 
3 Idem, din 8 decembrie 1913. 
4 „Romînia muncitoare" din 22 decembrie 1913; „Tribuna transporturilor", decem

brie 1913. 
5 Dezbaterile celui de-al cincilea congres al sindicatelor Unite din Romînia, Bucu

reşti, 1914. 
6 Arhiva C.C. al P.M.R., fondul nr. 5, dosarul nr. 947, fila 47. 
7 „Muncitorul căilor ferate" r.r. 9-10 din 1 februarie şi 1 martie 1914; „Romînia 

muncitoare" din 6 februarie 1914. 
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8 Arhiva C.C. al P.M.R., fondul nr. 5, dosarul nr. 9~7. fila 47. 
9 „Romînia muncitoare" din 25 martie 1914. 
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O importantă acţiune grevistă pentru marirea salariilor. respectarea 
repausului duminical şi contra „condicuţelor de servitori" au desfăşurat 
şi muncitorii brutari. Greva s-a declarai la 29 martie 1914, la patru din 
cele mai mari fabrici de pîine din Bucureşti: „Gagel", „Geisler", „Muller" 
şi „Matache Teodorescu" 1• Desfăşurarea grevei a îmbrăcat forme dra
matice. Incă de la declararea ei, poliţia a operat arestări, ceea ce a dat 
naştere la incidente grave între grevişti şi autorităţi. Totodată greva care 
a durat peste 6 săptămîni, a produs o vie impresie în rîndurile opiniei 
publice. Uniunea sindicală a lucrătorilor în alimentaţie s-a ocupat în
deaproape de organizarea luptei greviştilor, de ajutorarea lor materială. 
In acelaşi timp au fost organizate puternice manifestaţii de protest contra 
autorităţilor poliţieneşti. demascînd uneltirile patronilor contra greviştilor. 
Astfel, în moţiunea muncitorilor din Capitală adoptată la întrunirea din 
I Mai 1914 se spunea: „Lucrătorii din Bucureşti îşi iau angajamentul 
să dea tot sprijinul greviştilor franzelari şi prin toate mijloacele să le 
asigure reuşita" 2• Intrunirea a fost urmată de o mare demonstraţie de 
stradă, desfăşurată în cîntecul Internaţionalei şi al lozincilor revolu
ţionare: „Trăiască greva", „Jos exploatarea patronală". „Trăiască soli
daritatea muncitorească", „Trăiască greva generală" ,.Trăiască Interna
ţionala muncitoare" etc. 3

, ceea ce a imprimat luptelor din Bucureşti un 
pronunţat caracter politic. In celelalte oraşe şi centre muncitoreşti au loc ace
leaşi manifestări de caldă simpatie pentru grevişti. Astfel, la începutul lunii 
mai 1914, au avut loc la Craiova, Bîrlad, Bacău, Buzău, Ploieşti, Iaşi, 
Focşani, Tulcea mari întruniri de solidaritate cu muncitorii franzelar.i din 
Bucureşti 4• In acelaşi timp cu greva franzelarilor, mai erau în grevă îm
pletitori de coşuri de la 6 ateliere 5, tapiţerii din 2 ateliere, cizmari şi 
tipografi din 3 ateliere 6• Pentru organizarea acestor lupte, comisia ge
nerală a sindicatelor, a întreprins acţiuni de menţinere a unităţii greviş
tilor, de ajutorare a lor, de demascare a claselor exploatatoare. C.G.S.R. 
într-un apel din 8 mai, publicat în ziarul „Romînia muncitoare", demasca 
cu vehemenţă exploatarea capitalistă, coalizarea patronilor şi uneltirile 
lor pentru dezbinarea luptei muncitorilor, teroarea autorităţilor poliţieneşti 
contra greviştilor. In acelaşi timp, apelul chema muncitorimea din Bucu
reşti să participe în număr cit mai mare la întrunirile din sălile sindi
catului din Piaţa Amzei, Tabaci şi Filaret. „în ziua de 10 mai - se spunea 
in apel - cînd patronii noştrii să1rbâtoresc triumful stăpînirii lor asupra 
clasei muncitoare, veşnic nedreptăţită şi înşelată, muncitorii şi cetăţenii 
conştienţi au datoria de a manifesta pentru cei în luptă, pentru cei şicanaţi 
de autorităţi... Sus inimile tovarăşi de suferinţă. La datorie, la luptă în 
sprijinul greviştilor" 7• De teama extinderii grevelor, capitaliştii cedează 
rînd pe rînd şi acceptă o serie de îmbunătăţiri pentru lucrători : maj.orarea 
salariilor cu 2,50 lei pe săptămînă. respectarea repausului duminical, 10 ore 
de lucru pe zi etc. Un fapt semnificativ al acestor greve îl constituie recu-

1 „Dimineaţa" din 31 martie şi 2 aprilie 1914; „Rominia muncitoare" din 1 aprilie 
1914; „Fer şi metal", aprilie 1914. 

2 „Romînia muncitoare" din 4 m11i 1914. 
3 Idem. 
4 „Dimineaţa" clin 13, 14 şi 16 mai 1914; „Rominia m1111citoare" clin 20 şi 22 mai l~Jl-1. 
5 „Romînia muncitoare" din 27 aprilie 1914. 
6 „Dimineaţa" din 8 mai 1914; „Romînia muncitoare" din 11 mai 1914. 
7 „Romînia muncitoare" din 11 mai 1914. 
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poaşterea delegaţilor de lucrători în fabrici de către patroni, ceea ce re
flectă totodată caracterul lor politic. 

Una din grevele puternice din cursul anului 1914 şi cu un pronunţat 
caracter politic, a fost aceea a lucrătorilor de la S.T.B. Declarată la 
4 iulie, greva la care au participat 400 de muncitori, a durat pînă la 
25 iulie, cînd societatea a fost nevoită să satisfacă revendicările munci
torilor grevişti 1• Conflictul a izbucnit datorită schimbării orarului de 
muncă de către Direcţia S.T.B., încît muncitorii erau nevoiţi să lucreze cite 
14 ore pe zi. încălcarea de către Direcţia S.T.B. a regulamentului stabilit 
în urma unei greve din 2--5 iunie 1914 2, a revoltat şi mai mult pe mun
citori. Cum S.T.B. era o întreprindere cu capital liberal, în special al fa
miliilor brătienilor, şi cum guvernul era format tot de către liberali, con
flictul a îmbrăcat forme ascuţite. întreruperea circulaţiei în Capitală a pus 
guvernul liberal la o grea încercare, greva luînd un pronunţat caracter 
politic. „Conflictul de azi - scria „Romînia muncitoare'· - întrecînd 
hotarele simplelor conflicte economice, atinge pe acel al unui conflict 
politic, căci adversarul tramvaiştilor se prezintă sub cea mai desăvîrşită 
formă politică" 3. Gr~va a constituit totodată o puternică lovitură contra 
legii „scelerate" adoptată în 1909, tot de către guvernul liberal. Greviştii 
~are s-au menţinut tot timpul solidari s-au bucurat de un larg sprijin 
din partea muncitorimii Capitalei, oglindit în moţiunile de simpatie 
adoptate în întrunirile rlin 8, 13 şi 17 iulie din sala „Dacia", de mani
f estaţme de stradă ce au avut loc, precum şi de ajutoarele materiale sub
scrise 4• Astfel, în moţiunea adoptată la 13 iulie de către muncitorii din 
Bucureşti se preciza că „lupta lucrătorilor de la tramvaie este lupta în
tregii muncitorimi din Capitală şi va da acestei lupte tot sprijinul ei 
moral şi material pînă la deplinul ei succes". Arin aceeaşi moţiune mun
citorii „protestează împotriva guvernului de a impune condicuţele de ser
vitori muncitorilor" şi „Declară că sub nici un cuvînt nu vor primi con
dicuţele de robire şi nu vor înceta lupta pînă cînd această lege poliţi.stă 
şi anticonstituţională nu va fi înlăturată" 5• Intrucît conflictul lua proporţii 
a11torităţile administrative au făcut promisiuni de remediere a situaţiei, 
numai ca greviştii să reia lucrul. Pe de altă parte, poliţia a terorizat pe 
grevişti. Cu ocazia manifestaţiei de stradă din 8 iulie, cu ajutorul bandelor 
de bătăuşi pregătite special a provocat scandal care s-a soldat cu rănirea 
a peste 20 de grevişti, mulţi dintre ei fiind organizatori ai grevei 6

• în 
acelaşi timp ziarele... „Viitorul", „Universul" şi altele au dezlănţuit o 
?Prigă campanie contra greviştilor cerind guvernului extinderea legii „sce
lerate" asupra întregii muncitorimi 7• Cu toate măsurile luate de patroni şi 
?Ui.orităţi în cele din urmă forţa şi hotărîrea muncitorilor a învins. La tra
tativele purtate pentru încheierea conflictului, alături de delegaţii greviş
ţilor, au participat un delegat al P.S.D. şi unul al C.G.S.R. 8• 
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1 „Romînia muncitoare" din 27 iulie 1914. 
2 Ibidem, din 3 şi 8 iunie 1914. 
3 Ibidem, din 13 iulie 1914; „Adevărul" din 9 şi 10 iulie 1914. 
4 „Dimineaţa" din 8, 9, 10 şi 12 iulie 1914; „Universul" din 3, 11, 14 şi 13 iulie 1914. 
5 „Universul" din 13 iulie 1914. 
6 „Romînia muncitoare" din 10 şi 13 iulie 1914; „Voinţa naţională" din 20 iulie 1914. 
1 „Voinţa naţională" din 15 şi 20 iulie 1914; „Universul" din li iulie 1914. 
8 „Romînia muncitoare" din 27 iulie 1914. 
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O actiune însemnată în cursul· Junilor septembrie şi noiembrie 1914 
au desfăşurat şi metalurgiştii din fabricile „Wolf", „Haug", „Veigel", 
„Priefert", „Kaileur", contra legii meseriilor. încercarea în mai multe 
rînduri a patronilor de a introduce „cărţuliile" de muncă în fabrici s-a 
lovit de rezistenţa hotărîtă a lucrătorilor. Prin puternice greve demonstra
tive metalurgiştii au împiedicat din nou introducerea acestor carnete 1• 

Acţiunea avînd un caracter politic a fost amplu dezbătută de către presa 
muncitorească. 

In cadrul mişcării greviste din Bucureşti s-au remarcat alături de 
lupta muncitorimii şi acţiuni lnsemnate ale ucenicilor. Semnalăm în acest 
sens greve ale ucenicilor din fabricile metalurgice : „Vulcan", „Lemaître", 
„Wolf", „Abramovici", „Ciriak" şi „Rieber" 2, greve ale ucenicilor tîmplari 
de la fabrica de tîmplărie „Ganea ", de la tăbăcăria „Mandrea" 3 etc. In 
timpul grevelor desfăşurate, ucenicii care s-au bucurat de tot sprijinul din 
partea muncitorilor din fabrici, îndrumaţi de Cercul Tineretului Muncitor, 
au reuşit să impună patronilor încheierea unor regulamente de muncă. 

Mişcarea grevistă din Bucureşti din anii 1910-1914 a constituit ex
presia luptelor clasei muncitoare pentru apărarea intereselor sale economice 
şi politice, pentru apărarea libertăţii de organizare, pentru apărarea orga
nizaţiilor sale de clasă. Acţiunile greviste desfăşurate în acei ani atît prin 
amploarea lor, cît şi prin durata şi formele variate de luptă folosite, au 
contribuit la îmbogăţirea experienţei mişcării muncitoreşti din ţara noastră. 

In jurul grevelor s-au desfăşurat însemnate acţiuni de solidarizare, 
ceea ce reflectă creşterea conştiinţei de clasă a muncitorimii, grupînd în 
jurul ei şi alte pături sociale nemulţumite şi asuprite. 

Grevele desfăşurate în anii 1910-1914, au evidenţiat odată în plus 
contradicţiile de neîmpăcat între exploataţi şi e~ploatatori, faptul că mun
citorii numai uniţi, organizaţi temeinic şi pe calea luptei revoluţionare pot 
să-şi cucerească drepturile. Amestecul autorităţilor poliţieneşti în conflict, 
dovedeşte cîrdăşia strînsă ce a existat între acestea şi patroni, în scopul 
înăbuşirii luptelor greviste, al distrugerii organizaţiilor sindicale. 

Muncitorimea din Bucureşti - prin cele peste 170 de greve desfăşurate 
în anii 1910-1914 - a constituit un exemplu însufleţitor şi mobilizator pen
tru întreaga muncitorime, afirmîndu-se ca un detaşament de frunte al prole
tariatului din Romînia, iar lupta ei fiind o verigă de seamă din lanţul acţiu
nilor revoluţionare pentru eliberarea muncitorimii din robia capitalistă. 

1 Idem, 4 septembrie şi 10 noiembrie 1914. 
2 Idem, 7 iunie 1912; 13 iunie şi 15 august 1913; 7 august 1914; „Fer şi Metal" 

din I octombrie 1912; „Dimineaţa" din 6 iulie 1912. 
a Romînia muncitoare" din 27 octombrie 1910, 6 noiembrie 1912; „Adevărul" din 

4 mai 1914; „Dimineaţa" din 9 noiembrie 1914. 
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BUCUREŞTI îN PERIOADA LUPTEI 
JMPOTRIVA PERICOLULUI FASCIST 

ŞI A DICTATURII MILITARE FASCISTE (1933-1944) 
de TITU GEORGESCU 

Bucureşti în anii care au urmat crizei economice şi luptelor revo
luţionare a le muncitorimii din ianuarie-februarie 1933, reflectă în modul 
cel mai concentrat viaţa economică şi politică a Romîniei, cu contradic
ţiile sale, cu grupările şi regrupările de forţe social-politice, cu înverşu
nate lupte pro şi contra democraţiei. 

Bucureştiul, oraşul unde era concentrată masa cea mai mare de 
muncitori, de antifascişti, de intelectuali patrioţi, în raport cu alte centre, 
crea focarul cel mai viu, mai efervescent al luptei pentru democraţie, pace 
şi progres social. Atît în perioada premergătoare celui de-al doilea război 
mondial, cit şi în timpul războiului, Bucureştiul -şi-a îndeplinit cu cinste 
rolul de centru al mişcării muncitoreşti şi antifasciste din Romînia. Jn 
Capitala ţării se ciocneau în chipul cel mai ascuţit şi cu implicaţiile cele 
mai complexe interesele unui însemnat număr de proletari din întreprin
deri cu reprezentanţii reacţiunii burghezo-moşiereşti şi ai autorităţilor 
guvernamentale, grupate la rîndul lor în acelaşi mare şi principal centru 
economic, politic şi administrativ al ţării. 

Bucureşti era centrul recunoscut de întreaga mişcare muncitorească 
şi antifascistă şi spre acest focar al luptei de clasă, spre organizaţiile 
revoluţionare, democratice din Bucureşti erau îndreptate privirile organi
zaţiilor şi secţiilor din ţară, ale tuturor patrioţilor, care vedeau în muncito
rimea bucureşteană stegarul luptei şi năzuinţelor populare, profund 
democratice. 

Capitala s-a afirmat puternic, cu toată vigoarea, de la înălţimea 
rolului de centru al mişcării muncitoreşti, îndeosebi cu prilejul luptelor 
eroice ale muncitorimii ceferiste din ianuarie-februarie 1933. 

Marea bătălie de clasă la care s-a ridicat muncitorimea ceferistă 
din Romînia şi în primele rînduri muncitorii de la „Griviţa" Bucureşti, 
întruchipa opoziţia maselor largi împotriva claselor dominante, a politicii 
reacţionare, a pericolului fascizării şi pierderii independenţei patriei. 
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„Griviţa" - reduta proletară din Bucureşti, a devenit un simbol 
al luptei împotriva exploatării şi a pericolului fascist, al luptei pentru 
democraţie şi suveranitate naţională. 

„Muncitorii din Bucureşti - scria „Scînteia" în 1933 - ne-au 
indicat calea. Să păşim pe ea cu mai multă înverşunare căci este singurul 
drum care duce la izbîndă" 1• 

Evenimentele politice din Bucureşti, începînd cu februarie 1933, se 
\"Or desfăşura şi mai mult decît pînă acum, sub semnul prezenţei clasei 
muncitoare şi a organizaţiilor sale revoluţionare, democratice, antifas
ciste în viaţa generală politică a Capitalei şi a ţării. 

Luptele de la Griviţa au fost un apel al clasei muncitoare, adresat 
tuturor claselor, păturilor sociale, grupărilor şi partidelor politice, au 
fost un semnal de alarmă care anunţa şi mobiliza împotriva marelui 
pericol care plana asupra poporului romîn. Politica agresivă imperia
listă, revanşardă, distinct conturată după venirea la putere a hitleris
mului în Germania, întemeiată pe vechea politică a militarismului 
german şi a fostei Austro-Ungarii, ameninţa sud-estul Europei şi în mod 
direct Romînia. Pacea, suveranitatea şi integritatea naţională a Romîniei 
erau nemijlocit vizate de către forţele agresive, hitleriste din afară şi de 
către cele prohitleriste, antinaţionale, dinăuntru. Prin marea ridicare 
revoluţionară din februarie 1933, clasa muncitoare a lovit în organiza
ţiile fasciste, slabe pînă la venirea la putere a lui Hitler, dar care căutau 
după aceea să forţeze cursul politicii romîneşti spre o aliniere la Ger
mania hitleristă. 

Caracterul antifascist al luptei clasei muncitoare din 1933 şi-a 
pus amprenta asupra dezvoltării imediate a acţiunilor proletariatului, a 
maselor, a tuturor forţelor şi grupărilor interesate în împiedicarea fasci-
zării ţării şi pierderii independenţei 2• · 

Luptele muncitorimii au contribuit efectiv la reevaluarea orientării 
unei serii de grupări politice neproletare, la alinierea unora dintre cele 
burgheze la o politică de pace, potrivnică hitlerismului, fascismului. Fac
torul principal al acestor regrupări a forţelor social-politice l-a consti
tuit creşterea forţei de atracţie a proletariatului şi a prestigiului Parti
dului Comunist din Romînia, organizatorul luptelor din ianuarie-fe
bruarie 1933. 

In Bucureşti, mai mult ca în oricare alt centru, s-a resimţit atît 
înaltul grad al combativităţii muncitoreşti cît şi larga solidaritate a 
maselor muncitoare, a păturilor mijlocii, a intelectualităţii, meseriaşilor, 
funcţionarilor, micilor întreprinzători, inclusiv unii reprezentanţi ai 
burgheziei. 

Caracterul popular, larg reprezentativ al luptelor muncitorimii a 
adîncit în conştiinţa maselor convingerea că proletariatul este purtăto
rul intereselor şi năzuinţelor de libertate, pace şi democraţie ale poporu
lui romîn. 

Luptele muncitorimii, la care se adaugă efervescenţa ·creată în 
rîndul maselor, au determinat clasele dominante să-şi revizuiască planu-

1 „Scînteia", nr. 4 din 15-28 februarie 1933. 
2 „Studii" - revistă de istorie nr. 1/1963, vezi articolul : Tnsemnătatea eroicelor lupte 

ale muncitorilor ceferişti şi petrolişti pentru întărirea legăturilor P.C.R. Cil masele in vede
rea mobilizării lor împotriva fascizării Rominiei, pag. 139. 
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rile pentru a face faţă contradicţiilor şi disensiunilor din cadrul lagă
rului burghezo-moşieresc şi pentru a nu se afla într-o opoziţie flagrantă 
cu voinţa maselor. 

în Bucureşti, centru politic şi administrativ al ţării, reprezentanţii 
claselor dominante, din guvern, de la conducerea partidelor politice, ai 
autorităţilor poliţiste, represive, au trăit evenimentele de mare tensiune 
cînd proletariatul Capitalei se ridicase în 1933, pentru a-şi impune hotă
rîrea de luptă. Aceiaşi reprezentanţi cu îngrijorare trăiau în continuare 
momente de afirmare a forţelor muncitoreşti, democratice, antifasciste. 

în atmosfera de puternică ripostă dată de muncitorime pericolului 
fascist, s-au manifestat cu mai mult curaj acele forţe ale burgheziei, 
mai lucide, care vedeau primejdia şi pentru propriile partide şi interese 
cît şi pentru soarta independenţei ţării. Oamenii politici burghezi ca 
Nicolae Titulescu, Dr. N. Lupu, prof. Nicolae Iorga, Grigore Iunian şi 
alţii aveau să apară după 1933 pe tribunele întrunirilor politice din Bucu
reşti şi să dezvăluie consecinţele ofensivei politicii hitleriste şi urmările 
sale în Romînia. O bună parte a presei burgheze, în coloanele căreia 
se publicau adesea articole ale gazetarilor democraţi, antifascişti, demasca 
ţelurile antipopulare ale organizaţiilor fasciste, prohitleriste din Romînia. 

Bucureştiul a devenit o arenă de acerbă dispută între organizaţiile 
şi forţele muncitoreşti antifasciste, democrat-burgheze pe de o parte, şi 
cele fasciste sprijinite de o mînă de mari potentaţi ai finanţelor şi in
dustriei pe de altă parte. încă la sfîrşitul anului 1933 legionarii, încurajaţi 
de succesele lui Hitler, au luat cu asalt tribunalele din cîteva sectoare 
ale Bucureştiufoi, pentru a· şi impune listele de candidaţi în alegerile 
parlamentare din decembrie. S-au baricadat în sedii, în localurile de 
întruniri fasciste, au organizat demonstraţii huliganice în centrul Bucu
reştiului, chemînd la violenţe împotriva tuturor celor care nu le împăr
tăşeau planurile. Trecînd peste „bunăvoinţa" acordată de palat şi guvern, 
legionarii au început să tragă, pe străzile Capitalei, pînă şi în poliţie. 
Cînd I. G. Duca, primul ministru liberal, la insistenţele lui N. Titulescu 
şi altor politicieni burghezi ostili Germaniei hitleriste, a încercat să tem
pereze excesele fasciştilor, acesta a fost asasinat, iar N. Titulescu declarat 
ca duşman de moarte. Garda de fier, dezavuată de masele largi popu
lare, incapabilă să participe la viaţa politică a ţării pe alte căi decît cele 
proprii hitlerismului, a asasinat în decurs de şapte ani trei prim-miniştri 
precum şi un număr de miniştri, prefecţi, lideri de partide politice, nume
roşi oameni ai muncii, intelectuali patrioţi, antifascişti. Creată ca o grupare 
de tip hitlerist, în spiritul sălbăticiei rasiste, Garda de fier desfăşura o 
furibundă campanie anticomunistă, antidemocratică, şi antisemită, agitînd 
lozinci demagogice şi diversioniste pentru a atrage masele nemulţumite de 
politica nepopulară a P.N.L. şi a P.N.Ţ. In Bucureşti mai ales, bandele tero
riste ale Gărzii de fier erau alcătuite pe temelia mozaicului social al marelui 
oraş, din indivizi declasaţi, mulţi criminali de profesie, fii de mari bancheri, 
industriaşi, moşieri şi chiaburi, studenţi repetenţi şi vagabonzi, tineri aflaţi 
în plasa lozincilor demagogiei legionare. Aceste bande, unităţi de şoc 
instruite după metode hitleriste, atacau sediile organizaţiilor democratice, 
spărgeau magazinele şi casele celor „indezirabili", provocau cetăţenii paşnici 
şi puneau la cale incidente şi scandaluri în barourile şi în facultăţile din 
Bucureşti, la întruniri publice şi reuniuni culturale. 
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Tn aceste împrejurări, - cînd ofensiva vîrfurilor marei burghezii 
~i ale moşierimii era dirijată în esenţă pe două direcţii: spre instaurarea 
dictaturii regale de către monarhie cu sprijinul unei părţi a marilor ban
cheri, industriaşi şi moşieri pe de o parte şi pe de altă parte dictatura 
fascistă şi cu tendinţe de aliniere la Germania hitleristă de către orga
nizaţiile prohitleriste susţinute de Hitler şi de cele mai reacţionare şi 
antinaţionale forţe ale marelui capital - clasa muncitoare în frunte cu 
Partidul său comunist s-a situat cu consecvenţă în fruntea luptei pentru 
apărarea libertăţilor democratice, a independenţei ţării, contra fascismului. 

Poporul romîn putea fi salvat de primejdia fascistă, hitleristă în 
condiţiile realizării unei uniri a tuturor forţelor antifasciste, potrivnice 
Germaniei hitleriste. Elementul pivot al acestei largi uniuni populare nu 
putea fi decît forţa antifascistă cea mai consecventă, cea mai lovită de 
ofensiva fascismului, cea mai interesată în triumful cauzei democraţiei ; 
această forţă era clasa muncitoare 1• 

Partidele politice din Romînia au avut poziţii diferite atît faţă de 
ideea unui front care să unească forţele antifasciste, cît şi faţă de rolul 
clasei muncitoare în cadrul acestui front. Partidele burgheze deşi ostile 
Germaniei hitleriste şi într-o măsură organizaţiilor fasciste care o spri
jineau, urmăreau realizarea unei asemenea coaliţii de forţe care să per
mită instaurarea la putere a reprezentanţilor partidelor respective, cu o 
politică externă antihitleristă şi cu un program intern antidemocratic, 
ajustat chiar după unele metode ale fascismului italian. Partidele bur
ghezo-democratice, Frontul plugarilor condus de Dr. Petru Groza (care 
avea să evolueze pe poziţii democratice net antifasciste), Partidul Ţără
nesc condus de dr. N. Lupu, Partidul radical-ţărănesc condus de Gr. Iu
nian şi alte grupări, vedeau în realizarea frontului comun antifascist 
posibilitatea împiedicării instaurării dictaturii fasciste în Romînia şi în 
consecinţă au aderat la ideea grupării tuturor forţelor antifasciste. Par
tidul Comunist în primul rînd, Partidul Social Democrat, Partidul socia
list Unitar, Partidul Socialist (Popovici) vedeau în proletariat temelia 
irontului popular antifascist şi însoţeau lupta contra fascismului de 
acţiuni pentru cucerirea de noi libertăţi şi drepturi democratice. Dintre 
aceste partide, cel care a dovedit consecvenţă în cadrul mişcării anti
iasciste, avînd o linie generală justă, verificată de practica luptei, care 
a acţionat cu perseverenţă pentru realizarea unităţii clasei muncitoare 
ca bază sigură a unităţii antifasciste a fost Partidul Comunist. 

Pentru masele din Capitală, Partidul Comu_nist Romîn avea un 
ascendent de prestigiu politic şi moral în raport cu alte grupări şi par
tide. Masele din Bucureşti au simţit existenţa şi tăria organizaţiilor comu
niste, influenţa lor în rîndurile muncitorimii Capitalei şi în primul rînd la 
C.F.R. 

Cadrele muncitoreşti, cu un puternic simţ de clasă, verificate în 
focul luptelor de la Griviţa au adus în organizaţiile P.C.R. din întreprin
derile şi sectoarele Capitalei un suflu proletar mai viu, de contact mai 
eficient, cu masele, de înlăturare treptată a practicilor stîngiste, secta
riste. După 1933, deşi activitatea P.C.R. continua să fie interzisă, în 

1 „Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", nr. 4/1963, 
vezi articol11l: Comitetul national antifascist. 
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Bucureşti se discuta mereu mai mult în cercurile muncitoreşti şi intelec
tuale progresiste despre activitatea antifascistă, patriotică, a comunişti
lor, despre necesitatea de a urma chemările Ia acţiune contra fascis
mului. 

In anii 1933-1936 îndeobşte P.C.R. a găsit calea activizării în 
jurul clasei muncitoare a unor largi forţe de masă : intelectuali, funcţio
nari nevoiaşi, pensionari, meseriaşi, invalizi, studenţi ş.a., care au răs
puns apelurilor lansate de organizaţiile partidului din Bucureşti. 

,,în aceste împrejurări, cînd în faţa partidelor comuniste stătea 
sarcina de a organiza tin larg front popular de luptă împotriva fascis
mului şi războiului, partidul nostru creează o serie de organizaţii de masă 
legale, pentru a putea desfăşura acţiunea de închegare a unui larg front 
popular antifascist" 1. Organizaţiile P.C.R. din Bu_cureşti, ţinînd seama 
de experienţa luptelor de la „Griviţa", care au constituit o strălucită 
verificare a posibilităţilor realizării unităţii de acţiune muncitorească, 
şi-a concentrat atenţia asupra realizării frontului unic între muncitorii 
comunişti şi social-democraţi, între membrii sindicatelor revoluţionare şi 
ai celor reformiste, cu şomerii şi muncitorii neorganizaţi, între organi
zaţiile tineretului muncitor 2. 

Intensificarea activităţii P.C.R. pentru realizarea frontului unic 
avea la bază atît revendicările imediate muncitoreşti cît şi probleme de 
mare importanţă politică privind soarta maselor largi muncitoare. Propu
nerea P.C.R. făcută încă în 1933 P.S.D. şi P.S.U. pentru realizarea uni
tăţii de acţiune venea imediat după instaurarea dictaturii sîngeroase 
fasciste a lui Hitler împotriva maselor muncitoare din Germania, odată 
cu creşterea reacţiunii şi fascismului în toate ţările capitaliste. „Situaţia 
politică din Romînia impunea în acel moment ca niciodată - se preciza 
în comunicatul P.C.R. privitor la F.U.M. - organizarea cea mai largă 
a contraofensivei maselor muncitoare printr-o forţă unită a întregului 
proletariat" 3. Acest comunicat a fost unul din primele documente care 
sublinia conţinutul mai bogat al F.U.M., în care se preciza rolul de pivot 
al frontului unic, în cadrul ofensivei maselor împotriva pericolului pe 
care-l reprezenta forţele fasciste, prohitleriste. 

în Bucureşti, sub semnul F.U.M., s-au desfăşurat în anii 1934-1936 
un mare număr de greve în cursul cărora muncitorii împleteau acţiunile 
pentru revendicările economice cu cele politice antifasciste, pentru apă
rarea drepturilor şi libertăţilor. 

Muncitorii de la Atelierele C.F.R. Griviţa şi-au reluat şirul luptelor 
greviste şi al acţiunilor de solidaritate cu muncitorii altor întreprinderi, 
chiar în cursul anului 1933. în 1934 şi 1935 Atelierele C.F.R. din Bucu
reşti erau centrul luptei pentru unitatea muncitorimii ceferiste. 

Metalurgiştii de la „Malaxa", în vara anului 1934, împreună cu 
muncitorii de Ia „Titan" au demonstrat pe străzile Bucureştiului sub 
lozincile „Jos fascismul!", „Jos războiul!", cu aceştia solidarizîndu-se 
numeroşi alţi locuitori ai Capitalei. între organizaţii ale P.C.R. şi P.S.D. 

1 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvîntări, E.S.P.L.P., 1936, ed. IV-a, pag. 379. 
2 Documente din istoria P.C.R. 1934-1937, voi. IV, Bucureşti, E.S.P.L.P., 1957, pag. 

160-182, Apeluri ale P.C.R. către P.S.D. şi P.S.U. pentru realizarea F.U.M. 
3 lbid., 1929-1933, vol. III, Bucureşti 1933, E.S.P.L.P., pag. 716. 
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din unele întreprinderi şi cartiere ale Bucureştiului s-au realizat înţele
geri de front unic sau pentru acţiuni comune temporare. 

Orientarea tot mai evidentă a muncitorimii spre realizarea frontu
lui unic avea în calea sa mari piedici din partea elementelor social-demo
crate de dreapta, care copleşiţi de stihia mic-burgheză şi burgheză se 
opuneau legăturilor cu comuniştii, cu muncitorii revoluţionari şi frînau 
acţiunile cu caracter politic, democratic, antifascist. 

Partidul Comunist, concentrîndu-şi eforturile în direcţia conso
lidării organizaţiilor de partid din Bucureşti şi a lărgirii cadrului de 
activitate în rîndurile muncitorilor din toate întreprinderile oraşului, a 
dat o deosebită atenţie dezvoltării sferei de cuprindere, de antrenare a 
celor mai diferite categorii sociale interesate în a se împotrivi dezmăţului 
reacţiunii, a organizaţiilor fasciste, pentru apărarea demnităţii omului şi 
a fiinţei naţionale a ţării. 

Organizaţiile P.C.R. din Capitală au învăţat treptat să se apropie 
mai bine de mase, comuniştii au dobîndit mai multă experienţă şi curaj 
în a aborda în activitatea lor atît probleme greviste şi sindicale, cît şi 
probleme de interes general politic care priveau şi alte categorii sociale, 
cu atît mai· mult cu cît Bucureştiul oferea o diversitate bogată în această 
privinţă. Activizarea acestor pături sociale nemulţumite de ofensiva reac
ţiunii burghezo-moşiereşti, ostile organizaţiilor fasciste, agenturilor hit
leriste în Romînia, s-a realizat prin intermediul organizaţiilor, asocia
ţiilor democratice antifasciste. Intre 1933 şi 1937 au activat circa 30 de 
asemenea grupări democratice, asociaţii, ligi, clădite pe principii gene
ral-democratice şi antifasciste. Toate aceste organizaţii aveau conduce
rile centrale în Bucureşti, iar în sectoare secţiuni locale. Sprijinindu-se 
pe muncitorime, pe consecvenţa proletariatului, în acţiunile întreprinse, 
organizaţiile democratice antrenau un mare număr de elemente din pătu
rile mijlocii ale populaţiei. 

Bucureştiul a dat mişcării democratice, antifasciste un important 
detaşament .de intelectuali progresişti, cărora s-au aliniat alţi numeroşi 
intelectuali din- oraşele ţării. Marea ridicare proletară din februarie 1933 
~i ecoul acesteia în mase a înlesnit intelectualităţii cinstite să găsească 
noi f ăgaşuri, mai eficiente, pentru manifestarea atitudinii lor protesta
tare, faţă de regimul burghezo-moşieresc şi de ofensiva forţelor reacţio
nare, profasciste. Au început a fi mai prezenţi în viaţa politică, împotri
vindu-se înfeudării ţării marilor puteri şi implicaţiilor legate de subju
garea spirituală a poporului romîn, de negarea valorilor naţionale şi 
capacităţilor culturale, prin importul unei ideologii şi influenţe retro
grade, reacţionare, antipopulare şi fasciste. 

In 1933, în Bucureşti s-a creat primul comitet antifascist, alcătuit 
din muncitori, intelectuali, meseriaşi. In aprilie acelaşi an, Comitetul 
Antifascist al Capitalei lansează un apel prin care cheamă masele să 
adere la mişcarea antifascistă care „nu priveşte scopurile particulare ale 
niciunui partid" 1• In iunie a fost creat Comitetul Naţional Antifascist 
din Romînia, care coordona activitatea tuturor comitetelor locale din 
ţară. Mai multe cotidiene din Bucureşti au publicat apelul Comitetului 
Naţional Antifascist care, în acelaşi timp, informa masele despre situaţia 
.creată în Germania după venirea la putere a lui Hitler, precum şi despre 

1 Arhiva CC. al P.M.R„ fond 24, dosar nr. 4161, fila 303. 
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poziţiile delegaţiilor a diferite ţări la Congresul internaţional antifascist, 
de la Paris. 

„Strîngînd în jurul acţiunii antifasciste pe toţi cei care lucrează cu 
braţul sau cu mintea la oraşe şi sate, vom putea stăvili în Romînia 
triumf ul unui curent care poartă în el germenul de distrugere a tot ce e 
izvor de muncă şi gîndire. Facem apel Ia unirea tuturor forţelor munci
toreşti, intelectuale să formeze pretutindeni, în toate oraşele, satele, fabri
cile, birourile şi cartierele din ţară, comitete antifasciste" 1. 

Rezultatele Apelului au început să fie repede remarcate şi în mod 
deosebit în Bucureşti, unde în lunile următoare, dat ftmd avalanşa de 
adeziuni, a trebuit să se constituie mai multe secţiuni pe cartiere, pe 
sectoare. Elementele cele mai combative, din rîndul cărora se recrutau 
şi membrii gărzilor de autoapărare a întrunirilor antifasciste, erau mun
citorii, îndeosebi cei de la Atelierele „Griviţa", şi de la întreprinderile 
metalurgice „Vulcan", „Lemaître", „Malaxa" şi altele. Cele mai multe 
întruniri antifasciste din Bucureşti se desfăşurau în sala „Marna" pe 
strada Griviţei, unde participanţii în ma.ioritate erau muncitori ceferişti 2 . 

Comitetul Antifascist al Capitalei a organizat o serie de adunări, 
manifestaţii în faţa ministerelor, dezbateri publice pe teme privind pri
mejdia fascismului şi lupta antifascistă etc. O asemenea întrunire a fost 
convocată, cu prilejul împlinirii unui an de la luptele de la „Griviţa". 
La 11 februarie în sala „Marconi" s-a adunat un mare număr de mun
citori ceferişti şi de la alte întreprinderi, intelectuali şi funcţionari, care 
au răspuns la chemarea Comitetului Antifascist. In timpul întrunirii 
poliţia a invadat sala şi a arestat peste 50 de participanţi. Sutele de oameni 
au ieşit în stradă manifestînd contra procedeelor reacţionare şi cerînd 
eliberarea arestaţilor. 

Autorităţile burghezo-moşiereşti alarmate de creşterea mişcării 
antifasciste, au trecut în modul cel mai abuziv la îngrădirea activităţii 
legale a Comitetului Antifascist. 

în august 1934, interzicerea întrunirii antifasciste din sala „Izbîn
da", precum şi arestarea a 14 participanţi a fost urmată de o manifestaţie 
în stradă, unde a fost înfierat guvernul care „afişează discursuri anti
fasciste şi aplică totodată starea de asediu" 3• întruniri transformate în 
manifestaţii publice de stradă au avut loc şi în sectorul II Negru la 25 
august 1934 şi în calea Griviţei, cînd la 26 august poliţia a invadat sala 
conferinţei antifasciste de la „Marconi". 

Comitetul Naţional Antifascist, de la începutul activităţii sale, a 
acordat o atenţie deosebită tineretului, primul vizat de organizaţiile fas
ciste. în Bucureşti s-au creat în 1934 comitete ale tineretului antifascist 
pentru fiecare sector, pentru fiecare cartier. Printre cele mai active comi
tete antifasciste din Bucureşti se numărau cele de la „Griviţa C.F.R." 
şi de la „Regie - Grand". La Universitatea din Bucureşti, tinerii stu
denţi democraţi, progresişti de la facultăţile de litere, drept, filozofie, au 
convocat adunări unde majoritatea studenţimii s-a pronunţat împotriva 
fascizării Universităţii. Studenţii antifascişti de la Academia Corner-

1 Arhiva C.C. al P.M.R„ fond 24, dosar nr. 4162, fila 100-105. 
2 „Studii" - revistă de istoric nr. 2/1961 - articolul: /lctiuitatea Comitetului Naţio

nal Antifascist. 
3 „Tempo", 17 august 1934. 
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cială, Universitate, Politehnică şi Medicină în anii 1934-1936 au orga
nizat seminarii, cercuri de studii, dezbateri asupra problemei combaterii 
fascismului şi a activităţii fasciste în facultăţi. Echipe de studenţi îm
preună cu muncitori şi membri ai Comitetului Antifascist pe Capitală 
s-au deplasat în toamna anului 1934 în cartierele Bucureştiului şi în 
satele din împrejurimi spre a organiza întruniri antifasciste şi a lămuri 
cetăţenii asupra primejdiei care o reprezintă ofensiva reacţiunii şi a orga
nizaţiilor fasciste 1• Tineretul studenţesc şi cadrele universitare, consti
tuiau prin presiunile exercitate asupra lor de către organizaţiile fasciste, 
una din problemele acute ale anilor de ofensivă a reacţiunîi. Fasci
zarea universităţii însemna degradarea culturală, ştiinţifică, promovarea 
cosmopolitismului, negarea patrimoniului cultural patriotic, progresist, 
educarea în spiritul huliganismului, al obscurantismului, antisemi
tismului şi agresiunii. Numărul studenţilor din Bucureşti atraşi în 
organizaţiile fasciste, alcătuiau în anii 1935-1940 o minoritate, turbu
lentă şi agresivă, care împiedica buna desfăşurare a cursurilor, terorizau 
pe studenţii democraţi şi pe profesorii progresişti sau pe cei care pur şi 
simplu nu aderau la „ideile" fasciste. Concludent în această privinţă 
este felul cum se purtau cu savanţi romîni, de talie mondială, ca isto
ricul Nicolae Iorga, bruscat la cursuri şi apoi asasinat în 1940, sau 
Mihail Sadoveanu căruia i-au ars cărţile fn plin centrul oraşului. Oamenii 
cei mai · valoroşi de ştiinţă şi cultură din Bucureşti, cei care prin 
activitatea lor asiduă slujeau progresului ţării şi poporului romîn se 
aflau pe baricada antifascistă. Cei mai activi intelectuali din rîndurile oame
nilor de ştiinţă, renumiţi în ţară şi peste hotare, precum şi cadre universitare 
participau la activitatea organizaţiilor democrate antifasciste şi se 
declarau solidari cu acţiunile clasei muncitoare îndreptate împotriva 
împilării burghezo-moşiereşti şi a pericolului fascist. Astfel în prima 
jumătate a anului 1934, cînd Comitetul Naţional Antifascist şi-a con
centrat atenţia asupra procesului înscenat conducătorilor eroicelor lupte 
din februarie 1933, în frunte cu tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, inte
lectuali valoroşi ai vieţii ştiinţifice şi culturale romîneşti s-au pronunţat 
ln sprijinul reprezentanţilor demni ai proletariatului şi ai maselor largi. 
Profesori, avocaţi, medici, ziarişti, studenţi, funcţionari din Bucureşti au 
întocmit proteste, apeluri, moţiuni, telegrame în care cereau eliberarea 
conducătorilor luptelor muncitorimii. 

Mişcarea antifascistă din Romînia era indisolubil legată de miş
carea antifascistă din celelalte ţări ale Europei, precum şi de apărarea 
primului stat socialist din lume - U.R.S.S. Partidul Comunist din 
Romînia, pentru a crea un climat propice unei politici de pace, 
prietenie şi bună vecinătate cu Uniunea Sovietică, sublinia necesi
tatea răspîndirii în mase a adevărului despre statul socialist vecin. în 
1934 s-a constituit asociaţia „Amicii U.R.S.S." 2• Asociaţia s-a dezvoltat 
repede în Bucureşti unde avea un număr mare de aderenţi. Sediul cen
tral se afla pe strada inginer A. Saligny nr. 6 (în clădirea situată lîngă 
actualul sediu al Sfatului popular al Capitalei). încă din primele săptă
mîni s-au creat în cartiere secţiuni ale asociaţiei. în septembrie 1934 au 

1 Arhiva C.C. al P.M.R., :fond 24, dosar nr. 4162, fila 355 ş.a. 
2 „Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", nr. 4/1933, 

vedeţi articolul: Activitatea asociaţiei „Amicii U.R.S.S.", în anul 1934, p. 58-62. 
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a\·ut loc întruniri ale tuturor delegaţilor Asociaţiei din Bucureşti pentru a 
discuta perspectivele activităţii organizaţiei. S-a hotărît pregătirea de 
conferinţe, expoziţii şi serbări, vizionări de filme sovietice şi editarea 
unui organ de presă. Din dezbateri a reieşit că la Atelierele C.F.R. „Gri
viţa" şi la fabrica „Malaxa" sînt grupuri întregi de muncitori care spri
jină asociaţia din momentul înfiinţării sale şi doresc să fie primiţi ca 
membrii activi 1• La cîteva cinematografe din Bucureşti a început rularea 
de filme sovietice, care au fost asaltate de publicul dornic a cunoaşte 
realităţile din ţara vecină. în aceeaşi lună un grup de artişti fruntaşi ai 
principalelor teatre bucureştene şi-au oferit sprijinul, înscriind în reper
toriu piese care se jucau pe scenele din U.R.S.S. Primul spectacol a fost 
anunţat în Bucureşti pentru 24 octombrie 1934. Spectacolul „Azilul de 
noapte" nu a putut fi jucat decît peste doi ani, dat fiind scoaterea în 
afara legii a Asociaţiei în noiembrie acelaşi an. Interzicerea activităţii 
Asociaţiei „Amicii U.R.S.S." nu a însemnat şi încetarea propagării reali
zărilor din Uniunea Sovietică şi a activităţii de contracarare a multor 
neadevăruri sau exagerări care erau puse în seama sistemului sovietic. 
O nouă organizaţie avea să fie creată în 1935, sub numele de „Societatea 
pentru întreţinerea raporturilor culturale dintre Romînia şi Uniunea Sovie
tică", care şi-a desfăşurat activitatea pînă în 1937 cu sprijinul unui mănunchi 
de intelectuali de vază din Bucureşti şi din provincie 2• Activitatea acestor 
asociaţii se contopea cu activitatea generală antifascistă din Romînia. 
Astfel se şi explică prezenţa celor două asociaţii alături de alte organi
zaţii democratice pentru a acţiona în comun contra pericolului cel mai 
mare pentru poporul romîn - fascismul şi agresivitatea hitlerismului. 
între organizaţiile democratice care au acţionat pentru o grupare a for
telor antifasciste, se numără şi „Liga Muncii", a cărei activitate s-a des
făşurat din toamna anului 1933 pînă la sfîrşitul anului 1934, cînd avea 
să fie interzisă de către guvern. Comitetul provizoriu al Ligii creat în 
timpul campaniei electorale din octombrie-decembrie 1933 a avut ca 
centru de acţiune oraşul Bucureşti 3• înscrisă la 23 noiembrie, ca grupare 
participantă în alegeri, Liga îşi depune lista de candidaţi la tribunalul 
Ilfov. Totodată a fost editată gazeta „Năzuinţa celor ce muncesc", al 
cărei prim număr era consacrat alegerilor şi principalelor revendicări 
ale maselor muncitoare. Deşi activitatea electorală a noii organizaţii, nu 
putea înregistra succese deosebite, dat fiind şi momentul creării şi al 
răspîndirii programului destul de tîrziu, în raport cu celelalte partide, 
totuşi activitatea sa prezenta importanţă în acele împrejurări de încor
dată luptă politică internă. La acea dată în Romînia, organizaţiile fas
ciste, încurajate de Germania hitleristă, deveniseră atît de agresive şi 
primejdioase încît ameninţau cu moartea nu numai pe comunişti şi mem
brii organizaţiilor muncitoreşti, dar şi pe politicienii democrat-burghezi 
şi burghezo-liberali care erau contra dezmăţului fascist şi a politicii 
Germaniei hitleriste. In Bucureşti, la sfîrşitul anului 1933 bandele Gărzii 
de fier au luat cu asalt tribunalele, dedîndu-se la huliganisme. In plin centrul· 

1 „Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", nr. 4/1955, 
vezi articolul : Activitatea Asociaţiei „Amicii U.R.S.S." in anul 1934, p. 63. 

2 „Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", nr. 4/1955, 
p. 72-73. 

1 Arhiva C.C. al P.M.R., dosar nr. 10751, .fila 38. 
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Capitalei, în timpul campaniei electorale au recurs la rafalele de arme pentru 
a li se face simţită prezenţa. Activitateti. îndreptată contra unor asemenea 
manifestări periculoase pentru mase, pentru interesele ţării, păcii şi inde
pendenţei, se înscria pe linia luptei antifasciste, pentru apărarea libertăţilor 
democratice şi dezvoltarea lor. Liga Muncii a fost una din organizaţiile prin 
care Partidul Comunist şi-a adus aportul la lupta generală antifascistă, de 
apărare a intereselor maselor muncitoare. 

în Bucureşti, la scurtă vreme de la crearea Ligii, s-au constituit 
secţiuni pe sectoare, care încă la începutul lunii decembrie aveau să 
ţină primele întruniri 1• întrunirile electorale convocate de Liga Muncii 
au fost prilej de prezentare în faţa maselor a situaţiei politice reale a 
ţării, precum şi a programului imediat de revendicări populare care tre
buiau neapărat cucerite. Printre acţiunile cu roade organizate de Liga 
Muncii, în timpul campaniei electorale, se numără întrunirile desfăşurate 
în Bucureşti la intrarea fabricilor „Venus", „Lyon", „Mioara" şi mai ales 
cele de la Atelierele C.F.R. Griviţa. In faţa participanţilor au fost ridicate 
concis principalele probleme care frămîntau masele şi care erau în acelaşi 
timp lozinci electorale ale Ligii: contra scăderii salariilor, pentru aju
torul şomerilor, pentru ajutor de iarnă, micşorarea impozitelor, scăderea 
chiriilor, libertatea de organizare, drept de vot, contra organizaţiilor 
fasciste, a provocatorilor de războaie agresive ş. a. 2 

Secţiunile Ligii Muncii, din sectoarele Capitalei, au devenit centre 
de organizare a luptei maselor pentru satisfacerea revendicărilor lor, a 
demonstraţiilor şi manifestărilor antifasciste 3• • 

La aceste secţiuni se întruneau delegaţi ai muncitorilor din fabrici 
pentru a face cunoscute abuzurile patronilor şi a discuta asupra măsu
rilor ce trebuiau întreprinse. Tot aici veneau cetăţeni din cartiere care 
expuneau starea în care se aflau străzile mărginaşe, îndeosebi lipsa 
unor măsuri elementare profilactice etc. împreună cu membrii comitetelor 
Ligii se formulau revendicări şi lozinci, care erau popularizate în ziare, 
publicaţii legale, manifeste, în întruniri, manifestaţii etc. Pentru propa
gandă în rîndurile ţărănimii din satele vecine Bucureştiului, au fost orga
nizate echipe de muncitori şi studenţi, membri ai Ligii Muncii reparti
zaţi pe comune. Astfel, secţiunea tineretului a Ligii din sectorul Albastru 
cu un grup de 50 de membri ai Ligii Muncii a mers în comuna Adunaţii
Copăceni, unde s-a discutat cu sătenii despre nevoile lor, despre posibili
tăţile de realizare a unor cerinţe imediate. Acţiunea s-a încheiat cu o 

1 „Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", nr. 2/1959, 
pag. 85. 

2 Ibidem. 
3 Liga Muncii avea sediul central în str. Visteriei nr. 25 în fostul sector Albastru. 

Comitetul judeţean al Ligii se afla 'în str. colonel Georgescu nr. 33. Comitetele de sectoare 
îşi aveau sediile, pentru I Galben în str. Stirbei Vodă 48, pentru II Negru în str. Trinităţii 
nr. 29, pentru sectorul III Albastru în str. Georgescu nr. 33 impreună cu cel judeţean, 
pentru comitetul IV Verde ·în str. Dr. Felix nr. 109. Deoarece numărul celor care şi-au 
dat adeziunea, în acest sector, era m:ire, desfăşurîndu-se o muncă mai activă, îndeosebi 
de către muncitorii ceferişti s-au luat măsuri pentru .a se crea subcomitete în str. Albinelor 
nr 59, str. Mihai Bravu nr. 229 şi str. Turturele nr. 9. ln sectorul V Roşu sediul Ligii 
Muncii se afla în str. Gherghel pe şoseaua Crîngaşi, unde erau deosebit de activi muncitorii 
şi muncitoarele de la Regie. 
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mare întrunire la care a participat majoritatea ţăranilor din comună. 
Studenţii, mergînd în cartierele mărginaşe ale Bucureştiului, au făcut 
sondaje cu statistici, grăitoare pentru starea sănătăţii, a nivelului de 
trai ş.a. 

Preocupările secţiunilor şi subsecţiunilor Ligii din Bucureşti de 
a-şi lega cît mai strîns activitatea de revendicările arzătoare ale maselor 
s-au reflectat şi în editarea unor manifeste pe raza cîtorva străzi sau 
afişe care cuprindeau revendicările cetăţenilor chiar de pe o singură 
stradă. Subsecţiunea Ligii din Cotroceni, ca urmare a discuţiilor purtate 
în întruniri cu locuitorii de pe trei străzi, a răspîndit un afiş-apel în care 
erau înfăţişate nevoile edilitare urgente şi totodată era exprimat pro
testul faţă de autorităţi, în a căror preocupare nu se aflau niciodată pro
blemele populaţiei nevoiaşe. 

In toamna anului 1934 Liga Muncii realizează împreună cu Comi
tetul Naţional Antifascist şi cu Partidul Socialist Unitar o înţelegere 
de front comun antifascist, împotriva războiului imperialist, pentru apă
rarea intereselor maselor. La 25 octombrie a avut loc în sala „Marna" 
pe Calea Griviţei, o mare întrunire, caracterizată prin dorinţa puternică 
de unitate a muncitorimii din Bucureşti. Mii de muncitori, îndeosebi de 
la „Atelierele C.F.R." au salutat cu căldură la această întrunire, reali
zarea frontului comun între cele trei organizaţii 1. 

înţelegerea ·era un pas înainte în direcţia realizării frontului unic 
muncitoresc - temelia Frontului popular antifascist 2• Eforturile Parti
dului Comunist şi ale altor organizaţii pentru crearea F.U.M. nu au fost 
susţinute de către liderii social-democraţi de dreapta, care continuau să 
împiedice realizarea unei forţe unite a maselor împotriva ofensivei reac
ţiunii şi a primejdiei din partea organizaţiilor fasciste, îndeosebi prohit
leriste. Ofensiva îndreptată contra maselor muncitoare, a organizaţiilor 
democratice, avea să fie resimţită de însăşi Liga Muncii la scurtă vreme 
după făurirea frontului comun de luptă ; la 26 noiembrie 1934 a fost 
dizolvată împreună cu toate organizaţiile democratice antifasciste în
drumate de Partidul Comunist 3. 

Problemele de ordin social-politic care se aflau în faţa Romîniei 
erau deosebit de importante pentru soarta maselor şi independenţei patriei. 
Agresivitatea organizaţiilor fasciste, agitaţia revanşardă la hotarele 
tării şi pregătirile de război ale Germaniei hitleriste, ale Ungariei hor
tiste, constitujau în anii 1935-1937 un pericol în faţa căruia trebuiau 
mobilizate toate forţele capabile să se opună politicii prohitleriste, de 
înrobire a poporului romîn. Guvernul naţional-liberal Tătărăscu care în 
majoritate înclina spre politica Franţei fiind ostil Germaniei hitleriste 
nu lua măsuri eficiente împotriva organizaţiilor fasciste, sprijinind 
instaurarea unei dictaturi regale şi oprimînd organizaţiile democratice, 
antifasciste. 

1 P. Constantinescu-laşi, Organizaţii de masă legale conduse de P.C.R. - pag. 48, 
Vezi şi „Tempo" nr. 385 din IO octombrie 1934, aiiicolul Frontul unic s-a înfăptuit. 

2 „Umanitatea", nr. 5 din 18 noiembrie 1934. 
3 „Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R., nr. 2/1939, 

oag. 99. 

149 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Capitala ţării se afla sub încordarea unei mari confruntări între 
forţele antifasciste, progresiste şi cele ~eacţionare, profasciste, anti
populare. 

Sufletul activităţii mobilizatoare, al ripostei active contra organiza
ţiilor fasciste şi a ofensivei reacţiunii era proletariatul Bucureştiului şi 
organizaţiile Partidului Comunist Romîn. Polarizarea în jurul organiza
ţiilor democratice a tuturor cetăţenilor din alte grupări politice, indife
rent de apartenenţa socială, animaţi de spirit patriotic, antifascist, a fost 
preocuparea centrală a P.C.R. în lupta antifascistă. în cursul anilor 
1935-1937, vor fi create noi organizaţii în locul celor desfiinţate, vor fi 
atraşi noi şi mai mulţi aderenţi la mişcarea antifascistă, iar eficienţa 
acţiunilor de masă va creşte. în aceşti ani au fost create grupări demo
cratice, ligi, blocuri, asociaţii, cum au fost: Blocul democratic, Frontul 
Democratic Studenţesc, Grupul avocaţilor democraţi, Comitetul pentru 
eliberarea deţinuţilor antifascişti, Comitetele cetăţeneşti, Liga contra 
prejudecăţilor şi altele. 

Blocul democratic a fost organizaţia în jurul căreia Partidul Comu
nist a reuşit în anii 1935-1936 să strîngă alte grupări şi asociaţii poli
tice, democratice, antifasciste, dindu-le un sens comun şi în liniile esen
ţiale, coordonat. Blocul avea sediul în Bucureşti, pe actuala Alee a Marii 
Adunări Naţionale, la nr. 7, în casa în care mai înainte şi-au avut sediile 
Liga drepturilor omului şi apoi Comitetul pentru amnistie. 

Blocul democratic şi-a cucerit repede prestigiu în rîndurile unei 
însemnate părţi a populaţiei Bucureştiului. Lideri de partide politice 
burghezo-democratice au stabilit contacte cu reprezentanţii Blocului: 
P. Constantinescu-Iaşi, Atanase Joja şi alţii. Printre aceşti lideri se 
numărau dr. Nicolae Lupu (Partidul Ţărănesc), Gr. Iunian (Partidul 
Radical-Ţărănesc), Dem. Dobrescu (stînga P.N.T. - primar al Capita
lei) şi alţii. 

Dorinţa de făurire a Frontului popular antifascist era puternică în 
rîndurile populaţiei Bucureştiului. însăşi membrii de rînd ai P.N.T. şi 
P.N.L. îşi exprimau asentimentul la acţiunea de realizare a frontului 
comun pentru a stăvili pericolul fascist mereu mai mare o dată cu creş
terea agresivităţii Germaniei hitleriste. Una din dovezile stării de spirit 
antifasciste care anima masa cetăţenilor din Bucureşti o constituie 
demonstraţia din 31 mai 1936. Convocată de către P.N.T. pentru a releva 
opoziţia faţă de Partidul Liberal de guvernămînt, întrunirea a depăşit 
intenţiile iniţiatorilor şi numeric şi din punctul de vedere al caracterului. 
Peste 100.000 de cetăţeni din Bucureşti şi împrejurimi au transformat 
întrunirea antiliberală, într-o mare demonstraţie antifascistă, în fruntea 
cărora s-au situat organizaţiile muncitoreşti democratice, scandîndu-se 
iozincile lansate de comunişti pentru realizarea frontului popular. 

Bucureştiul da prin această demonstraţie de masă, un minunat 
exemplu întregii ţări, dovedind o dată în plus că reşedinţa guvernelor, 
a autorităţilor burghezo-moşiereşti, a palatelor regale era în primul rînd 
citadela forţelor celor .mai înaintate, mai democratice, mai legate de 
interesele patriei şi năzuinţele de progres ale poporului. 

în aceşti ani în Bucureşti s-au înregistrat şi o serie de succese elec
torale ale grupărilor politice antifasciste, care au împiedicat organizaţiile 
fasciste să se afirme în diriguirea treburilor oraşului, a sectoarelor din 
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Capitală. Mai mult, se poate spune că după 1935 pma m 1937 o bună 
parte a populaţiei oraşului se afla sub înrîurirea directă a acţiunilor ele
mentelor progresiste, legate de nevoile stringente ale ma'selor. în această 
privinţă un rol remarcabil l-au avut comitetele cetăţeneşti din Bucureşti. 
Concepute iniţial ca forme de ajutorare a consiliilor primăriilor din sec
toarele Capitalei, pentru buna gospodărire, convieţuire cetjiţenească, 
împotriva abuzurilor, scumpetei, speculei, incorectitudinei din serviciile 
publice, aceste comitete vor lua treptat un caracter mai larg cu revendi
cări general-democratice şi preocupări antifasciste. P.C.R. a sprijinit de 
la început acţiunea grupării de stînga a P.N.T. condusă de fostul primar 
al Capitalei, Dem. Dobrescu, şi împreună cu celelalte organizaţii demo
cratice a dat tot concursul dezvoltării acestor comitete cetăţeneşti. 

Adunările de constituire a acestor comitete erau adevărate întruniri 
antifasciste. „Vrem front popular, vrem să luptăm împotriva cenzurii şi 
stării de asediu", scandau cei peste 3.000 de muncitori ceferişti, metalur
gişti, funcţionari, intelectuali şi alţii strînşi la 3 septembrie spre a dezbate 
problemele creării comitetului cetăţenesc din cartier 1. La 8 septembrie, 
pe Calea Griviţei, în sala „Marconi" şi în jur, peste 5.000 de participanţi 
au scandat: Jos fascismul ! Jos războiul ! Vrem pîine !2 şi încolonîndu-se 
au manifestat pe străzi în sprijinul frontului popular antifascist. 

Liderii P.N.T., temîndu-se de amploarea acţiunilor comitetelor cetă
ţeneşti, de participarea activă a maselor la acţiuni politice apropiate de 
cele ale clasei muncitoare, au exclus din partid p·e Dem. Dobrescu. Aceasta 
nu a iputut stăvili activitatea de constituire a noi comitete cetăţeneşti. 
La 29 decembrie, de exemplu, 7.000 de cetăţeni din Bucureşti în frunte 
cu delegaţii lor din cartierele Griviţa, Giuleşti, Dudeşti, Militari, Bă
neasa, Colentina s-au întrunit într-o mare adunar·e publică şi au mani
festat pentru front popular. „întrunirea a fost o adevărată manifestaţie 
pentru alcătuirea unui front ·democratic, pentru apărarea libertăţilor 
cetăţeneşti" 3• 

în atenţia comitetelor cetăţeneşti se aflau probleme de cel mai larg 
şi acut interes pentru populaţia nevoiaşe, în mod deosebit din cartierele 
periferice ale Bucureştiului. Printre preocupările tuturor comitetelor se 
aflau : ieftinirea chiriilor, extrem de ridicate pînă la o treime din salariu; 
grija pentru cartierele mărginaşe, lăsate într-o stare de paragină de 
către oficialităţi, care alocau sume de batjocură pentru întreţinere ; pava
rea străzilor, care în mahalale deveneau pe vreme de ploaie adevărate 
mocirle; iluminatul public, literalmente inexistent în cîteva cartiere; 
controlul cetăţenesc al brutăriilor, unde patronii nu respectau nici gra
majul, nici proporţia de făină de grîu obligatorie; împiedicarea speculei, 
care făcea ravagii în rîndurile populaţiei nevoiaşe, a muncitorilor, şome-

1 „Adevărul", nr. 13837, din 4 septembrie 1933. 
2 Idem, nr. 15742 din 10 septembrie 1935. 
3 „Adevărul" nr. 15935 din 31 decembrie 1935. Detalii privind activitatea comitetelor 

cetăţeneşti se găsesc în articolul Comitetele cetăţeneşti 1936-1937 de Gh. Ioniţă - „Ana
lele institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R., nr. 2/1964. 

lntrunirea din 12 ianuarie 1936 din sala „Dacia" arăta cursul democratic şi antifascist 
urmat de comitetele cetăţeneşti, care conlucrau îndeaproape cu organizaţii muncitoreşti, 
democratice legale ale P.C.R., îndeosebi cu Blocul democratic, Frontul studenţesc ş. a. 
Asemmea întruniri au avut loc în ianuarie la „Marconi", în februarie în sala „Entracht", 
în martie în sălile Barasseum, Tomis, Grădina Icoanei ş.a.m.d. 
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rilor, funcţionarilor lăsaţi la discreţia speculanţilor; ajutorarea celor 
înfometaţi, a şomerilor, a copiilor fără veşminte, destul de numeroşi în 
acea vreme. Toate aceste preocupări cu caracter democratic, profund 
uman, au avut urmări pozitive, realizîndu-se o serie de îmbunătăţiri în 
curăţenia oraşului, în frînarea temporară a speculei, în ajutorarea înfome
taţilor ş.a. Populaţia Bucureştiului făcea atunci tot ce putea cu propriile 
forţe, spre a menţine marele oraş curat, cu o igienă minimă, spre a 
alunga spectrul mizeriei şi al promiscuităţii din cartierele mărginaşe. 
In acelaşi timp, tot mai mulţi cetăţeni ai Capitalei se opuneau în masă 
forţelor reacţiunii, organizaţiilor fasciste, agenturilor hitleriste în Romî
nia, înrolîndu-se în acţiuni ale organizaţiilor democratice pentru salvarea 
ţării de pericolul care ameninţa din partea forţelor agresive revanşarde 
încurajate de Germania hitleristă. 

Anii dictaturii regale (1938-1940) au fost ani de grea cumpănă 
pentru Romînia. La răscruci de interese politice internaţionale, ale lumii 
capitaliste şi ale marelui stat socialist, Romînia era atunci, grav ame
ninţată de ofensiva hitleristă spre sud-estul Europei, iar petrolul romî
nesc constituia cheie de boltă "a războiului bazat pe o permanentă şi 
rapidă mişcare. Planurile Germaniei hitleriste, prevedeau încă în 1935, 
ocuparea Romîniei sau constrîngerea sa pentru a se alinia politicii Ger
maniei. Forţele potrivnice, de la comunişti pînă la burghezia antihitle
ristă, urmau să fie slăbite, măcinate treptat, dezbinate şi distruse. Orga
nizaţiile fasciste din ţară îşi îndeplineau rolul de agentură hitleristă 
lovind în primul rînd în organizaţiile muncitoreşti, punînd la cale asasi
nate împotriva antifasciştilor, a antihitleriştilor, a miniştrilor şi prim
miniştrilor ostili Germaniei hitleriste. Măsurile regelui Carol al II-iea 
împotriva legionarilor, după 1938, nu au fost de natură a întări forţele 
potrivnice Germaniei, cu 'atît mai mult cu cît regele instaurînd un regim 
de dictatură a desfiinţat partidele politice, a interzis activitatea orga
nizaţiilor democratice de masă, grupările progresiste, împotriva ·comuniş
tilor luîndu-se aspre măsuri. Cei care puteau să constituie cu adevărat 
o forţă antihitleristă, de mobilizare 'a maselor contra pericolului din 
partea Germaniei ,şi organizaţiilor prohitlreriste, 'erau oprimaţi de 
regimul dictatorial introdus de vîrfurile marei burghezii şi moşierimi 
grupate în jurul regelui. In nici un alt oraş al ţării marile frămîntări 
politice proprii Romîniei, nu se resimţeau atît de multilateral şi puternic 
ca în Bucureşti. Populaţia Capitalei a întimpinat cu neîncredere noua şi 
unica organizaţie admisă de rege - Frontul Renaşterii Naţionale. Creată 
fără un fundament politic şi social real, F.R.N. a vieţuit scurtă vreme şi 
a rămas în istorie ca o organizaţie care nu a reuşit să mobilizez·e masele 
pentru preocupările majore ale ţării. Constituţia impusă de rege în I 938. 
desfiinţarea sindicatelor, au fost înHmpinate cu ostilitate datorită ·dozei 
pronunţate de reacţionarism, iar interzicerea presei, nealiniată dictaturii 
regale a provocat vii nemulţumiri şi acţiuni de protest în Bucureşti, ca 
şi în alte centre ale ţării. In această atmosferă, muncitorimea Bucureş
tiului, forţele progresiste antifasciste, patriotice au fost acelea, care în 
pofida regimului de dictatură regală, au ieşit în stradă pentru a arăta 
pe ce făgaş doreşte poporul să meargă. Prilejul l-a constituit manifes
taţia de 1 Mai 1939, cînd, organizîndu-se defilarea breslelor în faţa pala-

152 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



. 
tului regal, zecile de mii de demonstranţi au cerut într-un glas: front 
popular, pace, pîine ! Demonstranţii cereau ca Romînia să încheie un 
sistem de alianţe care să asigure pacea în această regiune a Europei, să 
înfrîneze pe agresorii hitlerişti. 

In împrejurările cînd ţările centrului şi sud-estului Europei au fost 
lăsate de către marile puteri ale lumii în sfera de influenţă a Germaniei 
hitleriste şi cînd guvernanţii Romîniei se dovedeau a fi rupţi de aspira
ţiile populare, asup.ra ţării plana pericolul imediat al dezmembrării 
ţării. Vîrfurile claselor dominante au cedat treptat p-e plan econo
mic şi apoi politic ceea ce a dus la amestecul brutal al Germaniei hitle
riste în treburile interne şi externe ale Romîniei. In primăvara anului 
1940 regimul de dictatură regală era în pragul falimentului politic. Sfîr
tecarea trupului ţării, în vara anului 1940, care ducea la dezmembrarea 
statului romîn a fost însoţită de creşterea nemăsurată a aversiunii mase
lor populare împotriva dictaturii regale. Această aversiune îşi avea ascu
ţişul îndreptat contra Germaniei hitleriste, socotit ca principalul regizor 
al cotropirii teritoriilor romîneşti. Dictatul fascist de la Viena care da 
Ungariei hortiste partea de nord a Transilvaniei, a fost întimpinat de 
populaţia Bucureştiului cu adîncă mînie şi în acelaşi timp cu hotărîre 
de a se ridica la luptă pentru apărarea ţării. In pieţele principale ale 
oraşului, pe străzi, nenumăraţi cetăţeni ai Capitalei s-au strîns spontan, 
animaţi de patriotism, protesti!ld cu vehemenţă. In acele momente, cînd 
regele abdica, liderii principalelor partide burgheze au refuzat să-şi ia 
răspunderea guvernării pe linia tradiţionalei alianţe cu Franţa şi Anglia, 
permiţînd vîrfurilor celor mai reacţionare ale marei burghezii şi moşie
rimi sprijinite activ de Germania hitleristă, să aducă la putere dictatura 
militară fascistă. 

Pentru Bucureşti, ca şi pentru mtreaga ţară, începea o perioadă 
deosebit de grea, de crîncenă oprimare a maselor. 

în pofida ordinelor severe ale generalului Antonescu privind inter
zicerea oricărei adunări, a doua zi după instalarea guvernului fascist, la 
7 septembrie în mai multe locuri din Bucureşti s-au adunat grupuri mari 
cu sute de muncitori, funcţionari, intelectuali care au protestat contra 
guvernului instaurat. La Malaxa, peste o mie de muncitori, s-au întrunit 
pentru a da glas protestului împotriva guvernului şi a legionarilor care 
începuseră dezmăţul chiar în întreprindere. Numeroşi vorbitori au înfie
rat politica de aliniere la Germania hitleristă şi au cerut luarea de măsuri 
contra huliganilor legionari 1• Asemenea întruniri au avut loc în zilele 
următoare Ia fabricile Vulcan, Wolf, Voinea, S.E.T., Pirotehnia Armatei, 
Leonida ş.a., fiind însoţite de greve la Metaloglobus şi mai multe între- ' 
prinderi textile 2. în luna octombrie aceste întruniri şi greve au conti
nuat, culminînd la începutul lunii noiembrie cu o mare demonstraţie anti
fascistă în Piaţa Obor. în cartierele Tei, Obor, Foişorul de Foc au fost 
răspîndite manifeste prin care cetăţenii Capitalei erau chemaţi la demon
straţia din 3 noiembrie, iar pe ziduri au fost şablonate lozinci : „Vrem 
front popular", „Jos dictatura", „Nu vrem război", „Alungaţi pe hitle
rişti" ş.a. La Pirotehnia Armatei, la Arsenal, Vulcan şi Malaxa, cornu-

1 „Sclnteia" din 17 septembrie 1940. 
2 Arhiva C.C. al P.M.R., fond 1, dosar 2·H, fila 508. 
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niştii au organizat în ajun întruniri fulger pentru mobilizarea muncito
rilor în Piaţa Obor. 

în ziua de 3 noiembrie o imensă mulţime de muncitori, ţărani, 
funcţionari, femei, tineri şi vîrstnici au ascultat cuvîntul Partidului Co
munist, care îi chema la organizarea rezistenţei, contra dictaturii fasciste 
şi a hitleriştilor. Cu lozincile „Jos fascismul!", „Jos teroarea", „Vrem 
pîine nu război!", „Prietenie cu U.R.S.S.", au scandat mii de cetăţeni ai 
Capitalei în timpul demonstraţiei. Atacul bandelor de legionari şi al poli
ţiei s-a soldat cu ciocniri, lupte corp la corp şi ulterior masive arestări 
din rîndurile demonstranţilor. Rezoluţia generalului fascist Antonescu 
la raportul direcţiei Poliţiei privind demonstraţia din Obor consemna 
laconic: „Orice manifestaţie de dezordine va fi reprimată cu armele ... Se 
vor stabili instigatorii şi agitatorii. Aceştia să fie condamnaţi la muncă 
silnică pe viaţă. Dacă nu este lege să se facă imediat. Se va prevede 
muncă silnică pe viaţă şi pentru tipografiştii care imprimă manifestele 
şi acei care le scriu sau le multiplică într-un fel sau altul" 1. 

Asupra organizaţiilor muncitorimii, a comuniştilor, a antifasciştilor 
patrioţi s-a abătut o cruntă teroare. Dezmăţul bandelor legionare s-a 
extins de la devastarea şi incendierea de instituţii, redacţii de ziare, la 
atacarea cetăţenilor în plină stradă, la asasinarea de muncitori, funcţio
nari, ostaşi, intelectuali de frunte şi politiceni burghezi antihitlerişti ca 
Iorga, Madgearu şi alţii. In zilele de 21 şi 22 ianuarie acest dezmăţ a 
ajuns la paroxism. Jncercînd să rămînă singuri la cîrma ţării, legionarii 
au dezlănţuit o rebeliune armată urmărind în primul rînd, să-şi asigure 
dominaţia asupra Bucureştiului. Au fost zile deosebit de grele pentru 
populaţia oraşului, care a suferit cel mai mult de pe urma ciocnirilor 
pentru supremaţie dintre legionari şi partizanii generalului progerman 
Ion Antonescu. Au fost ucişi numeroşi cetăţ,eni paşnici, arşi de vii, spîn
zuraţi în drligele abatoarelor, după modelul hitleriştilor. La drma ţării 
a rămas generalu.I Antonescu, sprijinit de guvernul hitlerist, interesat în 
cîştigarea armatei romîne spre a o împinge împotriva Uniunii Sovietice. 

Deşi de jure Romînia nu a fost o ţară ocupată, prezenţa trupelor 
germane în ţară, modul de comportare, jaful săvîrşit, amestecul brutal 
în treburile interne, dovedeau existenţa unui regim care subordona poli
tica şi economia ţării intereselor Germaniei hitleriste. Agenţii Gestapou
lui supravegheau activitatea oamenilor politici din Romînia, a cercurilor 
palatului regal şi chiar a organelor siguranţei romîne. în Bucureşti se 
crease o vastă reţea de spionaj hitlerist, care supraveghea pînă şi sigu
ranţa antonesciană. 

Aservirea economică a Romîniei în urma „tratatelor" şi „acordu
rilor", exploatarea şi jaful economic uriaş la care a fost supusă de către 
Germania hitleristă au ieşit la iveală clar în anii 1941-1944. 

Politica Germaniei hitleriste nu s-a limitat însă numai la jefuirea 
economică a Romîniei. Ea ţintea mai departe, la desăvîrşirea înrobirii 
economice şi politice a ţării, căreia îi revenea în aşa-numita „noua ordine 
economică europeană" rolul de anexă agrară, sursă de materii prime şi 
forţă de muncă ieftină a Reichului german. 

1 Arhiva C.C. al P.M.R., fond I, dosar 251, fila 249. 
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Oamenii de încredere ai dictaturii fasciste şi ai hitleriştilor au 
fost plasaţi în funcţiile-cheie ale apa·ratului de stat. în acelaşi timp, o 
~erie de persoane considerate „indezirabile" au fost înlăturate. Astfel, 
printr-un decret-lege au fost scoşi din cadrele armatei 11 generali şi un 
număr de ofiţeri magistraţi superiori 1. 

Comandamentul hitlerist a căutat să-şi întărească tot mai mult 
controlul asupra armatei romîne, în scopul transformării ei în carne de 
tun pentru războiul antisovietic. 

Alianţa dictaturii mi.Jitare-fasciste cu Germania hitleristă, a fost 
primită cu ostilitate de către masele popu1'are. Forţele sociale cele mai 
înaintate ale poporului romîn, în frunte cu clasa muncitoare, s-au 
opus războiului hitlerist şi politicii guvernului fascist prin acte de sabo
taj, nesupunere la mobilizare şi rechiziţii, dezertări din armată, treceri 
de partea partizanilor sau predarea ca prizonieri. în numeroase între
prinderi, printre care Atelierele C.F.R. - „Griviţa", Uzinele „Malaxa", 
„Lemaître", S.T.B. din Bucureşti au avut loc conflicte de muncă, acţiuni 
greviste, împotriviri faţă de măsurile de militarizare a întreprinderi
lor etc. 

în 1941 de ex·emplu, au avut loc în Bucureşti greve şi conflicte de 
muncă îndreptate atît împotriva patronilor cît şi a regimului cazon insti
tuit în fabrici. Printre grevele mai cunoscute sînt cele de la Pirotehnia 
Armatei (iunie), la Industria romînă de bumbac (iulie), la fabrica Toma
zin (august), la Malaxa, Filona, Fabrica de tricotaje (toate în noiem
brie). In 1942 acţiunile muncitoreşti au continuat la Griviţa C.F.R., 
1.0.R., Vulcan, ş.a. 

Ia amploare acţiunea de protest prin memorii adresate ministerelor 
şi guvernului. în Bucureşti, toţi muncitorii metalurgişti au iscălit un 
astfel de memoriu cu caracter revendicativ şi protestatar în acelaşi timp, 
la fel au procedat şi muncitorii de la uzinele comunale 2• 

Procesele se ţineau lanţ. Curtea marţială a condamnat la pedepse 
mergînd pînă la pedeapsa cu moartea un număr de peste 270 de comu
nişti şi alţi luptători antifascişti 3, majoritatea fiind din Bucureşti. 

Teroarea fascistă a lovit şi în intelectualii patrioţi, ostili dicta
turii fasciste şi nazismului german. Organele siguranţei au suspectat 
şi urmărit printre alţii pe profesorii universitari C. I. Parhon şi S. Stoilov 
din Bucureşti, precum şi alte cadre universitare valoroase 4

• Sub ţnvi: 
nuirea că „atentează la siguranţa statului" au fost arestaţi şi întemmţaţ1 
înflăcăratul patriot şi om politic eminent dr. Petru Groza şi mulţi alţi 
intelectuali 5. 

In memoria populaţiei Capitalei, erau încă vii cumplitele suferinţe 
îndurate în timpul ocupaţiei germane din primul război mondial. O ură 

1 Decret-lege pentru scoaterea din cadrele armatei a unor generali, din 10 septembrie 
1940, vezi Codul general al Romîniei. Culegere de C. Hamangiu", vol. XXVIII, partea 
a II-a, pag. 1563. 

2 Arhiva C.C. al P.M.R., fond 25, dosar 837, filele 10 şi 15. 
a Loc. cit., pachetul nr. 33, N. C. 183 (buletinele de informaţii ale Cabinetului militar 

al lui Antonescu din februarie 1942), pachetul nr. 48 N.C. 297 (raportul nr. 201.030, din 
13 noiembrie 1943, al Corpului 6 armată către Ministerul de război). 

4 Loc. cit., pachetul nr. 48 N.C. 297 (raportul nr. 201.030 din 18 noiembrie 1943 al 
Corpului 6 armată, către Ministerul de război). 

5 Petru Groza, ln umbra celulei, Editura C~_rtea rusă, Bucureşti, 1945, pag. 87-88. 

155 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



nemărginită împotriva militarismului german stăpînea minţile şi inimile 
imensei majorităţi a populaţiei Bucureştilor, care vedea în armata hitle
ristă instrumentul imperialismului german pentru înrobirea poporului. 

Simţămintele patriotice ale poporului erau sfidate de către hitlerişti. 
Tradiţiile culturale romîneşti erau obiectul dispreţului „supraoamenilor" 
hitlerişti. Fascişti romîni se întîlneau cu hitleriştii în acţiuni din cele mai 
jignitoare pentru cultura şi aspiraţiile poporului romîn. Romanele lui 
Mihail Sadoveanu şi tomurile istoricului Nicolae Iorga, puse pe rug de 
către fasciştii romîni, distrugerea muzeelor din Romînia care aminteau 
de luptele romînilor contra militariştilor germani şi profanarea cimiti
relor cu eroii căzuţi pentru izgonirea cotropitorilor germani în 1916-1918, 
sînt doar cîteva din mostrele fărădelegilor fascismului şi ocupaţiei 
hitleriste. 

Marii noştri scriitori consacraţi ca Mihail Sadoveanu, Tudor 
Arghezi ş.a., au respins ideologia nazistă în diferite forme de manifestare. 
Mihail Sadoveanu a tipărit în mod semnificativ volumul al treilea din 
romanul „Fraţii Jderi", epopeea tradiţiilor de luptă şi jertfă pentru liber
tate a poporului romîn. Tudor Arghezi, după o serie de „tablete" cu su
biecte imaginare, dar cu aluzii caustice la adresa nazismului, a reuşit să 
tipărească în 1943, în ziarul „Informaţia zilei", pamfletul „Baroane" 1, 

care sintetiza ura împotriva cotropitorilor germani, personificaţi prin 
ambasadorul german, baronul Von Killinger. 

In rîndul maselor largi ale poporului romîn au crescut necontenit 
revolta, împotrivirea faţă de hitlerişti şi faţă de războiul hitlerist. 

In aceşti ani de grea cumpănă pentru poporul romîn, de dictatură 
fascistă şi de război, Partidul Comunist Romîn, s-a adresat . prin 
platforma din 6 septembrie 1941 tuturor forţelor nefasciste să se unească 
într-un singur front pentru alungarea din ţară a hitleriştilor, recucerirea 
libertăţii şi independenţei naţionale a ţării, pentru încetarea războiului 
dus împotriva U.R.S.S. şi alăturarea Romîniei la ·coaliţia antihitleristă, 
pentru răsturnarea g-uvcrnului militaro-fascist şi instaurarea unui guvern 
al independenţei naţionale, pentru anularea dictatului de la Viena şi 
eliberarea nordului Transilvaniei, pentru arestarea şi pedepsirea celor 
care au aruncat poporul romîn în războiul hitlerist. Această platformă 
era un program de luptă, menit să unească în jurul său toate forţele 
democratice într-un larg Front unic naţional antifascist 2. 

Organizarea luptei antifasciste în Rornînia a întîrnpinat greutăţi 
imense. Siguranţa rornînă, cu ajutorul Gestapoului, şi-a concentrat acţiu
nile îndeobşte contra comuniştilor, ca principali animatori ai luptei anti
fasciste. In ciuda existenţei acestor greutăţi care puneau piedici dezvol
tării luptei antifasciste, comuniştii punîndu-şi la fiecare pas viaţa în pri-

1 „Informaţia zilei" din 30 septembrie 1943. Pamfletul înfăţişa consecinţele înrobirii 
ţării de către hitlerişti şi spaima acestora în faţa falimentului şi dezastrului lor iminent : 
„Mi-a ieşit o floare în grădină, ca o pasăre, roşie rotată, cu miezul de aur. Ai prihănit-o. 
Ti-ai pus labele pc ca şi s-a uscat. Mi-a dat spicul în ţarină cît hulubul şi mi l-ai rupt. 
Mi-ai luat poamele din livadă cu carul şi te-ai dus cu el. Ţi-ai pus pliscul cu zece mii de 
nări pe stînca izvoarelor mele şi le-ai sorbit din adînc şi Ic-ai secat. Mocirlă şi bale rămî11 
după tine în munţi şi secetă galbenă, pustie în şes - şi din toate păsările cu graiuri 
cintătoare îmi laşi cîrduri de ciori. 

începi să tremuri acum, căzătură ... " 
2 Documente din Istoria P.C.R. 1917-1944, Ed. li E.P.L.P., pag. 340. 
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mejdie, au organizat lupta oamenilor muncii de la oraşe şi sate împotriva 
jafului şi ternarei, nesupunerea faţă de auto;·ităţile fasciste, sabotarea 
maşinii de război hitleriste. Acţiunile grupelor de sabotaj la căile ferate, 
în uzinele de armament, editarea de ziare ilegale şi răspîndirea de mani
Ieste antifasciste au constituit o formă importantă a luptei împotriva 
războiului antisovietic. 

Poporul romîn vedea în lupta coaliţiei antifasciste, în rezistenţa 
antifascistă din întreaga Europă, în victoriile Naţiunilor Unite şi în 
deosebi ale Armatei Sovi·etice sprijinul omenirii civilizate pentru elibe
rarea popoarelor de sub jugul fascismului şi implicit salvarea Romîniei. 
Războiul purtat în apusul Europei şi în regiunea mediteraniană de arma
tele engleze şi americane era urmărit cu interes legitim în Romînia, iar 
succesele de pe îront bucurau poporul romîn. In Romînia, în ·acest timp 
era evidentă manif.estarea ·crizei politice şi militare a dictaturii fasciste 
antonesciene, ca urmare a ascuţirii contra.dicţiilor interne ale regimului 
burghezo-moşieresc. Infrîngerile suferite de armatele hitleriste în răsă
ritul şi apusul Europei, perspectiva zdrobirii inevitabile a Germaniei hit
leriste, apropierea Armatei Sovi·etice de graniţele Romîniei au provocat 
panică şi derută în rîndul clicii antonesciene, a aparatului ei de stat şi 
a întregii reacţiuni, izolată de popor şi urîtă de masele muncitoare. 

In împrejurările intensificării stării de spirit şi a luptei antifasciste 
a poporului, Partidul Comunist Romîn a organizat gruparea tuturor 
forţelor politice antihitleriste. Refuzul şefilor partidelor burgheze liberal 
şi ţărănesc, n-a putut împiedica realizarea în iunie 1943 a Frontului 
patriotic antihitlerist. Acest front, era alcătuit din Partidul Comunist, 
Frontul Plugarilor, Uniunea Patrioţilor, Partidul Socialist-Ţărănesc, 
MADOSZ şi unele organizaţii locale ale Partidului Social Democrat, iar 
la începutul anului 1944 şi Partidul Naţional Liberal (Tătărăscu). 

Situaţia politică şi militară, raportul forţelor de clasă şi ascuţirea 
contradicţiilor din interiorul claselor exploatatoare, impunea concluzia 
că Romînia poate şi trebuie să fie scoasă mai repede din coaliţia hitleristă 
şi să sprijine lupta antifascistă a popoarelor, prin organizarea răsturnării 
cu forţa a dictaturii militaro-fasciste. 

Misiunea organizării înlăturării dictaturii fasciste şi a ieşirii din 
războiul hitlerist a revent forţei celei mai consecvente antifasciste, mai 
interesate şi mai lovite de teroarea fascistă - Partidului revoluţionar 
al clasei muncitoare, cadrelor sale devotate, strîns legate de interesele 
poporului. Exprimînd năzuinţele de libertate şi profund patriotice ale 
poporului romîn, Partidul Comunist s-a situat în fruntea rezistenţei anti
fasciste din Romînia, trecînd la organizarea insurecţiei armate, ca cea 
mai corespunzătoare şi eficientă cale pentru a răsturna dictatura fascistă 
şi a da o puternică lovitură războiului hitlerist. 
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II. ARTICOLE DE MUZEOGRAFIE 

LUPTA CLASEI MUNCITOARE BUCUREŞTENE 
OGLINDITA IN SALILE MUZEULUI DE ISTORIE 

A ORAŞULUI BUCUREŞTI 
de PETRE DAICHE 

In activitatea culturală complexă din -ţara noastră, în acţiunea de 
ridicare a maselor la un nivel de cultură care să le înlesnească însuşirea 
celor mai variate forme ale culturii, un rol important revine muzeelor. 

Desf ăşurîndu-şi activitatea pe baza învăţăturii marxist-leniniste, 
valorificînd tot ceea ce a fost pozitiv în activitatea din trecut, muzeele 
s-au transformat în anii puterii populare în instituţii ştiinţifice-educative 
care îşi aduc o contribuţie - din ce în ce mai eficientă - la formarea 
omului nou, constructor al socialismului. 

Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti - instituţie cu un profil şi 
o activitate radical schimbată faţă de vechiul Muzeu Municipal - s-a in
tegrat în activitatea multilaterală a muzeelor din ţara noastră. 

Schimbarea conţinutului şi amploarea activităţii muzeului au ieşit în 
evidenţă - în mod deosebit - o dată cu inaugurarea expoziţiei perma
nente, la 23 ianuarie 1959. 

Expoziţia oglindeşte întreaga istorie a Bucureştilor de la primele 
manifestări de viaţă pe aceste teritorii şi pînă azi. 

Ilustrarea în muzeu a tuturor perioadelor din istoria oraşului permit 
o viziune de ansamblu care înlesneşte cunoaşterea progreselor înregis
trate pe parcursul dezvoltării istorice şi în special în anii puterii populare.' 
Constituirea expoziţiei permanente pentru toate etapele istorice, prezen
tarea unitară a tuturor aspectelor şi închegarea lor într-un tot organic 
are o deosebită valoare mobilizatoare şi eficienţă educativă. 

în cadrul expoziţiei de bază un spaţiu important s-a acordat ilus
trării luptei clasei muhcitoare, problemă ce nu-şi găsea reflectarea, nici 
măcar teoretic, în concepţia de organizare şi activitatea muzeelor din 
trecut. 

Pentru Bucureşti, justa prezentare a luptei clasei muncitoare are o 
importanţă deosebită dacă avem în vedere că oraşul a fost, încă din a 
doua jumătate a secolului trecut, principalul centru economic, politic şi 
cultural al Romîniei. In cazul Bucureştilor, capitala a coincis cu cel mai 
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mare centru industrial, comercial şi bancar, aici fiind concentrate nume, 
roase uzine şi fabrici, bănci, societăţi de asigurare şi transport cu o mare 
pondere în economia Romîniei. Astfel, aşa cum rezultă dintr-un grafic 
expus în sala 8, la sfîrşitul secolului al XIX-iea, din totalul de 385 între
prinderi existente în ţară, 178 erau concentrate în Bucureşti. 

Fiind principalul centru industrial, capitala a fost în acelaşi timp şi 
oraşul cu cel mai ridicat număr de muncitori. Datorită numărului mare, 
datorită concentrării şi centralizării sale, proletariatul din Bucureşti a 
avut posibilităţi largi de participare la viaţa politică, fiind un detaşament 
de frunte al mişcării muncitoreşti care a iniţiat numeroase acţiuni şi lupte 
revoluţionare ce au stîrnit 11n mare ecou în întreaga ţară. Bucureştii şi-a 
îndeplinit cu cinste rolul de principal centru al mişcării revoluţionare din 
Romînia. Organizatorii expoziţiei au avut în vedere aceste elemente carac
teristice Bucureştilor rezervînd un spaţiu corespunzător, în ansamblul 
tematic, luptei clasei muncitoare. 

Faptul că temele referitoare la lupta clasei muncitoare sînt organic 
integrate în cadrul dezvoltării procesului istoric în anşamblul său, uşu
rează nu numai înţelegerea acestora, ci Ic şi conferă acel cadru general 
fără de care acestea ar apare rupte de condiţiile social-economice. 

Prezentarea propriu-zisă a mişcării muncitoreşti începe în sala 9-a 
a muzeului. Pe un panou special materialele expuse scot în evidenţă 
aspecte esenţiale ale condiţiilor de muncă şi trai ale muncitorilor din fa
bricile bucureştene, în a doua jumătate a secolului trecut. 

Interiorul de la vechea turnătorie „Lemaître", spălarea pieilor la o 
tăbăcărie, ca şi macheta unui atelier mecanic, sînt semnificative pentru 
ilustrarea condiţiilor grele de muncă. 

Alte materiale ilustreazâ durata excesivă a zilei de muncă, folosirea 
minorilor în fabrici şi ateliere, numeroasele cazuri de boli profesionale 
ca şi condiţiile grele de locuit. In faţa acestor greutăţi, în faţa intensifi
cării exploatării proletariatul bucureştean a pornit pe calea organizării, 
calea luptei împotriva burgheziei. 

Ca în întreaga ţară, şi în Bucureşti începutul mişcării proletare sub 
aspectul organizatoric a fost marcat de asociaţiile, casele de ajutor reci
proc, care cuprindeau nu numai muncitori, ci şi patroni 1• 

Prima asemenea asociaţie „Casa de prevedere şi economie a lucră
torilor tipografi", a fost înfiinţată în Bucureşti în 1858 şi ea este marcată 
în muzeu printr-o fotocopie a statutelor. Pe acelaşi panou este ilustrată 
înfiinţarea „Asociaţiei generale a lucrătorilor tipografi din Romînia" precum 
şi organul de presă al acesteia - „Lucrătorul romîn". 

Şi în această asociaţie, alături de muncitori, se aflau şi patroni. 
într-o vitrină alăturată sînt expuse statutele societăţii „Deşteptarea", 
înfiinţată în 1879, ale Societăţii lucrătorilor în „Fier şi lemn" etc., primele 
asociaţii în care intrau numai lucrători. 

In Bucureşti - ca şi în restul ţării - paralel cu mişcarea muncii:o
rească, se dezvoltă, începînd cu deceniul al VIII-lea şi mişcarea socialistă, 
o dată cu înfiinţarea cercurilor revoluţionare, socialiste. Această temă 
este ilustrată în muzeu prin documente, fotografii, ziare, cărţi etc. 

1 A. Deac., Momente din începuturile mişcării nwrzcitore;;ti în oraşul Bucure,~ti. în 
Materiale de istorie ,~i muzeografie. Muzeul ele istoric a oraşului Bucureşti, 196-!, pag. 5. 
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Astfel, este expusâ fotografia turnului Colţei unde au avut loc 
şedinţe secrete ale cercului revoluţionar, fotocopia ziarului „Socialistul" 
apărut în Bucureşti la 26 mai 1877, fotografii ale unor militanţi de frunte 
care au activat în Bucureşti, statutele „Cercului de studii sociale - Drep
turile omului", fotografia hotelului Fieschi din str. Şelari 7 unde şi-a avut 
sediul Cercul de studii sociale începînd cu I noiembrie 1886, etc. Un alt 
panou este rezervat răspîndirii marxismului în Bucureşti. Sînt expuse 
fotocopii după ziarele „Contemporanul"; „înainte", „Romînia Viitoare", 

Hotel Fieschi - unde a funcţionat „Cercul de studii sociale - Drepturile omului". 

„Emanciparea" şi, în original, „Capitalul" lui K. Marx, ediţia în limba 
franceză apărută în 1872 şi care a circulat şi în Bucureşti etc. 

O problemă căreia i s-a acordat o tratare mai amplă este aceia a 
creierii P.S.D.M.R., eveniment important în unirea socialismului ştiinţific 
cu mişcarea muncitorească. 

Sînt expuse documente referitoare la „Cercul Muncitorilor" din 
Bucureşti, înfiinţat în 1887 - prima organizaţie cu caracter politic a 
clasei muncitoare, transformat în 1890 în club al muncitorilor. Pe un 
panou central din sala a IO-a este marcat evenimentul înfiinţării P.S.D.M.R. 
în martie 1893. Sînt expuse proiectul de program al P.S.D.M.R., fotografia 
casei din piaţa Amzei unde a fost la început sediul partidului, participanţi 
Ia Congresul II din 1894, fotocopii după dările de seamă de Ia Congre
sele I II şi IV etc. 

11 - Volumul 3 
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Lupta grevistă a muncitorilor din capitală este ilustrată prin foto
grafii, fotocopii de documente, ziare şi machete. Un loc de seamă în cadrul 
acestora îl ocupă greva celor peste 900 muncitori de la Atelierele C.F.R. 
Gpra de :\'ord. Vizitatorul are putinţa să observe macheta Atelierelor C.F.R. 
Gara de \lord din acea perioadă. Greva de la Atelierele Căilor Ferate 
din 1888 a fost cea mai importantă grevă nu numai în Bucureşti, ci şi în 
întreaga ţară, la sfîrşitul secoiului trecut. 

Mişcarea muncitorească din Bucureşti la sfîrşitul secolului trecut se 
încheie cu prezentarea sărbiltoririi zilei de I Mai şi cu ilustrarea luptei ele
mentelor înaintate din mişcarea muncitorească sub steagul roşu al prole
tariatului, după trădarea „generoşilor" din 1899. 

Mişcarea muncitorească din Bucureşti în perioada 1900-1944 este 
reflectată în sala 11-a a muzeului. 

In această perioadă oraşul Bucureşti s-a afirmat cu şi mai mare 
tărie ca centru al luptelor muncitoreşti, revoluţionare din Romînia. In 
primele panouri ale sălii este ilustrată dezvoltarea industriei din Bucu
reşti în condiţiile trecerii la imperialism cînd se ascut contradicţiile dintre 
muncă şi capital. Astfel, dintr-un grafic, vizitatorul află că numărul munci
torilor şi al întreprinderilor din Bucureşti a crescut continuu, în preajma 
primului război mondial aici lucrînd cca. 37.000 muncitori. 

Un deosebit rol educativ îl au exponatele referitoare la grelele con
diţii în care lucrau şi trăiau muncitorii. Printre exponatele valoroase re
marcăm un interior de la azilul de noapte, unde într-o supraaglomerare 
destructivă pentru sănătate îşi găseau refugiul oameni fără adăpost, ima
gini cu şomeri aşteptînd să capete de lucru în faţa oficiilor de plasare, 
aspecte de muncă de la unele întreprinderi, precum şi un grafic cu acci
dentele de muncă de la întreprinderea „Wolf". 

Aceste exponate sînt în măsură să ofere vizitatorului putinţa de a 
înţelege cauzele care au determinat creşterea aYîntului mişcării muncitoreşti 
la începutul secolului al XX-iea. 

Un material bogat compus din fotografii, fotocopii după ziare, mani
feste, grafice etc., ilustrează faptul că după desfiinţarea P.S.D.M.R .. în 
1899 prin trădarea „generoşilor", Clubul muncitorilor din Bucureşti, apoi 
cercul „Romînia Muncitoare" şi celelalte organizaţii muncitoreşti din 
capitală au ţinut făclia socialismului aprinsă pentru întreaga ţară, repre
zentînd centrul de orientare şi legătură al grupurilor şi militanţilor revolu
ţionari din Romînia. 

Pe panourile următoare este subliniată lupta dusă de proletariatul 
bucureştean pentru crearea primelor sindicate bazate pe principiul luptei 
de clasă. Aşa cum rezultă din materialele expuse primul sindicat a fost 
cel al muncitorilor tîmplari care a luat fiinţă în februarie 1905. Pînă la 
sfîrşitul anului 1906, aşa cum apare într-un grafic consacrat acestei 
teme, în capitală numărul sindicatelor a ajuns la 25. 

Sînt expuse, de asemenea, portretele lui I. C. Frimu şi Ştefan 
Gheorghiu - militanţi de frunte ai mişcării muncitoreşti la începutul 
secolului al XX-iea. 

Evenimentul reînfiinţării Partidului Social-Democrat în 1910 - care 
a marcat un moment însemnat în lupta proletariatului din ţara noastră -
este ilustrat prin fotocopii după proiectul de program şi statut. 
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Paralel cu lupta dusă pentru întărirea organizaţiilor politice şi pro
fesionale sînt prezentate şi aspecte ale luptei revoluţionare ale proleta
riatului bucureştean care-şi găsesc reflectarea în documente, grafice, foto
grafii, manifeste referitoare la demonstraţii, mitinguri, greve, întruniri. 
Impresionează fotografiile de dimensiuni mari care au surprins aspecte 
de la manifestaţiile muncitorilor din Bucureşti în anii 1912 şi 1914 precum 
şi marele miting, din 20 iunie 1916, la care cei 10.000 muncitori au înfierat 
crima comisă de guvernul burghezo-moşieresc care a ucis la Galaţi 9 
muncitori. 

Creşterea avîntului revoluţionar, ca urmare a ascuţirii contradic
ţiilor puternice de clasă în perioada de la sfîrşitul primului război mondial 
imperialist - cînd proletariatul bucureştean s-a afirmat cu şi mai mare 
forţă ca detaşament de frunte al clasei muncitoare din Romînia - este mar
cată printr-un sugestiv şi variat material. Exponatele scot în evidenţă faptul 
că la grevele, demonstraţiile şi adunările muncitoreşti participau mii, zeci 
de mii de oameni. Dintre evenimentele din această perioadă de avînt revo
luţionar, care au fost marcate în expoziţie, amintim acţiunile şi grevele de la 
sfîrşitul lui noiembrie şi începutul lui decembrie 1918. 

. Astfel, un panou special a fost rezervat evenimentelor petrecute la 
13 decembrie 1918 cînd la demonstraţia paşnică a muncitorilor pentru o 
viaţă mai bună regimul burghezo-moşieresc a răspuns cu gloanţe -
ucigînd 102 muncitori. O valoare muzeistică deosebită o are planul oraşului 
Bucureşti pe care, printr-o sugestivă rezolvare grafică, sînt redate principa
lele întreprinderi din capitală ai căror muncitori au participat la demon
straţie precum şi drumul parcurs de coloane spre sediul sindicatelor din 
str. Sf. Ionică. Pe un alt panou sînt subliniate mitingurile şi celelalte acţiuni 
şi greve importante din anii 1919--1920. Intr-un grafic sînt marcate prin
cipalele întreprinderi bucureştene în care au izbucnit greve între 30 noiem
brie 1918 şi octombrie 1920. Pe acelaşi grafic se arată că numai între 1 mar
tie şi 15 octombrie 1920 au avut loc, în întreaga ţară, 345 greve din care 
112 in Bucureşti. 

Greva generală din 1920 - care a reprezentat punctul culminant al 
luptelor revoluţionare din perioada 1917-1921 - este ilustrată prin docu
mente care scot în evidenţă amploarea luptei, revendicările greviştilor 
precum şi manifeste ale C.C. al grupurilor comuniste care demască tră
darea grevei de către elementele social-democrate din conducere. 

Paralel cu ilustrarea luptei revoluţionare dusă de clasa muncitoare 
în anii 1917-1921 este subliniat procesul de clarificare ideologică în rîn
durile proletariatului, momentul culminant al acestui proces reprezentîndu-1 
crearea Partidului Comunist din Romînia în mai 1921. In focul acestor 
lupte s-a produs o profundă schimbare în modul de a gîndi al clasei 
muncitoare. Aceasta s-a manifestat în ascuţirea luptei ideologice din sinul 
partidului social-democrat, în apariţia şi dezvoltarea grupelor comu
niste în orientarea tot mai hotărîtă a membrilor partidului şi a maselor 
muncitoare spre ideile marxism-leninismului 1• Tema, care ocupă un loc 
central, este ilustrată cu materiale semnificative care stau mărturie 
acestui măreţ eveniment. Pe un panou anterior celui care ilustrează eve-

1 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuuintări - 1959-1961, Editura politicii 1961, 
p. 432. 
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nimentul propriu zis de creare a P.C.R. sînt expuse documentele care mar
chează etape în lupta aripii de stînga din mişcarea muncitorească din 
Bucureşti pentru crearea P.C.R. 

Astfel este expusă Declaraţia de principii din 1918 (un nou program 
al partidului) Apelul grupuiui comunist din secţiunea Bucureşti din 25 
ianuarie 1920, fotocopie după documentul elaborat la consfătuirea grupu
rilor comuniste din 16 noiembrie 1920, fotografia casei din strada Sărăriei 

li 

INTllE I HAllTIE .fi 20 OCl 1920 
AU AYUT LOC fN TOATA° fANA 
345 GREVE. DIN CANE 112, AU 
AVUT LOC IN BUCUREŞTI. 

Principalele intreprinderi din Bucureşti unde au izbucnit greve intre 
30 noiembrie 1918 - 15 octombrie 1920. 

din laşi unde, în martie 1921, a avut loc conferinţa grupelor comu
niste etc. 

Panoul care subliniază crearea P.C.R., drapat în roşu şi avînd mari 
dimensiuni, permite scoaterea în evidenţă a acestui important eveniment 
din istoria proletariatului din ţara noastră şi a întregului nostru popor. 

Sînt expuse : procesul verbal din 7 mai 1921 prin care Secţiunea din 
Bucureşti şi-a ales delegaţii la congres, o hartă a ţării pe care sînt mar
cate oraşele şi centrele care şi-au trimis reprezentanţii la congres, 
ordinea de zi a congresului, fotografii după moţiunile votate, portrete ale 
unor militanţi de seamă pentru transformarea partidului socialist, în 
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partid comunist etc. O deosebită valoare prezintă macheta sălii în care 
s-a luat istorica hotărîre de creare a Partidului Comunist din Romînia. 

Apreciind însemnătatea pe care a avut-o în viaţa clasei muncitoare 
şi a întregului nostru popor crearea P.C.R., tovarăşul Gheorghe Gheorghiu
Dej arăta că o dată cu înfiinţarea partidului comunist din ţara noastră „a 
început o etapă nouă în lupta proletariatului şi a maselor muncitoare. In 
iruntea lor se află acum un conducător devotat pînă la capăt cauzei dez
robirii celor ce muncesc, hotărît să conducă la victorie lupta poporului 
pentru eliberarea de orice exploatare şi asuprire" 1• 

Sala din str. Sf. Ionică unde s-a luat istorica hotărîre de constituire a P.C.R. (machetă) 

Alte materiale ilustrează măsurile de represiune luate de regimul 
burghez9-moşieresc împotriva partidului revoluţionar al clasei muncitoare 
încă din prima zi a existenţei acestuia, în rîndul cărora se înscrie şi 
cunoscutul proces din Dealul Spirei intentat comunişţilor care au votat 
pentru crearea partidului revoluţionar al clasei muncitoare. In continuare 
sînt ilustrate acţiunile întreprinse de P.C.R., de Secţiunea din 
Bucureşti în perioada stabilizării relative a capitalismului ( 1922-1928) 
un loc important ocupînd acele exponate care se referă la lupta comu
niştilor pentru mobilizarea la luptă împotriva exploatării capitaliste şi 
pentru unitatea de acţiune a clasei muncitoare. Sînt expuse de asemeni 
fotografii ale unor sedii ale organizaţiilor legale conduse de partid şi 
sedii ale sindicatelor unitare. 

Un spaţiu deosebit a fost rezervat perioadei 1929-1933, şi în cadrul 
acesteia, eroicelor lupte muncitoreşti din ianuarie-februarie 1933 care, 
prin înaltul lor nivel de organizare, prin amploarea şi spiritul lor revolu
ţionar, au marcat un moment de cotitură în dezvoltarea partidului şi a 
întregii mişcări muncitoreşti 2• Pentru a se înlesni vizitatorului înţele
gerea profundă a evenimentelor din perioada amintită - prin materiale 
şi documente variate, se scot în evidenţă cauzele care au generat noile 
acţiuni şi lupte revoluţionare. Astfel dintr-un grafic rezultă că în perioada 
crizei economice salariul real a scăzut cu 38 la sută. Alte materiale înfăţi-

I Gh. Gheorghiu-Dej, 
p. 432. 

2 Gh. Gheorghiu-Dej, 
p. 435. 

Articole şi 

Articole şi 

rnvintări 

cuvintări 

1959-1961, Editura politică, 1961, 

1959-1961, Editura politică, 1961, 
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şează aspecte ale caselor în care locuiau muncitorii şi imagini de la azilul 
de noapte. Sînt impresionante, de asemenea, fotografiile care au surprins 
în faţa oficiilor de plasare, sute de intelectuali şi muncitori, ţărani veniţi 
din provincie, alături de copii care părăsiseră băncile şcolii, toţi căutînd 
de lucru. Documente, fotografii, fotocopii după ziarele vremii oglindesc 
aspecte din timpul grevei de la „Lemaître" din 1931 şi demonstraţia din 29 
ianuarie 1931, la care au participat mii de muncitori de la „Griviţa" împo
triva „Curbei de sacrificiu". Un alt panou ilustrează măsurile luate de 
P.C.R. pentru întărirea unităţii de acţiune a clasei muncitoare, pentru 

Casa din str. Ecoului nr. 29 unde s-a tipărit ziarul „Scînleia" in lunile iulie-septembrie 1932 

lărgirea legăturilor cu masele, pentru realizarea frontului unic de jos şi 
pentru intensificarea activităţii de propagandă. 

Pe un panou central, care domină cea de-a 11-a sală din muzeu, 
sînt prezentate luptele eroice ale ceferiştilor de la atelierele „Griviţa" -
Bucureşti. Vizitatorii întîlnesc imaginea casei din strada Mitropolit Gri
gore 69 în care, în ziua de 20 martie 1932, a avut loc conferinţa pe ţară a 
muncitorilor ceferişti care a ales Comitetul Central de acţiune, avînd ca 
secretar ie tov"' Gheorghe Gheorghiu-Dej ; fotocopii ale unor manifeste 
elaborate de C.C. al P.C.R., manifestul Comitetului central de acţiune cu 
revendicările muncitorilor, ziarul „Lupta C.F.R." etc. Alte fotografii şi 
documente ilustrează grevele demonstrative din 28 şi 31 ianuarie precum 
şi greva din 2 februarie 1933. Fotografii, documente, machete şi alte mate
riale oglindesc evenimentele din 15-16 februarie 1933 cînd toţi cei aproxi
mativ 8.000 de muncitori de la „Griviţa" au intrat în grevă. Privind foto-
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grafiile şi documentele din care rezultă că ceferiştii au transformat ate
lierele într-o adevărată fortăreaţă, vizitatorul încearcă profunde senti
mente de recunoştinţă şi admiraţie pentru neîmf ricaţii luptători de la 
„Griviţa". Jn mijlocul sălii este expusă macheta atelierelor din perioada 
respectivă. Este ilustrată de asemenea prin fotografii şi alte materiale 
impresionanta solidaritate a celor 12 OOO de muncitori, şomeri, mici meşte
şugari, intelectuali, studenţi, ţărani care au făcut front comun cu ceferiştii. 

Muncitorii de la „Griviţa" masaţi în curtea atelierelor în timpul 
luptelor din 15-16 februarie 1933. 

Jn muzeu, ampla acţiune de solidarizare care s-a exprimat prin 
greve, demonstraţii, manifestaţii de stradă este ilustrată prin moţiuni, 
scrisori, apeluri şi telegrame de protest trimise autorităţilor, articole şi 
declaraţii apărute în presă. 

Procesul înscenat conducătorilor muncitorimii ceferiste şi petroliste 
este ilustrat cu numeroase materiale din care rezultă că el a fost trans
format într-o tribună politică revoluţionară de demascare a regimului de 
teroare şi asuprire, că acuzaţii s-au transformat în acuzatori. 

Printr-un text este subliniată însemnătatea luptelor din ianuarie
februarie 1933 organizate şi conduse de P.C.R. care au înscris o dată 
memorabilă, nu numai în istoria mişcării muncitoreşti şi a poporului 
nostru, dar şi în istoria luptei clasei muncitoare şi a forţelor progresiste 
pe plan internaţional. 
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Şi în perioada ce a urmat proletariatul bucureştean, alături de cel din 
întreaga ţară, sub conducerea P.C.R. a întreprins numeroase actiuni şi lupte 
împotriva exploatării şi asupririi. 

Materiale diferite ilustrează momentele cele mai semnificative ale 
luptei P.C.R. împotriva pericolului fascist şi pentru realizarea Frontului 
Unic .Muncitoresc şi a Frontului Popular Antifascist. De asemenea sînt 
evidenţiate cele mai reprezentative greve ale muncitorilor. Dintre expo
natele care subliniază aspectele amintite remarcăm: grafic cu organiza-

La 1 Mai 1936 a avui loc în Capitală o puternică manifestaţie antifascistă. 

ţiile de masă, cu sediul în Bucureşti, conduse de P.C.R., fotocopii ale 
ziarului „Scînteia" şi ale altor organe de presă scoase din iniţiativa 
partidului, rezoluţii şi manifeste din care reiese activitatea permanentă 
<1 P.C.R. de a atrage toate organizaţiile politice care se pronunţau împo
triva fascismului în închegarea unui Front popular, antifascist. O deose
bită valoare muzeistică prezintă costumul de deţinut şi cătuşele cu care 
ani de-a rîndul burghezia şi moşierimea au încercat să înăbuşe lupta 
clasei muncitoare, întemniţînd la Văcăreşti pentru cercetare, mulţi dintre 
fruntaşii mişcării muncitoreşti, care apoi erau transferaţi în cumplita 
închisoare, Doftana. 

în continuare este ilustrată lupta dusă de clasa muncitoare din 
Bucureşti, sub conducerea P.C.R .. împotriva dictaturii regale (1938-1940) 
şi a dictaturii militare-fasciste instaurată la 6 septembrie 1940. 
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Printre exponatele care ilustrează aceste teme amintim fotocopia 
ziarului Scînteia „Ediţie specială'' din 30 august împotriva dictatului de 
la Viena, fotografia casei din Calea Victonei 34 unde a funcţionat, înce
pînd cu septembrie 1939, postul ilegal de radio „Romînia Liberă", docu
mente referitoare la marea demonstraţie antifascistă din I Mai 1939 etc. 

Un exponat deosebit de valoros este harta Bucureştilor pe care sînt 
marcate locurile şi casele ilegale prin care comuniştii îşi desfăşurau 
activitatea. 

Prezentarea luptei clasei muncitoare con-dusă de P.C.R. se încheie 
în sala 11 prin ilustrarea luptei duse împotriva războiului antisovietic, 
pentru ieşirea Romîniei din acest război şi alăturarea ei coaliţiei anti
hitleriste. 

In sala a 12-a a muzeului vizitatorul ia cunoştinţă de pregătirea şi vic
toria insurecţiei armate din august 1944 organizată şi condusă de P.C.R., 
şi apoi de celelalte evenimente care au dus la cucerirea deplinei puteri 
politice de către clasa muncitoare în alianţă cu ţărănimea muncitoare, 
o dată cu proclamarea Republicii Populare Romîne la 30 Decembrie 1947. 
In continuare sînt înfăţişate succesele obţinute de oamenii muncii din 
capitală sub conducerea partidului pentru construirea şi desăvîrşirea 
construcţiei socialiste. 

Luînd cunoştinţă de succesele remarcabile înregistrate în dezvol
tarea capitalei în anii puterii populare vizitatorul e pătruns, de ideea, că 
visul atîtor generaţii de luptători, ca şi idealurile pentru care a luptat 
proletariatul din capitală, alături de cel din întreaga ţară, s-au împlinit. 
Cu acest sentiment străbate ultimele săli ale muzeului vizitatorul, martor 
şi părtaş la izbînda deplină a socialismului în patria noastră. 
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MUZEUL DE ISTORIE A ORAŞULUI BUCUREŞTI 
DOCUMENTAR PREŢIOS IN SPORIREA EFICIENŢEI 

LECŢIILOR IN ŞCOALA 
de FLORICA CEBUC 

Creşterea eficacităţii lecţiei constituie preocuparea permanentă a ca
drelor didactice din şcoli pentru educarea şi instruirea cît mai temeinică a 
tinerei generaţii. 

Printre tipurile de lecţii cu o mare eficacitate, este şi lecţia la muzeu, 
deoarece aici se păstrează cu grijă cele mai importante materiale care oferă 
elevilor posibilitatea să-şi îmbogăţească reprezentările (despre istorie) şi 
să-şi dezvolte sentimentele patriotice. 

Studiul diferitelor obiecte şi fenomene, cunoaşterea intuitivă, uşurează 
procesul însuşirii cunoştinţelor de către elevi, datorită faptului că gîndirea 
lor se dezvoltă de la concret la abstract. 

Intuiţia contribuie la însuşirea temeinică a cunoştinţelor. Imaginile şi 
exemplele sînt mai uşor de reţinut şi se întipăresc pentru mai multă vreme. 
Uşinski, arată, referindu-se la aceasta : „Cine nu şi-a dat seama că în me
moria noastră se păstrează cu deosebită putere imaginile pe care le-am per
ceput prin contemplare şi că noi ne legăm uşor de asemenea imagini înti
părite în mintea noastră", „ ... chiar şi idei abstracte, care altfel s-ar fi şters 
repede". 1 „învăţaţi pe copil cinci cuvinte necunoscute şi el se va chinui cu 
ele mult şi zadarnic ; legaţi însă de conţinutul ilustraţiilor douăzeci de cu
vinte de acest fel şi copilul le va prinde din zbor" 2• 

Reiese deci că noţiunile şi tezele abstracte ajung mai uşor la cunoş
tinţa elevilor atunci cînd sînt intuii.e prin fapte, exemple şi imagini concrete. 

Această cerinţă generală a procesului de cunoaştere se pune în mod 
specific în ceea ce priveşte predarea istoriei, deoarece fenomenele vieţii so
ciale, în desfăşurarea lor istorică, nu pot fi percepute în mod direct în pro
cesul de învăţămînt. 

Sarcina istoricului - aceea de a-i face pe elevi să înţeleagă caracterul 
necesar, legic al desfăşurării evenimentelor sociale, se împleteşte cu necesi-

1 Uşinski, Pedagogii alese, voi. II, p. 156. 
2 Idem, Din istoria gindirii pedagogice universale, antologie, voi. I, p. 375. 
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tatea de a-l face să simtă atmosfera vieţii din trecut, să-i dezvolte capaci
tatea de a-şi reprezenta cele mai importante momente ale desfăşurării 
istorice. 

Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti oferă un bogat material docu
mentar, a cărui putere de evocare contribuie la însuşirea exactă a noţiunilor 
predate dacă este corect întrebuinţat. 

M-am folosit de materialul documentar al muzeului prin : 
- procurarea din timp a unor fotocopii sau citate din documente pe 

baza unei tematici bine stabilite ; 
- tinerea la muzeu a unor lecţii de recapitulare şi de comunicare de 

noi cunoştinţe ; 
- lecţii de recapitulare finală în clasă, pe baza materialului docu

mentar procurat de la muzeu, sau 
- de recapitulare finală pe baza expoziţiei volante adusă în şcoală cu 

prilejul aniversării celor douăzeci de ani de la eliberarea patriei. Practica 
predării istoriei a arătat diversitatea formelor în care putem organiza lecţia. 

Astfel, recapitularea orînduirii comunei primitive şi a orînduirii scla
vagiste cu elevii unei clase a VII-a la Muzeul de istorie a oraşului, care s-a 
încadrat în cele 45 de minute, a reuşit să realizeze sarcina didactică domi
nantă urmărită în cuprinsul ei, de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor. 

In prealabil am stabilit cu elevii felul cum se va desfăşura lecţia pe 
baza planului dinainte cunoscut de ei -· fiecare problemă sprijinindu-se pe 
analiza exponatelor. 

Elevii au observat unelte şi aşchii de silex, fosile de animale mari, 
descoperite în carierile de nisip din jurul Capitalei, care au atestat prezenţa 
oamenilor pe teritoriul oraşului nostru încă din paleoliticul mijlociu. Obser
vînd uneltele din aramă, piatră, os ca şi vasele, obiectele casnice din cera
mică, elevii au înţeles că în noua etapă din evoluţia societăţii omeneşti -
epoca neolitică - în care oamenii trecuseră la economia de producător -
există o viaţă înfloritoare. 

Zeiţa de la Vidra - care constituie un unicat în cultura populaţiilor 
neolitice de pe întreg spaţiul euro-asiatic a stîrnit admiraţie. 

Marile prefaceri survenite în epoca bronzului, cînd meşteşugurile cas
nice se dezvoltă, ca şi schimbul de bunuri au fost veridic aiestate de frag
mentele de secure şi de cuţit din bronz, vîrfurile de săgeţi din silex şi bronz 
descoperite în aşezările de pe teritoriul oraşului Bucureşti. 

Din vizionarea vitrinelor cu obiecte geto-dace, printre care brăzdare 
de plug din fier, lingură de turnat metal, topoare, securi şi cuţite, cîrlige 
pentru undiţă şi vase ceramice, elevii au înţeles că societatea continuă să 
.se dezvolte pe linia agriculturii, a creşterii vitelor şi a metalurgiei, răspîn
dindu-se în special obiectele din fier. 

Cîteva fragmente ceramice greceşti vase şi fragmente de vase 
romane, au amintit elevilor despre legăturile geto-dacilor cu cetăţile greceşti 
şi apoi cu romanii. 

S-a desprins în concluzie că societatea geto-dacică - în ultimele două 
secole - ajunsese la un grad şi la o calitate de cultură superioară. 

Bogăţia exponatelor a avut drept rezultat o temeinică consolidare a 
cunoşNnţelor. Pirompte şi complete răspunsurile elevilor au dovedit din 
plin aceasta. 
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Cercetarea urmelor lrecutului îndepărtat le-a dat prilejul să-şi repre
zinte concret momente principale ale evoluţiei societăţii omeneşti pe terito
riul patriei noastre în orînduirea comunei primitive şi sclavagiste, iar vizio
narea vitrinelor ce conţin urme materiale din veacul VI-VII e.n. descope
rite pe teritoriul Bucureştilor, în aşezările de la Băneasa, Străuleşti etc., a 
atestat continuitatea elementului autohton pe teritoriul patriei noastre. 

Una din lecţiile de comunicare de cunoştinţe ţinută la muzeu a fost 
.:Revoluţia burghezo-democratică de la 1848 din Ţara Romînească" cu clasa 
a VII-a, în cadrul cercului de istorie din raionul ,,I Mai". 

M-am orientat asupra acestei teme deoarece Muzeul de istorie a ora
şului dispune de preţioase exponate din această etapă de seamă a luptei 
poporului împotriva exploatării, pentru că oraşul Bucureşti a fost nu numai 
centrul pregătirii revoluţiei dar şi locul unde s-au desfăşurat principalele 
acţiuni ale maselor populare. 

După ce s-a arătat că adevăratele cauze ale revoluţiei s-au aflat în 
condiţiile de dezvoltare economică, socială şi politică, iar revoluţiile din 
Europa nu au constituit decît ocazia dezlănţuirii, principalele materiale din 
muzeu au fost încadrate logic în expunerea etapelor revoluţiei. 

Exemplarul original al „Proclamaţiei de la Islaz" din 9 iunie 1848, cu 
semnăturile autografe ale unor conducători ai revoluţiei, a produs puternice 
emoţii elevilor care au încercat să le descifreze. 

Portretele, gravurile originale ale conducătorilor revoluţionari, armele 
folosite în timpul revoluţiei, desene înfăţişînd scene din revoluţie ca şi tronul 
şi mantia domnitorului Gh. Bibescu, răsturnat de revoluţie, au fost privite 
cu interes de către copii. 

In această atmosferă revoluţionară creată prin expunerea faptică şi 
concretizată de exponate, citirea versurilor : 

„Haideţi fraţi într-o unire 
Ţara noastră e-n pieire 
Aste ziduri şi palate 
Unde zac mii de păcate 
Haideţi a le dărîma" 

ale poetului revoluţionar Ion Catina expuse în muzeu, au produs puternice 
sentimente patriotice, constituind totodată prilej de consolidare a noţiunii 
de revoluţie. 

Astfel, varietatea obiectelor cu care elevii au venit în contact direct 
le-a asigurat o bază concretă în procesul reprezentărilor şi noţiunilor, le-a 
lărgit cercul de cunoştinţe care s-au aprofundat, oferindu-le posibilitatea 
stabilirii unor legături logice între cunoştinţele pe care le aveau. 

Recapitularea temei „Lupta poporului nostru pentru independenţă de-a 
lungul veacurilor", ţinută cu elevii clasei a XI-a s-a bazat pe o serie de do
cumente, stampe, gravuri şi fotografii existente în muzeu, ca şi pe o serie 
de citate din cărţi ce se află în biblioteca muzeului. 

Lupta pentru independenţă din veacul al XVI-iea este marcată de vic
toriile obţinute de poporul romîn împotriva turcilor sub conducerea lui Mihai 
Viteazul. Victoriile care s-au săpat adînc în inima poporului, trezindu-i con
ştiinţa demnităţii, au fost amintite în documentele vremii. 
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Pentru întărirea caracterului de veridicitate asupra desfăşurării eve
nimentelor în cadrul erei respective, am citat faptele relatate în cronica lui 
Baltazar Walter: 

„Fără multă întîrziere (Mihai) merge asupra Giurgiului situat pe ţăr
mul Dunării ... îi dă foc şi după ce ucide mulţime de turci ... se întoarce 
încărcat cu prăzi, la scaunul domniei în Bucureşti" 1• 

Ştirea continuă „ ... un emir venit la Bucureşti în luna suszisă, îm
preună cu două mii din cei mai aleşi oşteni, cu cincizeci de cămăraşi ai sul
tanului şi afară de aceştia cu mai mulţi ceauşi şi spahii sau nobili ce săvîr
şeau cu îndrăzneală tot felul de silnicii, jafuri şi desfrînări în oraşul (Bucu
reşti) ocupă casele cele mai bune şi cere poruncitor de la domnul (Mihai), 
care şedea în apropierea noii mănăstiri 2 de lîngă oraş într-un palat clădit 
fără întărituri şi fără ziduri la malul Dîmboviţei, zece mii de florini ungu
reşti ca plată şi provizii şi merinde" 3• 

Punerea elevilor în contact nemijlocit cu izvorul istoric a întărit carac
terul veridic al cunoştinţelor căpătate anterior. Astfel, scena trecerii Dunării 
pe la Giurgiu a armatelor lui Sinan Paşa prezentate elevilor în fotocopie 
după originalul care se găseşte în muzeu, ca şi gravura cu arderea de către 
oştile aliate muntene şi transilvănene (octombrie 1595) a Tîrgoviştei care 
era ocupată de turci, a produs mult interes. 

Muzeul de istorie a oraşului dispune de numeroase exponate cu privire 
la lupta pentru independenţă de la începutul veacului al XIX-iea, marcată 
de mişcarea revoluţionară condusă de Tudor Vladimirescu. 

Astfel, originalul ciornei proclamaţiei de la Padeş, scrisă de Tudor Vla
dimirescu la Bucureşti, fotocopia proclamaţiei din 20 martie 1821, originalul 
proclamaţiei comandantului turc El-Hagi, gravura ce înfăţişează omorîrea 
eteriştilor şi a lui Bimbaşa Sava de către turci în 1821, şi, în sfîrşit, o serie 
de arme folosite în timpul mişcării, toate acestea au avut rolul de a-i intro
duce pe elevi într-o măsură deosebită în atmosfera vremii. 

Pentruca lecţia să capete prospeţime şi să ducă la creşterea interesului 
elevilor, am urmărit ca prezentarea documentelor din muzeu, s-o realizez 
îmbinată cu alte metode şi procedee. 

Pentru ca lecţia să capete prospeţime şi să ducă la creşterea interesului 
mane în primul război mondial, elevii au citit „Apelul către cetăţeni din 
23 ianuarie 1917", expus în muzeu. „Oraşul Bucureşti este obligat de guver
nămîntul imperial german să procure pînă la 6 seara următoarele: 15.000 
plăpumi sau pături, cîte 20.000 cămăşi, pantaloni, ciorapi de lînCJ, cîte 30.000 
brîie şi veste de flanelă şi 1.000 plăpumi ... ", neprocurîndu-se cele cerute 
oraşul va fi supus unei straşnice amende. Lecţia s-a încheiat prin prezentarea 
unor scene din timpul insurecţiei armate din august 1944 etc. 

Pentru recapitularea temei la clasa XI-a „Realizări obtJnute de poporul 
romîn sub conducerea partidului în cei 20 de ani de la Eliberare", (pe baza 
expoziţiei volante adusă la şcoală), am organizat clasa pe mai multe colec
tive, trasînd fiecăruia sarcina de a urmări şi pregăti special o parte a mate-

1 Dan Simonescu, Cronica lui Baltazar Walter despre Mihai Viteazul în raport cu 
cronicile interne contemporane, în Studii şi materiale de istorie medie, voi. III, 1959, p. 7. 

2 Biserica Mihai V odă. 
a Dan Simonescu, op. cit., p. 68. 
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rialului, astfel : un colectiv s-a ocupat de prezentarea principalelor momente 
politice în cei 20 de ani de la Eliberare, scoţînd în evidenţă rolul conducător 
al partidului. Un alt colectiv a pregătit şi exponate pentru „Realizări social
culturale în această perioadă". 

Prezentarea liberă a problemelor ilustrate prin exponate, completările 
aduse de elevi cu citate din presă, au demonstrat cunoaşterea de către ei a 
realităţii construcţiei socialiste, a vieţii care a confirmat pe deplin justeţea 
liniei partidului, care a iniţiat, organizat şi condus insurecţia armată din 
august 1944, sărbătoare pe care întregul popor o întîmpină cu un bogat 
bilanţ de realizări. 

Prin prezentarea cunoştinţelor cu ajutorul obiectelor din muzeu, elevii 
au putut să vină în contact direct cu urme ale trecutului, să trăiască în faţa 
lor sentimente de admiraţie şi respect pentru lupta dreaptă a poporului mun
citor şi pentru curajul conducătorilor comunişti. Această prezentare a sti
mulat nu numai puterea de înţelegere a elevilor, ci a contribuit şi la dezvol-
tarea sentimentelor lor. · 

Pregătindu-mă pentru lecţie, am căutat să-mi aleg materialele nece
sare, m-am gîndit la metodica folosirii acestora, străduindu-mă să-mi orga
nizez în aşa fel lecţia încît diferitele părţi şi metode ale ei să fie subordonate 
scopului general şi să reprezinte ceva unitar şi complet. 

Materialul documentar pe care l-am folosit a reuşit să pună în lumină 
anumite aspecte ale evenimentelor istorice, contribuind în ansamblu la rea
lizarea sarcinilor instructiv-educative urmărite în predarea istoriei. 
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TIPURI BUCUREŞTENE 
JN GRAFICA LUI CONSTANTIN JIQUIDI 

de MARGARETA SAVIN 

Constantin Jiquidi este unul din graficienii cu talent de la sfîrşitul 
secolului al XIX-iea, puţin cunoscut. Deşi a murit tînăr, ( 1865-1899) 
totuşi, el a avut o mare şi variată activitate ca grafician şi pictor. O mare 
parte din lucrările lui s-au risipit în revistele şi publicaţiile vremii. în
deosebi caricaturist şi ilustrator de cărţi, C. Jiquidi a realizat însă şi multe 
tablouri în ulei. 

In 1894 deschide o expoziţie în Casa Brus de pe Strada Nouă (azi 
Edgar Quinet), vis-a-vis de „Hotel Capşa" (azi cofetăria Bucureşti). 

Cu acest prilej expune nu numai desene ci şi pktură şi acuarele 1. 

Unele din lucrările lui au apărut nesemnate, însă identificarea lor a 
fost cu putinţă, dat fiind stilul propriu al artistului. 

De remarcat faptul că C. Jiquidi se impune ca un artist de talent 
chiar de la începutul activităţii lui, de la 19 ani, în 1884, cînd îl găsim 
colaborator la calendarul „Apanajul", scos de revista umoristică „Bo
bîrnacul". Doi ani mai tîrziu, din 1886 este colaboratorul principal pentru 
desene şi caricaturi al revistei umoristice „Bobîrnacul", care a apărut cu 
întreruperi, din 18i6. Pînă la 1895 îl găsim colaborator şi la alte reviste 
satirice, printre care „Viespea umoristică" din 1890 şi la „Revista Nouă". 
scoasă de B. P. Haşdeu. La această revistă, el colaborează aproape la 
fiecare număr, cu desene care ilustrau anecdotele şi snoavele populare 
prelucrate de Th. D. Speranţa. 

Publică apoi albume. 
In albumul „Actorul Julian în diferite roluri", apărut în anul 1890. 

popularul actor este prezentat în numeroase din rolurile lui de mare 
succes, printre care acela din comedia „Banul lv\ărăcine" de Vasile Alec
sandri, din opereta „Voievodul Ţiganilor" de Johann Strauss şi din co
media „O noapte furtunoasă" a lui I. L. Caragiale. In anul 1891 scoate 
albumul „Ziariştii după natură" cu 22 planşe. Vi.ntilă Rosetti, fiul lui 

1 Catalogul cuprinde foarte numeroase reproduceri exccut:itc la tipografia A. Bayer. 
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C. A. Rosetti, Al. Beldiman, directorul ziarului „Adevărul", Gr. Ventura, 
I. D. Valentineanu, C. Costa-Foru, Fr. Dame, autorul lucrării „Bucureşti-
1906", precum şi alţi gazetari şi publicişti, fac obiectul planşelor acestui 
album. Intre 1891-1892, mai tipăreşte şi albumele „Tipuri din ţară" 
(seria I) şi „Alte tipuri din ţară" (seria II). 

C. Jiquidi a desfăşurat o vastă activitate de ilustrator de cărţi. Ediţia 
1894 a lucrării lui Petre Dulfu „Isprăvile lui Păcală" precum şi ediţiile care 

Fig. I. CONSTANTIN JJQUJDJ Fig. 2. Catalog ilustrat - Expoziţia Jiq11idi 
1893-1894. 

au urmat după anul 1896 (de la ediţia a II-a) a lucrării lui V. A. Urechia 
„Legende romîne" - au fost împodobite cu ilustraţii ale acestui talentat 
grafician. Caricaturile celor mai de seamă doctori, profesori la facultate 
sau practicieni, printre care Victor Babeş, Dr. Severeanu, Dr. Felix şi alţii, 
fac obiectul unui alt album „Facultatea de Medicină din Bucureşti", apărut 
în 1893. 

Caricaturist, C. Jiquidi atacă în special pe oamenii politici ai vremii 
(Al. Marghiloman, I. C. Brătianu, D. A. Sturdza, Emil Costinescu, Eugen 
Karada şi alţii) în .,Camera liberală" 1897, nr. l, 3, 5-6 şi în „Camera 
liberală" 1898, nr. 2 si 4. Multe din lucrările lui au un vădit caracter 
2ntidinastic. Tot printr~ caricaturi se încadrează şi tipurile de ţărani reali
zate de el, faţă de care artistul manifestă î totală simpatie 
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De asemenea, printre caricaturi care au însă un caracter pozitiv, sînt 
şi acelea ale unor figuri ale culturii noastre de la sfîrşitul secolului al 
XIX-iea (Gh. Dem. Teodorescu, arhitectul Ion Mincu etc.). 

O latură mai puţin cunoscută a operei lui C. Jiquidi este aceea de 
realizator de tipuri bucureştene. In colecţia de artă plastică a Muzeului 
de istorie a oraşului Bucureşti se află mai multe desene care reprezinta 
tipuri sociale bucureştene de la sfîrşitul secolului al XIX-iea. 

Fig. 3 a. l3ătrina cu cobiliţa Fig. 3 b. Vînzătorul ambulant 

Deşi talentul lui nu ajunsese la maturitate, desenele datează din 1889, 
pe cînd avea 24 de ani, totuşi, prin realismul lor ele prezintă pentru cerce
tătorul de astăzi o dublă valoare : -- una documentară prin aceea că ne 
înfăţişează tipuri specifice oraşului Bucureşti în această perioadă şi alta 
artistică prin inventivitatea şi vigoarea liniei. 

In „Bătrîna cu cobiliţa", de pe strada Mihai Vodă, regăsim un tip 
specific al mahalalei bucureştene de la sfîrşitul secolului al XIX-iea. Cos
tumaţia policromă, precum şi expresia obosită a bătrînii sugerează viaţa 
de mizerie plină de greutăţi pe care o trăiau „mahalagii" bucureşteni. 
(fig. 3 a). 

„Vînzătorul ambulant", (fig. 3 b), reprezentat printr-un bătrîn care-şi 
sprijină bătrîneţele într-un baston, aduce mai curînd cu un cerşetor prin 
zdrenţele cu care este îmbrăcat, ceea ce, de asemeni, ne sugerează tabloul 
mizeriei celor mulţi care se zbuciumau în nevoi şi lipsuri. 
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„Lăutarul ", (fig. 4a), ne aminteşte persistenţa influenţei orientale 
chiar la sfîrşitul secolului al XIX-iea. Imbrăcat cu un anteriu, pe ale cărui 
margini mai stăruie unele urme de blană, „Lăutarul" lui Jiquidi este un tip 
reprezentativ al micii lumi bucureştene de la sfîrşitul secolului al XIX-iea. 

Ca şi în multe alte desene ale lui în care predomină tipuri de cheflii, 
în desenul „Birjarul", (fig. 4 b), C. Jiquidi redă un aspect caracteristic 
al vechiului Bucureşti. La una din barierele oraşului, birjarul a oprit la o 

Fig. 4 a. Lăutarul rig. 4 b. Birjarul 

cîrciumă, cu numele sugestiv „La viţa de vie". C. Jiquidi prezintă birjarul 
epocii prin ceea ce avea el caracteristic : livrea de catifea cu un lanţ gros 
care atîrnă la buzunarul de ceas, cu un pahar cu vin în mînă. 

Prin „Măturătorul" ~drenţăros, cu tîrnul în mînă, avînd explicaţia 
„Bulevard", C. Jiquidi - satirizează modul în care era gospodărit oraşul 
de administraţia burghezo-moşierească. 

Tn sfîrşit, printre desenele amintite se află şi un ţăran, cocîrjit, 
desculţ, pletos, cu o desagă pe care o poartă pe un băţ, astfel cum se 
întîlneau mulţi prin pieţele şi străzile capitalei Romîniei capitaliste. 

Ca şi mulţi alţi scriitori şi artişti contemporani cu el, C. Jiquidi a 
trăit în condiţii grele. Lipsa de grijă a regimului burghew-moşieresc faţă 
de creatorii de frumos în general, a resimţit-o, din plin, şi C. Jiquidi. 
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Neavînd o casă a lor, artiştii şi scriitorii se întîlneau în diverse ca
fenele bucureştene. Una din ele, frecventată şi de C. Jiquidi, a fost ca
feneaua „Kiibler", de pe Calea Victoriei, situată la parterul fostului hotel 
Imperial, care se afla la întretăierea de azi a Căii Victoriei cu strada 
Ştirbei Vodă. El moare de tuberculoză în 1899 şi este înmormîntat la cimitirul 
Sf. Vineri. 

Printre caricaturiştii şi graficienii de la sfîrşitul secolului trecut, fără 
îndoială C. Jiquidi este unul dintre cei mai reprezentativi alături de 
C. Szathmary, cunoscut mai ales ca pictor. 

Prin atitudinea lui critică faţă de politicienii burghezi şi prin lu
crările cu caracter antidinastic, opera lui C. Jiquidi se înscrie ca un 
protest împotriva regimului burghezo-moşieresc. 
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ŞEDINŢA FESTIVA DE REFERATE ŞTIINŢIFICE 
ORGANIZATA DE MUZEUL DE ISTORIE A ORAŞULUI 

BUCUREŞTI IN CINSTEA CELEI DE A XX-A ANIVERSARI 
A ELIBERARII PATRIEI DE SUB JUGUL FASCIST 

de ANA BENE 

în cadrul acţiunilor organizate cu prilejul celei de a XX-a aniver
san a eliberării patriei, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti a orga
nizat o şedinţă de referate ştiinţifice prin care s-a urmărit să se scoată 
în evidenţă progresele înregistrate de oraşul nostru în cele două decenii 
de la eliberare. Temele susţinute au cuprins subiecte privind dezvoltarea 
economică, edilitar-urbanistică şi culturală a Capitalei, precum şi prin
cipalele realizări înregistrate după 23 August 1944, atît de istoriografia 
bucureşteană. cit şi de Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, în activi
tatea sa. Jn cuvîntul de deschidere rostit. de Florian Georgescu, direc
torul muzeului. au fost subliniate succesele cu care oamenii muncii din 
oraşul nostru au întimpinat cea de-a XX-a aniversare. 

Romînia socialistă, rod al luptei şi muncii încordate depuse de 
poporul muncitor sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn se înfăţi
şează ca o ţară în continuu progres cu o economie complexă şi o cultură 
înfloritoare puse pe de-a întregul în slujba creşterii bunăstării celor ce mun
cesc. Bucureştii - capitala ţării - centrul vieţii economice, politice şi cul
turale a patriei noastre a trăit din plin transformările structurale ce au avut 
loc în această perioadă şi al căror început l-a constituit insurecţia armată 
din august 1944. Niciodată pînă acum, oraşul nostru nu a cunoscut o ase
menea înflorire şi niciodată locuitorii săi nu au fost martori şi părtaşi la ase
menea adînci prefaceri. 

Primul referat „Oraşul Bucureşti - principalul centru economic al 
ţării", prezentat de Alexandru Cebuc, reflectă uriaşele transformări eco
nomice pe care le-a cunoscut oraşul de pe malurile Dîmboviţei în cei 
20 de ani de la eliberare. Ca urmare a măsurilor luate de către partid 
şi statul democrat-popular, Bucureştii a devenit un puternic centru in
dustrial şi comercial cu o mare pondere în ansamblul general al econo
miei ţării. 

183 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Vorbind despre situaţia industrială a Capitalei din timpul regimu
lui burghezo-moşieresc, autorul a subliniat faptul că deşi Bucureştii a 
fost cel mai important centru economic - aici fiind concentrat un volum 
lnsemnat de capital şi forţă de muncă -, totuşi industria oraşului s-a 
dezvoltat într-un mod lent. deseori întreruotă de perioade de crize de 
supraproducţie sau de stagnare. Răspîndirea iraţională a întreprinderilor 
pe toată întinderea oraşului, ca şi dezvoltarea inegală a diferitelor 
ramuri industriale accentuau această situaţie. Compararea industriei 
bucureştene de ieri cu cea de astăzi, scoate şl mai mult în evidentă ritmul 
fără precedent al acestei dezvoltări. Transpunerea în viaţă a politicii de 
industrializare socialistă preconizată de partid, politică îndreptată spre 
dezvoltarea cu precădere a iQdustriei grele, cu pivotul ei industria con
structoare de maşini, al cărui început l-a constituit actul revoluţionar de 
la 11 iunie 1948, a dus la schimbări radicale în structura, forma de pro
prietate şi potenţialul industrial al oraşului. 

Cifrele expuse de către autor pentru ilustrarea dezvoltării impe
tuoase a industriei Capitalei în ultimii ani, sînt concludente şi scot în 
evidenţă atît dezvoltarea industriei cît şi succesele înregistrate în cele
lalte domenii de activitate economică. 

Cel de al doilea referat prezentat în cadrul şedinţei a fost: „Dez
voltarea edilitar-urbanistică a Capitalei în anii puterii populare", susţinut 
de Petre Daiche. 

Referatul prezintă transformările structurale ce au avut loc în ultimii 
20 de ani în domeniul edilitar-urbanistic. Pornind de la situaţia oraşului 
înaintea lui 23 August 1944, autorul subliniază lipsa de unitate a vechii 
capitale a Romîniei, ca reflectare a modului de producţie capitalist. Cen
tru, care avea un aspect modern, cu blocuri impunătoare şi artere de 
circulaţie asfaltate contrasta puternic cu cartierele periferice, multe lipsite 
de canlizare, apă şi lumină electrică. 

Jn comparatie cu această situaţie, realizările edilitar-urbanistice 
din ultima perioadă sînt evidente. Vastul program de reconstrucţie reali
zat sub conducerea partidului a supus Bucureştii unei ample opere de 
sistematizare şi reconstrucţie prin care se realizează o dezvoltare unitară, 
armonioasă a întregului teritoriu, lichidarea contrastului dintre centru 
şi periferie în vederea asigurării condiţiilor optime de viaţă pentru 
oamenii muncii. Datele statistice care arată numărul construcţiilor de 
locuinţe din ultimii 4 ani, precum şi sumele alocate de stat în acest scop, 
reflectă grija permanentă a partidului pentru creşterea continuă a nive
lului de trai. 

în domeniul gospodăriei orăşeneşti sînt menţionate eforturile depuse 
pentru îmbunătăţirea situaţiei edilitar-urbanistice a oraşului, în special 
a zonelor periferice. Datele statistice actuale, comparate cu cele din 
trecut, subliniază importantele realizări obţinute în domeniul canalizării, 
a iluminatului, a alimentării cu apă etc. 

I n referatul următor „Aspecte ale revoluţiei culturale în Capitală", 
prezentat de Aurel Duţu s-a subliniat rolul pe care-l joacă oraşul nostru, 
·Ca principal centru cultural-ştiinţific al ţării în revoluţia culturală. 

Referindu-se pe scurt la trecutul cultural al Bucureştilor autorul a 
arătat condiţiile grele în care trebuiau să-şi desfăşoare activitatea marile 
noastre valori culturale, ca urmare a indiferenţei şi lipsei de sprijin a 
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guvernanţilor. Deşi principal centru cultural al ţării, Bucureştii avea 
încă un procent destul de ridicat de analfabeţi. Jn continuare este subli
niată importanţa reformei din 1948 în dezvoltarea învăţămîntului şi pro
gresele înregistrate în domeniul învăţămîntului de toate gradele, în ultimii 
20 de ani. Datorită sumelor însemnate alocate din fondurile statului au 
fost construite peste 85 localuri noi de şcoală cu peste 50.000 locuri. 

S-a dezvoltat de asemeni învăţămîntul tehnic şi profesional pe 
măsura consolidării sectorului socialist în economie şi a necesităţii de 
muncitori şi tehnicieni tot mai calificaţi. Faţă de 21 şcoli de acest fel, 
cite erau în 1938, astăzi funcţionează în Capitală peste 70 şcoli cu un 
număr de peste 35.000 elevi. 

Paralel cu învăţămîntul preşcolar şi mediu, o puternică dezvoltare 
a cu~ut-o şi învăţămîntul superior. De la 13 facultăţi cu 17.791 stu
denţi în 1938 s-a ajuns astăzi Ia 51 facultăţi în care învaţă peste 53.000 
studenţi. Revoluţia socialistă a creat condiţii nelimitate pentru dezvol
tarea ştiinţei, literaturii şi artei, Bucureştii îndeplinind cu cinste rolul 
de principal centru cultural al ţării. 

In acest fel, cultura - a arătat referentul - a devenit azi un bun 
al întregului popor. 

Succesele înregistrate de istoriografia bucureşteană în cei 20 de 
ani de la eliberare au fost relevate în referatul „Probleme noi în istorio
grafia bucureşteană", prezentat de Florian Georgescu. Jn tratarea pro
blemei s-a pornit de la fondul documentar preluat de la vechea istorio
grafie, subliniindu-se părţile pozitive şi negative ale acesteia. 

Sînt menţionate citeva din principalele lucrări ale istoriografiei 
bucureştene apărute pînă Ia 23 August 1944, ca apoi să fie trecute în 
revistă lucrările apărute în ultimii 20 de ani. Astfel, pentru îmbogăţirea 
bazelor de documentare şi a creării instrumentelor 'de lucru s-a procedat 
la cunoaşterea cit mai amănunţită atît a izvoarelor arheologice, cit şi a 
celor scrise. Jn acest scop au fost continuate, amplificate şi desfăşurate 
metodic săpăturile arheologice. Rezultatele deosebit de valoroase ale 
acestora au fost publicate în 3 volume de arheologie bucureşteană : 
„Bucureşti, rezultatele săpăturilor arheologice şi ale cercetărilor arheo
logice din anul 1953", tipărit sub auspiciile Academiei R.P.R.; „Bucu
reştii de odinioară", apărut în 1959 sub redacţia prof. Ion Ionaşcu şi 
„Cercetări arheologice în Bucureşti", apărut în 1963 şi întocmit aproape 
în exclusivitate de către cercetătorii Muzeului de istorie a oraşului Bucu
reşti. Un nou volum „Cercetări arheologice în Bucureşti" în care vor fi publi
cate noi date privind problema formării poporului romîn şi a genezei 
oraşului Bucureşti, aşa cum rezultă din ultimele săpături de pe teritoriul 
Capitalei a apărut recent. 

Privind publicarea izvoarelor scrise, în afară de volumul de docu
mente feudale datorat prof. George Potra, a mai fost tipărit în 1960 de 
către un colectiv al muzeului un volum de documente privind perioada 
1636-1848. Munca de cercetare ştiinţifică şi-a găsit reflectarea în redac
tarea unor lucrări legate de dezvoltarea economică a oraşului, cum ar 
fi evoluţia meşteşugurilor, relaţiile dintre oraş şi aşezările rurale din 
vecinătate, continua lărgire a pieţii interne, dezvoltarea industriei în 
general şi a industriei socialiste în special etc., tipărite în diferite reviste 
de specialitate. 
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Tn atenţia cercetătorilor trecutului Capitalei a stat lupta maselor 
populare împotriva exploatării sociale şi a asupririi naţionale. Cu astfel 
de teme au văzut lumina tiparului o serie de lucrări cum ar fi : Răscoala 
seimeni/or şi dorobanţilor din Bucureşti 1655, de Paul I. Cernavodeanu ; 
Aspecte din lupta populaţiei bucureştene împotriva regimului turco
f anariot de Panait I. Panait; Oraşul Bucureşti şi răscoala poporului din 
1821 de Ioana Panait; Participarea maselor populare bucureştene la 
revoluţia de la 1848 de Florian Georgescu; Evocări - locuri şi case din 
Bucureşti legate de lupta P.C.R. de Florian Georgescu şi Alex. Cebuc etc. 

Altă serie de lucrări se referă la istoria unor cartiere mai impor
tante sau a unor probleme urbanistice şi edilitare, urmărindu-se surprin
derea aspectelor caracteristice de trecere de la oraşul feudal la cel 
modern, de la Bucureştii orînduirii capitaliste la capitala patriei socia
liste. „Istoricul podului Mogoşoaiei" de Ştefan Ionescu ; Marele plan al 
oraşului Bucureşti întocmit de maiorul Borroczyn între 1844-1846 de 
FI. Georgescu, ca şi lucrarea lui P. Daichc - „Aspecte din reconstrucţia 
oraşului Bucureşti", îşi aduc aportul în studierea acestor probleme. La 
fel lucrarea întocmită de Alex. Ce buc - „Din istoricul transporturilor 
de călători în oraşul Bucureşti", în afară de faptul că reflectă evoluţia 
tehnică a mijloacelor de transport, scoate în evidenţă şi progresele remar
cabile obţinute în această direcţie în anii puterii populare. Avînd în 
vedere interesul din ce în ce mai mare al cititorilor pentru istoria ora
şului Bucureşti, precum şi numeroasele cercetări în acest domeniu, Mu
zeul de istorie a oraşului Bucureşti a luat iniţiativa de a publica în 
volume anuale cele mai valoroase materiale privind istoria oraşului 
nostru. Astfel a şi fost publicat primul volum „Materiale de istorie şi 
muzeografie" la care şi-au adus contribuţia în afară de cercetătorii 
muzeului şi numeroşi alţi specialişti de la alte institute de cercetare 
ştiinţifică şi care cuprinde în afară de unele materiale de istorie şi 
lucrări care valorifică experienţa muzeistică şi patrimoniul muzeal. 

Aceste lucrări la care se mai adaugă şi altele se alătură studiilor 
şi articolelor întocmite de cercetători ai Academiei R.P.R. precum şi de 
vechi şi recunoscuţi istoriografi bucureşteni. 

Jn continuare a fost prezentat referatul „Progresele arheologiei 
bucureştene după 28 August 1944" de către Margareta Constantiniu. Sub
liniind faptul că cercetările arheologice efectuate în Capitală în anii 
puterii populare dezvoltă o tradiţie în această direcţie, marcată de săpă
turile lui D. V. Rosetti şi ale altora - referatul aminteşte cîteva din 
succesele remarcabile obţinute de arheologia bucureşteană după 23 Au
gust 1944. 

Sînt menţionate astfel rezultatele săpăturilor recente întreprinse în 
diferite puncte din Capitală sau împrejurimi, pe baza cărora epoca pie
trei şlefuite pe teritoriul oraşului Bucureşti a fost împinsă înapoi cu 
cca. 2000 de ani, au fost adîncite cunoştinţele referitoare la epoca bron
zului, au fost completate datele referitoare la sfîrşitul epocii bronzului 
şi perioada finală a primei epoci a fierului şi au fost aduse contribuţii 
la studierea celei de a doua epoci a fierului (cultura geto-dacă). 

Jn sfîrşit referentul subliniază succesele obţinute în cercetarea 
perioadei de istorie feudală a oraşului Bucureşti. Săpăturile din sectorul 
Curtea Veche (Piaţa de Flori) care au dezvelit ruinele primului palat 

186 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



domnesc din oraş şi au cercetat resturi de cultură materială din sec. XV, 
aparţinînd nucleului vechiului tîrg feudal Bucureşti, au fost completate 
cu săpăturile arheologice practicate la Tînganu, la Măicăneşti, Radu 
Vodă şi Mihai Vodă. 

în acest .fel, în cei douăzeci de ani ce au trecut de la eliberarea 
ţării, săpăturile arheologice - sporite ca intensitate şi amploare - au 
adus contribuţii importante la cercetarea trecutului primului o; aş al ţării. 

Ultimul referat expus de către Maria Cantilli a avut ca titlu 
„Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, realizare a regimului democrat
popular", ocupîndu-se în special de principalele sucoese pe care le-a 
obţinut muzeul nostru de la inaugurare pînă astăzi. 

Deschis la 23 ianuarie 1959 cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de 
la Unirea Ţărilor Romîne şi organizat pe principii cu totul deosebite de cele 
ale vechiului Muzeu Municipal - Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti 
a înregistrat/ÎÎlÎmeroase realizări menţionate în referat. 

De asemenea sînt arătate mijloacele folosite de salariaţii muzeului 
pentru realizarea celor două obiective de seamă : atragerea spre muzeu 
a unor categorii, cît mai numeroase şi mai variate de vizitatori şi răspîn
direa în mase a unor cunoştinţe cît mai cuprinzătoare. 

Difuzarea de afişe, pliante, cărţi poştale ilustrate, diafilme etc.; 
popularizarea prin presa locală şi centrală, prin radioficare, radiodifu
ziune, cinematografe, televiziune, prin montare de panouri-anunţ, în locuri 
de mare circulaţie şi vitrine, cu imagini din muzeu precum şi prin 
legături directe şi permanente cu comitete sindicale, organizaţii P.M.R. 
sau U.T.M. din întreprinderi, instituţii, cluburi, biblioteci, cămine cultu
rale etc., au dat rezultate bune în munca de popularizare a muzeului. 

De asemeni, expoziţiile temporare organizate în diferite întreprin
deri, instituţii sau case de cultură, conferinţele, lectoratele, simpozioa
nele, serile de întrebări şi răspunsuri etc., se numără şi ele printre acţiu
nile de popularizare folosite de muzeu. 

O contribuţie importantă în activitatea educativă de masă, arăta 
referentul, a fost realizată şi prin ghidajele organizate în colaborare cu 
O.N.T.-ul şi secţiile de învăţămînt, la locurile şi casele de importanţă 
istorică din Capitală, la marile obiective social-culturale ridicate în anii 
put,erii populare. 

Ref eratele prezentate de colectivul ştiinţific al Muzeului de istorie 
a oraşului Bucureşti - una din manifestările iniţiate de muzeu în întim
pinarea celei de-a XX-a aniversări de la eliberarea patriei -, prin con
ţinutul lor şi-au atins scopul făcînd cunoscute succesele deosebite, obţi
nute de poporul muncitor în ultimii 20 de ani. 
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O PREOCUP ARE PERMANENT A 
A MUZEULUI DE ISTORIE A ORAŞULUI BUCUREŞTI : 

SPORIREA PATRIMONIULUI MUZEISTIC 
de MARIA COJOCARESCU 

In condiţiile societăţii socialiste, valorile deţinute în patrimoniile 
muzeale dobîndesc o semnificaţie deosebită. Muzeele au devenit din simple 
colecţii de antichităţi sau de curiozităţi, adevărate instituţii de cultură, ce 
şi-au deschis larg porţile tuturor oamenilor muncii din ţara noastră, alcă
tuind o verigă în realizarea revoluţiei culturale. 

Semnificaţia nouă pe care o are patrimoniul muzeal impune o atenţie 
deosebită nu numai pentru conservarea valorilor existente ci şi pentru 
îmbogăţirea acestora. Prin rolul lor de a conserva valori de cele mai 
diverse categorii, muzeele contribuie nu numai la răspîndirea unor cu
noştinţe, dar îndeplinesc şi o misiune cu totul aparte: aceea de a atrage 
atenţia oamenilor pentru salvarea de la pierderea sau dispariţia unor 
obiecte care au valoa1re istorică. 

în activitatea zilnică a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, un 
obiectiv însemnat îl constituie desfăşurarea unei largi acţiuni de depistare 
şi colecţionare a tuturor obiectelor care prezintă un interes istoric sau 
muzeistic în general. Varietatea domeniilor de cercetare a Muzeului de 
istorie a oraşului Bucureşti, permite sporirea continuă a patrimoniului 
muzeal. Colecţiile muzeului se îmbogăţesc atît prin rezultatele obţinute în 
urma săpăturilor arheologice, cît şi prin cercetarea arhivelor şi a biblio
tecilor. De asemenea, în patrimoniul muzeal intră şi fotografiile, care de 
cele mai multe ori alcătuiesc documente importante pentru cunoaşterea 
trecutului oraşu'lui, fie sub aspectul edilitar şi urbanistic, fie sub aspectul 
evenimentelor istorice. In sfîrşit, o altă cale de sporire a patrimoniului 
muzeal este şi aceea a donaţiilor şi achiziţiilor de obiecte, care evocă 
trecutul oraşului sub variatele aspecte economice, sociale, culturale, etc., 
precum şi aceea a transferului de obi.ecte muzeale de la o instituţie la alta. 
Pentru muzeele de istorie în care este prezentată dezvoltarea societăţii 
omeneşti de pe teritoriul unui oraş, raion sau regiuni în perioada comunei 
primitive, sclavagiste, prefeudală şi feudală, săpăturile arheologice oferă 
o mare posibilitate de creştere a patrimoniului muzeal. Prin efectuarea 
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unor astfel de cercetari arheologice se scot la lumină, resturi de cultură 
materială, care prezintă o mare valoare istorică. 

Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti a acordat importanţa cuvenită 
creşterii patrimoniului prin săpături arheologice. In acest sens, pe de o 
parte poate fi îmbunătăţită continuu expoziţia permanentă, iar pe de altă 
parte colectivul de arheologi are la dispoziţie materiale pentru cercetarea 
trecutului îndepărtat al Capitalei. Pentru concretizare, vom cita unul din 
numeroasele exemple: în anul 1958 cînd s-a trecut la etapa de definiti
vare a expoziţiei permanente a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, în 
sălile de istorie veche nu existau materiale suficiente pentru a ilustra dez
voltarea societăţii omeneşti de pe aceste meleaguri, în perioada timpurie 
a neoliticului şi mai ales in perioada prefeudală. Pentru a suplini aceste 
lacune au fost întreprinse de către muzeu, săpături arheologice la Fun
denii Doamnei, Giuleşti-Sîrbi, Pantelimon şi Militari. De asemeni, să
pături arheologice au fost efectuate şi la Băneasa-sectorul Alba, Străuleşti 
pe str. Soldat Ghivan Nicolae etc., pentru documentare în legătură cu 
prima şi a doua perioadă a fierului şi mai ales pentru perioada formării 
poporului şi a limbii romîne. Trebuie subliniat faptul că această docu
mentare a fost utilă şi întocmirii unei Monografii a oraşului Bucureşti, 
acţiune începută în cursul anului 1962. 

Săpăturile arheologice oferă şi posibilitatea îmbogăţirii colecţiilor 
referitoare la epoca feudală. Din cercetările arheologice efectuate la: 
Bucureştii-Noi, Tînganu precum şi pe şantierele de la Visarion, Slobozia ş.a., 
au fost date la iveală urme materiale care întregesc şi confirmă ştirile legate 
de istoria oraşului. 

Patrimoniul secţiei feudale a fost completat, prin grija colectivului 
secţiei feudale, cu obiecte datînd din perioada feudalismului timpuriu, cu 
unelte de producţie şi uz casnic din secolele XIV-XVI, descoperite în 
vatra satului J\\ăicăneşti (azi cartierul Străuleşti), precum şi pe teritoriul 
ctitoriei lui Radu cel Frumos de la Tînganu. Piesele au valoare ştiinţifică 
şi muzeistică, privind nu numai istoria locală, ci şi istoria întregii cîmpii 
muntene. 

Insă studierea epocii feudale nu se poate lipsi de documente, cărţi, 
piese de îmbrăcăminte etc., care în cea mai mare parte provin din donaţii 
şi achiziţii. Astfel colecţiile secţiei feudale conţin documente referitoare 
la diferite proprietăţi bucureştene, obiecte de uz casnic lucrate de meşterii 
locali, piese de îmbrăcăminte etc. Recent, colecţia de arme a secţiei feudale 
a fost mărită cu un lot de arme care au aparţinut familiei domnitoare 
Barbu Ştirbei. Lotul este compus din săbii din sec. XV-XVIII, hale
barde, armuri, tunuri, donate muzeului de către Teatrul pentru copii şi 
tineret. O pecete în ceară roşie a domnitorului Scarlat Calimach datînd 
din anul 1815 a fost obţinută prin achiziţii. 

Colecţiile de fotografii ale secţiilor modernă şi contemporană, deşi 
cuprind mai mult de 20.000 piese, au fost îmbogăţite prin depistarea 
efectuată de colectivele secţiilor respective, cu numeroase cărţi poştale 
ilustrate de la începutul secolului al XX-iea. Ele prezintă un interes 
deosebit prin aceea că surprind aspecte urbanistice şi sociale ale oraşului 
Bucureşti azi dispărute. 

O altă serie de obiecte importante, azi în posesia Muzeului de istorie 
a oraşului Bucureşti, au aparţinut maiorului Cristian Teii, al cărui rol 
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'-----
în revoluţia de la 1848 este bine cunoscut. Se remarcă îndeosebi un portret 
în ulei al lui Cristian Teii. 

ln inventarele secţiilor modernă şi contemporană intră şi albume. 
Astfel, de curînd a fost achiziţionat un album Leonard cuprinzînd 250 fo
tografii - cărţi poştale, înfăţişînd pe marele artist în diverse roluri. 

Tot în seria fotografiilor se inscriu cele executate de diferiţi fotografi 
bucureşteni de la sfîrşitul sec. al XIX-iea, care prezintă un interes nu nu
mai pentru figurile şi moda epocii, ci şi pentru că ele contribuie la întoc
mirea unei cit mai complete liste a fotografilor bucureşteni de la sfîrşitul 
sec. al XIX-iea. 

Colecţia de documente a secţiei moderne a fost îmbogăţită prin noi 
achiziţii şi donaţii. Merită a fi semnalat cifrul din timpul domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza şi de asemeni caseta doamnei Elena Cuza. con
ţinînd obiecte de toaletă. 

Una din preocupările permanente ale muzeului în ceea ce priveşte 
achiziţiile a fost şi aceea de a depista şi achiziţiona unelte meşteşugăreşti. 
Printre numeroasele unelte intrate în posesia muzeului în ultimul timp, 
menţionăm: un fier de călcat de abagiu de la sfîrşitul sec. al XIX-iea, 
o menghină din aceeaşi perioadă etc. 

Colecţiile muzeului au fost sporite şi cu piese tipografice de la în
ceputul sec. XX. La acestea se adaugă şi documentele, registrele diver
selor tipografii bucureştene, printre care a familiei Gobl. Cercetătorii au 
astfel la îndemînă documentaţia necesară privind tehnica de lucru în 
tipografiile bucureştene de la sfîrşitul sec. al XIX-iea şi începutul sec. 
al XX-iea. 

Colecţia de stampe s-a mărit pe baza ultimelor achiziţii cu o serie 
de tipuri bucureştene, g-ravuri, desene şi acuarele, datorită tui C. Jiquidi. 
Ele prezintă interes documentar şi istoric prin faptul că ne înfăţişează di
ferite tipuri sociale, dar au în acelaşi timp şi o valoare artistică. 

Muzeul este în posesia şi a cîtorva acuarele aparţinînd lui C. Szath
mary, care a fost nu numai unul din cei mai renumiţi fotografi de ta 
sfîrşitul sec. al XIX-iea ci şi un artist talentat de la care ne-au rămas 
numeroase imagini şi tipuri bucureştene. 

De la generalul Eremia Grigorescu, unul din eroii primului război 
mondial, muzeul deţine cîteva obiecte personale, printre care menţionăm, 
în afară de fotografii, o cască şi un binoclu, prezentate în expoziţia per
manentă a muzeului. 

Patrimoniul muzeului a crescut în ceea ce priveşte obiectele tridi
mensionale şi prin achiziţionarea a numeroase obiecte de uz casnic, care 
permit cunoaşterea mai aprofundată a condiţiilor de viaţă a claselor 
dominante. 

Colecţiile expoziţiei de numismatică (unitate a Muzeului de istorie 
a oraşului Bucureşti) s-au îmbogăţit în ultimul timp cu un număr de 
aproximativ 400 medalii şi plachete, obţinute prin transfer de la Biblioteca 
centrală de stat. 

Un loc important în patrimoniul Muzeului de istorie a oraşului Bucu
reşti îl ocupă planurile şi hărţile care ajută la identificarea unor străzi 
sau clădiri, azi dispărute. De aceea în acţiunea de depistare şi achiziţio
nare, planurilor şi hărţilor li se atribuie o mare importanţă. 
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Dacă colecţiile secţiilor de istorie veche, feudală şi modernă cu
prindeau un patrimoniu muzeistic alcătuit chiar de fostul Muzeu muni
cipal, pentru secţia socialistă, munca de depistare şi achiziţionare a trebuit 
să fie făcută de la început. De aceea, colectivul secţiei a avut ca una din 
preocupările principale munca de depistare şi formare a unui depozit pe 
tematici care să cuprindă obiecte bi-şi tridimensionale. In acest scop au 
fost obţinute rezultate bune în ceea ce priveşte formarea unei fototeci cu 
fotografii donate sau executate de: fototeca Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii", „Proiect Bucureşti", „Agerpres", „C.S.C.A.S." etc. Cum 
transformarea şi reconstrucţia oraşului se desfăşoară într-un ritm rapid, 
a fost necesară participarea mai multor colective pentru acţiunea de foto
grafiere a caselor supuse demolării. 

Fototeca secţiei socialiste a fost îmbogăţită şi ca urmare a fotogra
fiilor donate de diferite persoane, cum sînt cele 29 exemplare reprezentînd 
aspecte din timpul bombardamentului din iulie-august 1944, la care se 
pot adăuga şi altele. 

Colecţiile secţiei socialiste au sporit şi prin achiziţionarea diferi
telor afişe, manifeste şi ziare din perioada anilor 1944-1964. 

O preocupare principală a colectivului secţiei socialiste a fost legată 
de aducerea de materiale tridimensionale care să prezinte specificul in
dustriei noastre socialiste şi să se arate totodată succesele obţinute 
de oamenii muncii din Capitală în anii puterii populare. Astfel de ma
teriale au fost aduse de la : Uzina de maşini electrice Bucureşti, uzina 
„23 August", Fabrica de mase plastice „Bucureşti", uzina de anvelope „Da
nubiana", „Vulcan", „Electronica" etc. 

O sursă de îmbogăţire a patrimoniului Muzeului de istorie a oraşulu·i 
Bucureşti o prezintă ordonanţele, deciziile şi alte materiale referitoare 
la activitatea Comitetului executiv S.P.C. La acestea se adaugă schimburile 
de publicaţii ca şi darurile oferite Comitetului Executiv S.P.C. de către 
diferite personalităţi sau delegaţii străine care vizitează Capitala. Aceste 
materiale prezintă un interes deosebit pentru istoria Capitalei şi pentru 
relaţiile cu alte oraşe şi ţări. 

Sprijinind iniţiativa Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, o serie 
de personalităţi ale vieţii noastre cultural-ştiinţifice au donat muzeului 
file de manuscris-autografe, fotografii, precum şi unele din operele lor. 
Astfel, fotografii şi manuscrise de la Tudor Arghezi, C. I. Parhon, Iorgu 
Iordan, Ion Jalea, Zaharia Stancu, Horia Hulubei, P. Constantinescu-laşi, 
Ion Voicu, Alfred Mendelsohn şi alţii. 

Depozitul secţiei socialiste prezintă un interes deosebit şi în perspec
tiva timpului ; de aceea colectivul secţiei depune toate eforturile pentru 
a surprinde în procesul de transformare a oraşului tot ceea ce din punct 
de vedere istoric sau muzeistic poate avea valoare pentru cercetătorii 
de mîine. 

Avînd în vedere condiţiile materiale create de statul nostru, Muzeul 
de istorie a oraşului Bucureşti îşi desfăşoară munca cu succes şi în do
meniul creşterii patrimoniului, avînd convingerea fermă că poate -pune la 
dispoziţia cercetătorilor istoriei oraşului chiar de pe acum un material 
muzeistic variat, foarte numeros şi interesant în toate domeniile vieţii 
Capitalei patriei noastre. 
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III. COMUNICĂRI - NOTE - RECENZII 

SFARIMAREA PIETRELOR DE HOTAR, O FORMA 
A LUPTEI ANTIFEUDALE IN ORAŞUL BUCUREŞTI 

de LIVIU ŞTEFANESCU 

Istoria oraşului Bucureşti a înregistrat de-a lungul orînduirii feudale 
numeroasele (llanifestări viguroase ale luptei orăşenilor, - meşteşugari, 
tîrgoveti, negustori, sărăcimea periferiilor - împotriva asupririi feudale. 
Acordînd importantă unor aspecte puţin semnificative pentru viata şi acti
vitatea maselor populare - adevăratul făuritor al istoriei - istoriografia 
burgheză sau a neglijat aspectele luptei de clasă împotriva asupririi feudale 
sau atunci cînd a făcut să se ivească răsunetul unor răscoale populare în 
fata documentelor şi ştirilor de netăgăduit, a deformat sau chiar a denaturat 
explicarea cauzelor violentelor ciocniri dintre clasele sociale antagoniste. 

Apariţia şi dezvoltarea relaţiilor de producţie capitaliste a adus în 
centrul frămîntărilor sociale şi în oraşul Bucureşti problema centrală a luptei 
împotriva feudalilor şi anume proprietatea imobiliară. Exploataţi sîngeros 
pe terenurile mănăstirilor, boierilor sau ale domniei, în căsuţe şi prăvălii 
modeste din lemn vătucit, tîrgoveţii, cele mai adeseori mici negustori, slujbaşi 
şi meseriaşi, s-au ridicat întotdeauna împotriva asupritorilor lor. De la simple 
proteste individuale împotriva chiriilor mari sau în continuă înălţare pînă 
la judecăţi interminabile sau ridicări violente, istoria frămîntată a oraşului 
Bucureşti a consemnat toate aceste încercări repetate ale maselor pentru un 
trai omenesc, mai bun. 

Veacul al XVIII-iea este, prin rolul de tranziţie de la oraşul feudal 
spre oraşul capitalist, un răstimp îndelungat în care s-au manifestat diferite 
forme ale luptei antifeudale. 1 Creşterea puterii economice, a importantei 
capitalei Ţării Romîneşti, înmulţirea meşteşugarilor şi negustorilor, mărirea 
volumului operaţiunilor comerciale, loc de întîlnire a unor intense afaceri 
ale negustorilor locali şi din oraşele dunărene şi transilvănene, oraşul Bucu
reşti cunoaşte în acest secol o surprinzătoare dezvoltare. La necesitaka 
propriei dezvoltări se adaugă nu numai repetatele distrugeri cauzate oraşu
lui de războaiele austro-ruso-turce 2, ci, ceea ce constituie elementul preţios 
pentru înţelegerea luptei antifeudale a bucureştenilor, acum se ivesc tocmai 

1 J. Ionaşcu, Bucureşti, pagini de istorie, Bucureşti, 1961, p. 42-45. 
2 I. Ionaşcu, Ibidem, p. 46, 47. ~ 
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momentele politice proprice acţiunilor lor sociale, în scurtele răstimpuri de 
slabă acţiune a aparatului central şi propriu de reprimare al feudalilor. 

Un document din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea surprinde 
într-o caracteristic de lapidară menţionare, un emoţionant moment al luptei 
antifeudale a orăşenilor bucureşteni. In anaforaua lor, doi slujbaşi ai dom
niei - Janache fost clucer de arie şi Dumitrache al doilea logofăt - înştiin
tează, la 3 iunie 1766, despre investigaţiile ce au făcut în oraş, pentru delimi
tarea locurilor moştenitorilor postelnicului Mihai Rudeanu. 

Mărturiile unor oameni în vîrstă de aproape 60 de ani, chestionaţi de 
slujbaşii domneşti indică certitudinea evenimentelor petrecute în timpul 
războiului austro-ruso-turc din 1735-1739. în „vremea trecutei după urmă 
răzmiriţi" - cum se exprimă slujbaşii domniei - locuitorii vecini ai puterni
cului feudal s-au ridicat împotriva apăsătoarei situaţii de embaticari şi sfărî· 
mînd cu topoarele pietrele de hotar care mărgineau curtea şi grădina acestuia 
de moşia mitropoliei au luat cu forţa teren pe care şi-au făcut case. Din cei 
peste 1 O participanţi la această soluţionare prin forţă a intereselor lor vitale, 
documentul menţionează trei : Drăghici băcanul, Nica călăreţul şi Dragomir 
ţiganul. Cel din urmă fusese grădinar al boierilor Rudeni. Drăghici băcanul 
mărturiseşte personal - aceasta după ce trecuseră mai bine de treizeci de 
ani -- „că şi elu la acei bolovani au tăiat cu toporul". 

Aşezată în mahalaua denumită la sfîrşitul secolului a Gorganului, 
proprietatea feudală a boierului Mihai Rudeanul se mărginea de o parte cu 
podul Calicilor, azi Calea Rahovei. de altă parte cu moşia mitropoliei, întin
zîndu-se pînă sub dealul vestit în vii al Bucureştilor. La 1752 cea mai mare 
parte a acestei întinse proprietăţi ajunsă prin răscumpărare şi apoi zălogire 
în mîna unui „Ştefan copilul sîn popei Şerban", este vîndută „codri, codri, 
pînă la acei ce sănt acum locuitori pă dînsul cu casă". 

Documentul relatează şi alte interesante informaţii privitoare la regi
mul proprietăţii de teren şi case în Bucureşti. înmulţirea vînzărilor şi cum
părărilor de teren, fărămiţarea marilor proprietăţi feudale cu sau fără 
violenţă este un proces obiectiv al perioadei de trecere de la feudalism la 
capitalism. 

Sfărîmarea pietrelor de hotar, ca formă a luptei de clasă în orînduirea 
feudală, este rar surprinsă în documente. în oraşul Bucureşti documentul 
menţionat mai sus adaugă la cunoaşterea noastră un eveniment preţios 
pentru explicarea formării proprietăţii imobiliare personale a unor noi 
pături sociale în plin proces de formare. 

2 Arh. St. Buc., Mitropolia Bucureşti' CXXXIX/3. 
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UNELE ASPECTE PRIVIND ORAŞUL BUCUREŞTI 
IN TIMPUL RAZBOIULUI CRIMEII 

( 1853-1856) 
de NICOLAE CIACHIR 

Bucureştiul, în ajunul anului 1853, era un oraş cu peste o sută de 
mii locuitori, cu un pronunţat profil oriental, dar şi cu importante încer
cări de modernizare, mai ales în urma măsurilor luate începînd cu dece
niul al patrulea al secolului trecut. 

Centrul oraşului era o îngrămădire de case, palate şi biserici, prin
tre care se strecurau, ca artere de circulaţie, cele 6 poduri, zecile de uliţe 
şi sutele de poteci ce se pierdeau în viile, livezile şi grădinile boiereşti 1. 

Periferia Bucureştilor era formată din numeroase sate, care, treptat 
cu dezvoltarea oraşului, devin mahalalele acestuia 2. 

La mijlocul secolului trecut, oraşul nu se întindea mult dincolo de 
grădina Icoanei, terenul unde este astăzi parcul Libertăţii era mult în 
afara oraşului, cartierul Cotroceni nu exista, iar amenajarea grădinii şi 
lacului Cişmigiu s-a făcut abia pe la mijlocul sec. al XIX-iea. 

1 FI. Georgescu, Participarea maselor populare bucure#ene La revoluţia din 1848, 
p. 29; N. Iorga, Istoria Bucureştilor, p. 290. 

2 N. Iorga, în • .Istoria Bucureştilor" (Buc. 1939) arată că în oraşul de peste 100 OOO 
locuitori s-au deschis noi străzi, ca acelea de lingă teatru, şoseaua lui Kiselef, grădina 
Cişmigiu, care se zicea acum „grădina lui Stirbey-Vodă", se bucurau de îngrijire deose
bită : în acestea cintau muzici militare şi tarafuri de ţigani, lingă casele Bălăceanu ointau 
lăutar.ii la „gridina de Lipsea", iar Herăstrăul era un loc de plimbare plăcută. Un nou pod 
fu întins peste Dîmboviţa, cimitirul fu scos în afara oraşului, iar o comisie specială alcătuită 
incă în 1850, a luat fiinţă pentru a dirija înfrumuseţarea capitalei. Sînt berării, ca a lui Rith, 
cafenele vieneze (ex. „Zumm Nohren" ), hoteluri : „de France, de Londres, St. Peterburg". 
S-au deschis parfumerii ca a Madalenei Marcovici în hanul Villacrosse, elegantele se 
coafează la frizerii şi se îmbracă la modiste vieneze. Croitorii nemţi ca : Klcnk, Singer, 
Frank etc„ care lucrează după prospectul lor (pantaloni neglije) ; Dr. Tumer a deschi'> 
băi nemţeşti la Sf. Elefterie, dansul se învaţă de dame la Emilia Petrovici ; s-a deschis 
băcănia lui Wilhelm Thiiringer; Marcovici din podul Mogoşoaiei vinde lucruri scumpe şi 
fine, obiecte de artă etc. : de asemenea găseşti multe şi la magazinul Anglais. Mai multe 
străzi sînt pietruite deşi li se zice de lemn, oraşul este iluminat cu gaz, iar din 1852 se mai 
adaugă 25 felinare. 

Podul Mogoşoaiei şi şoseaua se stropesc, iar duminica este repaus pentru negoţ; bru
tarii sînt siliţi a da drept la cintar, altfel piinea albă se vindea ca neagră, iar cea neagră 
se confisca. 
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Bucureştii, la mijlocul secolului al XIX-iea devin un centru econo
mic din ce în ce mai puternic, depăşind în această privinţă cu mult laşii, 
capitala Moldovei. · 

După 1848, deşi predominau încă relaţiile feudale, forţele de pro
ducţie cunosc o dezvoltare mai rapidă. Creşte numărul atelierelor meşte
şugăreşti bazate pe cooperaţie capitalistă simplă, apar mai clar germenii 
industriei mecanizate, se fac proiecte şi se ajunge la unele realizări în 
domeniul mijloacelor de transport şi comunicaţie, cerute de dezvoltarea 
comerţului intern şi extern. 

Se dezvoltă industria morăritului, introducîndu-se pentru întîia oară 
în anul 1853, la moara Assan, o maşină acţionată cu vapori, numită 
„Vaporul lui Assan". La început maşina a fost privită de brutarii intere-

Exis1.au librăriile lui C. A. Rosetti-Winterhalder, Danielopolu, Joanid, care vindeau 
cărţi indigene şi străine. 

Astfel este descris Bucureştiul de N. Iorga în perioada războiului Crimeeii (Istoria 
Bucureştilor, p. 293-294). 

Călătorul francez Appert, în 1853, găseşte că Bucureştiul se impune prin măreţia 
palatelor, bisericilor, parcului (Cişmigiu), plimbărilor (şoseaua Kiselef), un oraş atit de 
interesant şi plin de nobile amintiri istorice. I se pare interesantă Mitropolia, laudă cele două 
spitale şi noua maternitate. Le compară cu acelea din Germania şi desigur mai bune decît 
majoritatea din spita1lele Ungariei şi ale bogatului Hamburg. Se referă şi la şcoli, care 
aveau acuma şi un curs universitar. 

Un arhitect al oraşului Paris, Pigeory, vizitează Bucureştiul în 1854. 11 farmecă de 
departe „grupele de acoperişuri ascuţite, căptuşite cu tinichea şi care de departe scînteiau 
sub focurile zorilor ca nişte plăci de argint". 

ln acelaşi an, trecu prin Bucureşti Ş·i Henogne-Maliville. El arată că Bucureştii 
au 130 OOO locuitori şi nu s-a lecuit încă de rănile focului din 1847. Curăţenia se găseşte 
numai la şosea şi în grădinile de lux. 

Tribonet-Lefebre, avocat la curtea de casaţie şi la consiliul de stat, autorul unei 
lucrări de statistică asupra Valachiei, se referă mai ales la perioada 1853-1854, cînd au 
staţionat trupele ruseşti; că în această perioadă s-au înmulţit hotelurile şi restaurantele de 
carcter accidenta I. 

Jouve, autorul lucrării „La Valachie au point de vue economique et diplomatique", 
Paris, 1858, constată impopularitatea austriecilor, ale căror spectacole militare nu atrag 
mulţimea. 

El apreciază numai bisericile acestea „charmante petits ediffices" şi acelea dintre 
curţile boiereşti care-i amintesc castelele din Franţa. Naturalistul Ponjade (publică notele 
mai tîrziu, 1869), oraşul ii dă o impresie generală de dezarmonie şi dezechilibru lingă cofe
tăriile lui Boisscer sau „Hotel de Chalot", camerele mocăneşti „arce a le lui Noe", bivoli, bra
gagii, circiumi cu lăutari. 

Julius Schreiber, fost ostaş austriac, referindu-se la anul 1854, vorbeşte numai de 
jocurile de cărţi care se practicau, de chefuri, care se soldau cu paharele de şampanie sfă
nmate în bucăţi. Şoseaua ii place, dar Cişmigiu! ii pare gol. 

.Richard Kunisch, afirmă că lipscanii sint în decădere. ln schimb mare lux de partea 
suprarafinată, la magazine europene, grădini de vară şi căleşti, cu teatru şi operă, cu 
şoseaua plimbărilor păzită de soldaţi din cavalerie ţinind în cumpănă suliţele şi cu lumea 
aleasă din Cişmigiu. 

La Londra a apărut în 1854 lucrarea lui Patrick O'Brien, Journal of a residence in the 
Danubian principalitos of 1853. 

„Cu excepţia străzilor principale, puţine case în Bucureşti depăşeau două etaje în înăl
ţime. Locul era în trecut supus şocurilor de cutremur şi acesta era motivul pentru care 
clădirile se făceau atît de joase. Sint multe ornamente pe majoritatea caselor noi construite 
şi balcoane vopsite în culori vii sau aurite." 

Opera din Bucureşti este un teatru elegant şi confortabil, cum poate fi găsit în ori
care capitală din Europa. Pot încăpea în teatru circa 700-800 persoane. 

Referitor la şoseaua Kiseleff, este o promenadă publică. Tn fiecare după amiază 
pe ea se înghesuie trăsurile elegante ale boierilor şi agenţilor străini : în prezent este şi mai 
animată prin prezenţa generalilor ruşi şi a statelor lor majore. 
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saţi cu neîncredere, răspîndindu-se zvonul că „Moara de foc" ar arde 
griul. Numai o iarnă grea, cu îngheţarea Dîmboviţei, a făcut pe deţină
torii de griu să fie nevoiţi să alerge la „Moara de foc" 1. 

Astfel se prezenta oraşul Bucureşti în anul izbucnirii războiului 
Crimeii. 

Ţarul Nicolae I, după revoluţia din 1848-1849, a socotit că sosise 
momentul cel mai potrivit să rezolve favorabil pentru Rusia problema 
orientală. Diplomaţia ·rusă miza pe o conjunctură diplomatică favorabilă 
ca să lichideze Imperiul Otoman. 

La I 5 mai 1853 ambasadorul extraordinar al Rusiei la Constanti
nopol, Menşicov, declară rupte relaţiile cu Imperiul Otoman şi părăseşte 
Constantinopolul plecînd la Odesa 2. 

Pentru constrrîngerea Turciei de a da satisfacţie pretenţiilor Rusiei, 
tarul recurse la ocuparea militară a Moldovei şi Ţării Romîneşti 3. 

La 21 iunie 1853, trupele ruseşti au trecut Prutul. Deşi trupele ruseşti 
au ocupat Ţările Romîne, totuşi oficial războiul nu fusese declarat Tur
ciei şi nici Turcia nu declarase război 4• 

Comandilnt suprem al trupelor a fost numit generalul-aghiotant 
prinţul Mihail Gorceacov 5. 

Avangarda trupelor ruseşti, după un marş de 12 zile prin Fălciu, 
Bîrlad, Tecuci, Rîmnic, Buzău, Urziceni, soseşte Ia Bucureşti. 

La 3/15 iulie 1853, Mitropolitul Nifon, clerul, marii dregători, pri
meau la bariera Colentinei pe generalul Anrep-Elempt. 

Peste 13 zile, la 16/28 iulie 1853, sosea Ia Bucureşti generalul Gor
ceacov, însoţit de generalul Kotzebue, şeful statului său major 6• 

Casa lui Filip Lenş, bogatul logofăt, era gătită pentru a-l găzdui, 
şi în curte miliţia romînească, cu muzica în frunte, i-a dat toate onoru
rile. Gorceacov trece în revistă garda, avînd lingă el pe spătarul Năsturel 
Herescu, fost ofiţer în garda imperială 7• 

Complicîndu-se evenimentele, domnitorii romîni în urma declaraţiei 
oficiale a războiului, vor părăsi Principatele*. 

Ţarul, la 27 octombrie I 8 noiembrie 1853, va adresa un rescript 
câtre generalul Gorceacov, cu privire la conducerea celor două Principate: 
„ .. .în urma declaraţiei de război - se spune în rescript - ce a făcut 
Rusiei Poarta Otomană, şi începerii ostilităţilor de către turci pe Dunăre, 
gospodarii, prinţii Ştirbey şi Ghica, manifestară dorinţa de a se lepăda 
de administraţia principatelor Valahiei şi Moldovei. Noi n-am voit să ne 

1 I. Ionaşcu, A. Petric, P. Caraioan, Bucureşti, pagini de istorie, p. 72; vezi şi Arh. 
St. Buc., Fondul Municipiului Bucureşti, ad-tiu BI (1856) - înfiinţarea unei mori şi 
brutării în capitală. 

2 Istoria Diplomaţiei, sub red. lui M. P. Potemchin, Bucureşti, 1947, voi. II, p. 178. 
3 Istoria Rominiei IV, Buc., 1964, p. 238. 
4 E. V. Tarle, Războiul Crimeii, voi. I, Buc., 1952, p. 214. 
5 Acte şi documente din renaşterea Rominiei, voi. li, p. 149-150. 
6 E. Kavalenoski, Der Krieg Russlands mit der Turkei ... Leipzig, p. 29-39; vezi 

şi • .Vestitorul rominesc", nr. 53 şi 57 din 4 şi 18 iulie; vezi şi Dan Berindei, Oraşul 
Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Romineşti (1459-1862), Buc. 1963, p. 218. 

7 N. Iorga, Viaţa şi domnia lui Barbu Ştirbey, Văleni 1910, p. 152. 
* Astfel, Grigore Ghica la 18/30 oct. 1853 va preda puterea Sfatului Ad-tiv extra

ordinar, ariitînd că „poziţia noastră ajungînd a fi nepotrivită cu starea lucrurilor produse 
de evenimentele vajnice (Acte şi doc. din renaşterea Rom., voi. II, p. 271 ). 
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împotrivim acestei hotărîri". „Pe de altă parte, am numit... un guver
nator special cu numire de comisar extraordi·nar şi plenipotent pentru 
amîndouă principatele care va fi subt a voastră comandă, generalul 
adjutant Budberg" 1• 

La 4/16 noiembrie, autorităţile moldovene întocmesc programul pri
vitor la primirea generalului Budberg, plecînd la Sculeni, pe Prut, să-l 
intîmpine. La 18 noiembrie I I decembrie el era în Bucureşti. 

La 11/23 decembrie 1853 generalul Budberg hotăra ca „ ... ziua de 
miercuri pentru dare de audienţă şi înfăţişarea jalbelor" 2. 

Baronul Budberg era ajutat în administraţia celor două principate 
de doi vicepreşedinţi, Kalcinski la Bucureşti şi principele Uruzov la laşi 3• 

Trupele naţionale muntene şi moldovene fură înglobate sub comanda 
ţaristă. Comandamentul rus a recurs de asemenea la formarea de deta
şamente de voluntari, care urmau să lupte alături de ruşi împotriva 
turcilor. 

Autorităţile locale urmau să dea concurs generalului locotenent 
Sellos, în vederea formării batalionului de voluntari 4• La 3/15 aprilie 
1854, cancelaria brigăzii a 3-a de gardă a generalului Sellos se afla în 
Bucureşti 5. . 

Prin Bucureşti a trecut şi feldmareşalul Paschevici, care la înce
putul lunii aprilie 1854 a inspectat trupele ruseşti din Principate. 

La 3/15 aprilie, Paşchevici sosea în districtul Slam Rîmnic, iar la 
8/20 aprilie generalul Budberg aproba 300 de ducaţi la dispoziţia comi
siei care organiza primirea feldmareşalului Paşchevici la Bucureşti 6• 

Paşchevici stă numai două zile în Bucureşti, inspectează trupele din faţa 
Silistrei, iar peste cîteva zile, comandantul garnizoanei din Galaţi ra
porta hatmanului Mavrocordat că feldmareşalul, însoţit de generalul Gor
ceacov, a trecut prin Galaţi pe un vapor rusesc, îndreptîndu-se spre Reni 
şi Ismail 7• 

De asemenea, a fost în Principatele romîne, tînărul ofiţer Lev Tol
stoi, care a vizitat numeroase oraşe, iar la 26 mai I 7 iunie 1854 îi scria 
mătuşii sale, Egolscaia, că „ ... stă foarte liniştit la Bucureşti, unde se 
plimbă, face muzică şi mănîncă îngheţată" 8 • 

Datorită intrării în război a Angliei şi Franţei de partea Turciei 
şi a presiunii austriace, Rusia este nevoită să-şi retragă trupele din Prin
cipate, teatrul de operaţiuni mutindu-se în Crimeia. La 19/31 iulie, gene
ralul Gorceacov din cartierul său general de la Jilava anunţă Sfatul 
administrativ că „oraşul Bucureşti se va deşerta fără zăbavă de tru~ele 
rosiane". 

1 E. V. Tarle, op. cit. p. 284. 
2 Acte şi documente din renaşterea Rominiei, voi. II, p. 322 (N. Iorga arată deci 

inexact că în februarie 1854 apărea „noul Kiselev" - Generalul Kudberb. Istoria Romi-. 
ni/or, voi. IX, p. 242-244, iar în „Histoire des relations ... „Generalul Budberg din 
martie 1854, guvernează cele două principate" (p. 313-316). 
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3 Istoria Rominiei, IV, p. 328. 
4 Acte şi documente din renaşterea Rominiei, voi. II, •p. 320-321. 
5 Arh. St. Buc., Min. de Război, Mold. 1854, dos. 560, f 29 (orig. rusă). 
6 Arh. St. Buc., Min. de Interne. Ad-tive, 1854, dos. 130, f 10, 24. 
7 Arh. St. Buc., Min .. de Război, Moldova 1854, dos. 606, f 50. 
8 Gh. Bezviconi, op. cit., p. 419, vezi şi „Viaţa Romînească", 1928, p. 105. 
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Tot la 19/31 iulie 1854, Gorciacov aduce mulţumiri felului cum s-au 
comportat locuitorii şi funcţionarii din Principate faţă de armata rusă : 
„„.depărtîndu-se de capitala acestui principat, cu plăcere exprim mem
brilor administraţiei, precum şi amploaiaţilor şi locuitorilor îndeobşte, 
toată recunoştinţa mea, pentru silinţa ce au arătat fără deosebire pentru 
întîmpinarea trebuinţelor armatei împărăteşti" 1• 

Iar generalul Budberg, anunţă Sfatul administrativ al Romîniei că 
„D. Comandant de căpetenie a binevoit a ni da poruncă de a merge după 
armia împărătească în mişcarea sa de concentraţie, încredinţînd admi
nistraţia ţării Sfatului Administrativ Extraordinar, sub prezidenţia d-lui 
Marelui Vornic dinnăuntru" 2• · 

Prin a doua adresă Budberg încredinţa Sfatului Administrativ, pro
tecţia supuşilor ruşi ce trebuiau să rămînă în Bucureşti, precum şi localul 
consulatului general cu toate efectele ce se găseau în el. De asemenea, 
30 de militari ruşi grav răniţi n-au putut fi evacuaţi şi au trebuit să 
rămînă în Bucureşti. Pe baza înţelegerii de la Boiagi-Kioi dintre Austria 
şi Turcia, încheiată la 2/14 iunie 1854, ocupaţia austro-turcă lua locul 
celei ţariste 3. Frontul se strămutase din principate în Crimeea. în acest 
timp, în principate situaţia revoluţionară devine din nou acută. K. Marx 
şi F. Engels apreciau chiar, în 1853, că avîntul revoluţionar din Principate 
era în stare să determine „naţionalitatea valahă" să joace un rol impor
tant în lichidarea existenţei teritoriale a Turciei l'Uropene 4• 

Totuşi populaţia Bucureştiului era alarmată că vin turcii 5 şi aus
triacii. Bucureştii vor suferi de pe urma ocupaţiei turceşti, soldaţii săvîr
şind excese care mergeau pînă la omoruri 6• 

La 27 iulie I 8 august avangarda trupelor turceşti era în Bucureşti, 
avînd un efectiv de 4 OOO soldaţi conduşi de Halim-paşa şi de Sadyk
paşa *. Halim-paşa a trecut prin podul Caliţei şi podul Mogoşoaiei la 
casa fostului caimacan Cantacuzino ; gazdă i s-a pregătit la Lenş, acolo 
unde stătuse Gorceacov 7• Halim-paşa dădea o proclamaţie pe un ton cate
goric populaţiei, „ ... ca ţările romîne să fie cu totul la dispoziţia Porţii, iar 
pînă cînd îi va plăcea să preschimbe soarta voastră, nimeni să nu în
drăznească a lua iniţiativa şi a cere cu zgomot vreo prefacere, căci 
nişte asemenea turburători vor fi pedepsiţi de către noi cu asprime". 

La 10/22 august însuşi Omer-paşa, comandantul suprem al arma
tei otomane de la Dunăre, îşi făcu intrarea în Bucureşti la podul Beili
cului. Omer a fost întîmpinat de vornicul oraşului, Obedenaru. El intră 
în Bucureşti cu 4 OOO oameni (14 batalioane infanterie, 2 regimente 
cavalerie şi 30 tunari). Cartierul general îl stabili la Cotroceni, iar divi
zia îşi fixă tabăra la Colentina. 

1 Ibidem, p. 479-480. 
2 Arh. M.A.E„ 1854, dos. 95-3647, f 294 (tipărit în tipografia serdarului Z. Kar-

caleki, intitulat „foaia extraordinară", vezi şi Acte şi doc. din renaşt. Romîniei, voi. I I, p. 478. 
3 Istoria Romîniei, IV, p. 239. 
4 K. Marx - F. Engels, Opere, voi. 9, ed. politică, Bucmeşti, 1959, p. IO. 
5 Ruscaia Starina (iulie 1894) p. 133. 
6 D. Berindei, op. cit„ p. 218-219. 
7 Acte şi doc„ voi. II, p. 480. 
* Sadyk Paşa (era polonezul Mihail Czajkowski). 
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In Bucureşti s-a stabilit să fie o brigadă turcă şi una austriacă cu 
doi comandanţi ai pieţii : generalul Popovici din partea Austriei şi Zadîn
paşa din partea turcilor. 

La 13/25 august a sosit în Bucureşti şi Derviş-paşa, noul comisar 
otoman în Principate, care nu nutrea sentimente prietenoase faţă de Aus
tria şi nu înţelegea ce rost mai are ocupaţia austriacă, cînd Principatele 
au fost evacuatP de bunăvoie de ruşi. 

La 19/31 august, Derviş-paşa, numea un nou Sfat Administrativ, 
compus din Constantin Cantacuzino, Constantin Herescu, I. Filipescu şi 
I. Cantacuzino. 

Conform tratatului austro-turc, trupele austriace au ocupat Prin
cipatele romîne. 1 Retragerea trupelor ruseşti din Principate lărgea 
Austriei posibilitatea de a-şi impune nestingherită autoritatea militară, 
întrucît trupele habsburgice vor fi cele care vor rămîne în ţară, în timp ce 
armata turcă trebuia să urmeze frontul. 

Generalul Ion Coronini-Cronberg a fost numit comandantul trupelor 
care au ocupat Ţara Romînească şi Moldova. 

La 2/14 august 1854, mareşalul Hess trimise lui Coronini instruc
ţiuni pentru ocuparea Ţării Romîneşti. Cu conducerea pieţii din Bucu
reşti fusese încredinţat încă la 2/14 iulie, generalul Popovici, comandan
tul brigăzii din Caransebeş. 

La 13/25 august, trupele austriece au intrat în Bucureşti. „Tele
graful romîn" din Sibiu arată că Omer-paşa a ieşit în întîmpinare cu 
o staţiune de la Bucureşti ; la linia cetăţii erau aliniate două batalioane 
de infanterie romînească şi două escadroane de cavalerie turcă. Intra
rea generalului Coronini în Bucureşti s-a făcut la 13/25 august 2• 

La orele 11 a intrat în Bucureşti Coronini. Coronini a fost încarti
ruit de marele ban Cantacuzino în palatul lui Mauro. Trupele austriace 
care au primit misiunea să fie încartiruite în Bucureşti făceau parte din 
brigada generalului Schwartz. 

N. Iorga arată că în Bucureşti, Coronini a intrat cu 12 OOO cătane. 
El era italian de origine şi între trupele lui erau 4 OOO italieni mai ales 
în regimentul „Arhiducele Sigismund". In piaţa teatrului, Coronini a 
primit defilarea trupelor. Mareşalul von Hess va veni în Bucureşti mai 
tîrziu 3• 

„Telegraful romîn" din Sibiu anunţa că turcii au părăsit cazăr
mile din Bucureşti, instalîndu-şi tabăra în afara Bucureştiului" 4• 

De asemenea şi austriecii s-au dedat la diferite acte neumanitare. 
Astfel, la Bucureşti, un locotenent austriac, care mergea pe stradă cu 
compania sa, a tăiat mina unui ţăran, fiindcă acesta nu s-a ferit destul 
de repede din drum. Un alt ofiţer, încartiruit la un negustor, a pretins 
să i se pună în cameră un şifonier, negustorul neştiind ce fel de mobilă 
este aceea, ofiţerul i-a străpuns burta cu spada E. 

1 E. V. Tarle, op. cit., p. 424. 
2 Istoria Romîniei, voi. IV, p. 244-245. 
3 N. Iorga, Viaţa şi domnia lui Barbu Ştirbey, p. 165-166. 
• „Telegraful romîn" din 18 august 1854. 
s M. Palauzov, Principatele romîne, Valahia şi Moldova, Petersburg, 1859, p. 259; 

v~zi şi N. Ciachir, 100 ani de la Unirea principatelor, p. 70-71. 
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Un negustor din Bucureşti, Gheorghe Cerlenti, care era decorat 
de turci, deoarece a cedat austriecilor numai două camere din patru pe 
care le avea în total (avea familie mare), a fost scos în piaţă şi biciuit 
public. La 2/14 octombrie 1854, chiar comisarul imperial turc Derviş
paşa se adresă lui Coronini, aducîndu-i la cunoştinţă desele reclamaţii 
ale populaţiei din Bucureşti contra actelor de violenţă şi de atentate la 
bunele moravuri comise de soldaţii austriaci din garnizoană. 

La 23 septembrie I 5 octombrie 1854, domnitorul Barbu Ştirbey se 
întoarce la Bucureşti. Sosirea lui putea da loc la manifestaţii publice de 
simpatie care nu puteau fi pe placul turcilor, deoarece Ştirbey era susţi
nut de Austria. De aceea Mashar-paşa, comandantul oraşului Bucureşti, 
ordonă prefectului de poliţie Rosetti să împiedice orice manifestaţie pu
blică în cinstea domnitorului. 

Barbu Ştirbey a călătorit cu vaporul pînă la Giurgiu, unde a fost 
aşteptat de patru miniştri, o delegaţie de boieri şi un batalion de in
fanterie. 

Populaţia Bucureştiului a întîmpinat pe Ştirbey cu urale şi ova
ţiuni. în faţa palatului aşteptau generalii austriaci Alemar şi Popovici, 
Mitropolitul, marele vornic Cantacuzino şi alţi demnitari. Din partea 
turcilor n-a participat nimeni. Amestecul Austriei în afacerile interne 
ale Principatelor şi atitudinea filoaustriacă a lui Ştirbey l-au lipsit însă 
din ce în ce mai mult de protecţia otomană 1. 

Derviş-paşa întreprinde o anchetă împotriva lui Barbu Ştirbey, în 
care i se reproşa că n-a ascultat de ordinul sultanului de a părăsi ime
diat tronul la intrarea în ţară a trupelor ruseşti. Din punct de vedere 
administrativ i se aduceau domnitorului 22 puncte de acuzare, printre 
altele că ar fi cheltuit peste sumele prevăzute în deviz pentru construcţia 
Teatrului Naţional din Bucureşti, iar sumele pentru întreţinerea grădinii 
Cişmigiului le-ar fi întrebuinţat pentru grădina Cotroceni. 

La 5/17 iulie, Ştirbey părăsi Bucureştiul sub pretextul de a face o 
inspecţie. în seara de 7/19 iulie se găsea la Ploieşti, unde semnă actul 
de renunţare la tron. Poarta numi caimacan pe Alex. Ghica, fostul domn 
al Munteniei (1834-1842). 

Austria avea de gînd să se stabilească definitiv în Principate. Buol, 
în septembrie 1855, se lăuda unui prieten că „avem principatele Dună
rene în mînă" 2• 

La 18/30 martie 1856, s-a încheiat tratatul de pace de la Paris, în 
urma terminării războiului Crimeii. La 21 martie I 2 aprilie 1856 se vestea 
la Bucureşti semnarea păcii de la Paris 3• Austria era obligată să eva
cueze Principatele romîne. 

La 17/29 aprilie 1856 la presiunea Rusiei şi Franţei, trupele aus
triacc au primit ordin de evacuare parţială a Principatelor romîne. 

La 5/17 august 1856, Coronini a fost înlocuit cu locotenentul gene
ral Marziani. 

De abia la 19/31 martie 1857, ultimii austriaci părăseau oraşul 
Bucureşti, după ce comisarul Basili, reprezentantul Rusiei în comisia 

1 Istoria Romîniei, IV, p. 246. 
2 T. \V. Riker, Cum s-a înfăptuit Romînia, p. 53, Buc. 1940. 
a „Vestitorul romînesc" nr. 22 din 21 martie 1836. 
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specială de informare, deşi sosise în Muntenia, şi-a amînat cu 24 ore 
intrarea în Bucureşti, pînă au părăsit oraşul ultimii austriaci 1• 

Cu toată prezenţa unor trupe străine în Bucureşti, în viaţa social
economică şi politică a oraşului apar semne de înviorare. Se tinde la 
înfrumuseţarea oraşului. Astfel, în 1853 municipalitatea capitalei, Biroul 
clădirilor, a hotărît dărîmarea hanurilor mînăstireşti : Greci, Stavropo
leos, Constantin Vodă, Sf. Ioan şi acela numit Sf. Ecaterina din str. Şerban 
Vodă 2• încă din anul 1847, pe baza art. 36 din regulament, s-a hotărît 
dărîmarea acestor hanuri. 

Aceste hanuri n-au fost dărîmate, iar în 1859, Ministerul din 
lăuntru al Ţării Romîneşti, cerea dărîmarea hanurilor „pentru înfrumu
seţarea oraşului şi libera comunicaţie prin stradele de care e vorba" 3• 

De asemenea, sfatul orăşenesc, împreună cu departamentul logo
feţiei trebilor bisericeşti şi instrucţiei publice, se ocupa „cu privegherea 
asupra îngrijirii copiilor orfani ce se cresc de doici pe la casele lor" 4• 

In decembrie 1853, sînt luate măsuri în privinţa tăbăcăriilor ca să 
se aşeze într-o parte a oraşului mai restrînsă, într-o mahala mai depăr
tată sau afară din oraş, deoarece „infectînd aerul supără pe locuitori" 5• 

Dintr-o anchetă făcută în aprilie 1856, se constată „că atît în susul cît 
şi în josul Dîmboviţei se mai află asemenea tăbăcării, ba încă şi cher
hanale de lumănări" 6• Ministerul de Interne ordonă Municipalităţii capi
talei să ia măsuri imediat. 

Aflăm că 708 lămpi luminau Bucureştiul în 1853. Cele de la ştabul 
orăşenesc şi de la temniţă ard pînă la ziuă, iar cele 13 lămpi de la pala
tul M. S. ard în toată vremea pe an şi numai pînă la 2 ore după miezul 
nopţii. Celelalte ardeau prin rotaţie. Exemplu: în cele 4 luni de iarnă 
(noiembrie-februarie), cîte 20 seri în fiecare lună, începînd aprinderea 
seara la un ceas după asfinţitul soarelui 7• 

Costul iluminatului pe întregul an, pentru toate lămpile din Bucu
reşti era calculat la 386 158 lei şi 15 parale 8• 

La 14/26 aprilie 1853, corporaţia sacagiilor din capitală a încheiat 
un contract cu sfatul orăşenesc privind udatul podului Mogoşoaiei şi 
şoselei Kiselef în perioada 26 aprilie - 15 sept. în condiţiile următoare: 
1) „ne îndatorăm a uda partea străzii Mogoşoaiei de la palatul vechi 
înainte în sus, şoseaua Kiselef, pînă la proprietatea d-lui logofăt Ar
ghiropol, precum şi uliţa ce merge din a Mogoşoaiei cu începutul din 
dreptul localului cancelariei d-lui consul al Rusiei spre casele răposatu
lui Vilara, pînă la proprietatea d-lui logofăt Dimitrie Fălcoianu" 9 ; 2) 
„udatul va fi în toate zilele, o dată pe zi, în afară de zilele care ploaie" 10• 
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1 Acte şi documente, voi. I, p. 1 049. 
2 Arh. St. Buc., Primăria Municp. Buc., arh. 89 ( 1853). 
3 Arh. St. Buc., Primăria Municip. Buc., arh. 89 ( 1853), f 83. 
4 Ibidem, arh. 28 ( 1 853) f I. 
s Ibidem, arh. 18, dos. 2 319 ( 1 853), f 1. 
6 Ibidem, f 16. 
7 Ibidem, arh. 121, dos. 2 422, f 13. 
s Ibidem, f 24. 
9 Ibidem, lnv. arh., 75, dos. 2 376 ( 1 853), f 1. 
10 Ibidem, f I. 
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Tot în 1853, arhitectul oraşului avea sarcina să se ocupe lU vîn
zarea locurilor rămase de lingă grădina Cişmigiu, împreună cu alţi 
membri ai direcţiei centrale a lucrărilor publice 1• 

în domeniul învăţămîntului, după revoluţia din 1848, forţele pro
gresiste impun o oarecare democratizare a învăţămîntului, potrivit noi
lor cerinţe social-economice. 

încă în 1851 se pun bazele şcolii de inginerie în cadrul colegiului 
Sf. Sava, din care se va dezvolta facultatea de ştiinţe. 

In 1852-1853 începe să funcţioneze „Şcoala de arte şi meserii" 
în încăperile de la cişmeaua Mavrogheni. 

In 1853, pentru formarea cadrelor necesare dezvoltării agricul
turii, se reorganizează Şcoala de agricultură de la Pantelimon 2• 

în 1853 începe să funcţioneze sub conducerea polcovnicului lacob
son, cu profesoare aduse din străinătate, Şcoala superioară de fete „pen
sionatul Domnesc", cu interne bursiere din familii nobile sau fiice de 
ofiţeri 3• 

Telegraful romîn din Sibiu, anunţa la 5/17 decembrie 1854 că eforia 
spitalelor face cunoscut că la spitalul Filantropia s-a deschis de d. doc
tor Dimitrie Polizu un curs de chirurgie mică. Se primeau elevi în vîrstă 
de 18 ani, care făcuseră 4 clase primare şi puteau aduce dovezi de bună 
purtare. 

In vederea dezvoltării învăţămîntului medical, dr. C. Davila în 
anul 1855 înfiinţează Şcoala obştească de mică chirurgie în chiliile de 
la Mihai Vodă (depozitul Arhivelor Statului de azi), iar în 1856 o trans
formă în şcoală de chirurgie (Da vila sosit în Bucureşti în martie 1853, 
fu numit stab-doctor, medic de regiment). In 1855 se elaborează un pro
gram pentru o şcoală de comerţ 4• 

La 1 ianuarie 1853, „Teatrul Naţional făcut de arhitectul Heft îşi 
începe reprezentaţiile" 5. însemna extrem de mult, strămutarea trupei 
din „baraca întunecoasă a lui Momulo" într-un teatru socotit ca unul 
dintre cele mai arătoase din Europa, cu o scenă înzestrată cu „maşi
nării nemaicunoscute la noi", cu una dintre cele mai bune acustici din 
lume, în care şoapta interpretului se auzea pînă sus la galerie 6• 

Observăm o reînviorare a presei. Ziarul oficios „Vestitorul romî
nesc" îl scotea Zaharia Carcalechi ; „Journal de Bucarest" - cu ştiri din 
toată Europa ; „Bukarester Deutsche Zeitung" - pentru colonia germană ; 
„Patria" - scoasa de grupul lui Grigore loranu (s-a menţinut cu greu 
din februarie-octombrie 1855). 

1 ibidem, Inv. arh. 5 ( 1853) f 16. 
2 N. Iorga, Viaţa şi domnia lui Barbu Ştirbey, p. 75-76. 
3 N. Iorga, Viaţa şi domnia lui Barbu Ştirbey, p. 75-76. 
4 D. Berindei, op. cit., p. 218. 
s N. Iorga, op. cit., p. 89. 
6 Ioan Massoff, Teatrul romînesc, voi. I, Buc. 1961, p. 403. • 

Jn aprilie 1853, cronicarul de la Bukarester Dcutsche Zeitung arată că Bucureşiii 
are teatru în 4 localuri : 
1 - teatru german - sala Slătineanu 
2 - teatru francez 
3 - opera italiană 
4 - teatru naţional condus de Caragiale, cu ajutorul lui \Vachmann pentru 

muzicit 

203 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



In 1856 a apărut jurnalul ştiinţific Isis sau Natura, scris de Baraş 
- redacţia jurnalului era lingă Bărăţie, uliţa Sporu. Apar foi unioniste: 
Timpul (17 dec. 1856), Concordia (6 febr.), Romînia (2 aprilie) etc. 1• 

Merită de semnalat că în timpul războiului Crimeii, francezii au 
construit linia telegrafică Bucureşti-Giurgiu-Rusciuk. De asemenea, în 
1854, austriacii, linia telegrafică Bucureşti-Ploieşti-Braşov. Tot atunci 
s-a făcut legătura telegrafică a Bucureştiului cu Moldova. 

Cel dintîi oficiu telegrafic bucureştean a funcţionat într-o clădire 
a Eforiei şcoalelor, situată în faţa palatului Universităţii, la 9/21 sep
tembrie 1854. Departamentul din lăuntru dispunea ca aici să se instaleze 
„laboratorul cu canţelaria de avize pentru linia telegrafică Bucureşti
Braşov" 2• 

Continuînd tradiţiile revoluţionare din 1848, masele populare bucu
reştene, în ciuda ocupaţiei străine din perioada 1853-1857, ca şi a reac
ţiunii interne şi externe, în zilele de 21-24 ianuarie 1859 şi-au impus 
punctul de vedere şi I-au ales domn al Ţării Romîneşti pe Alexandru Ioan 
Cuza. 

Masele populare bucureştene şi-au adus aportul la toate evenimen
tele importante din istoria patriei noastre. 

1 D. Berindei, op. cit., p. 220. 
2 I. Ionaşcu, op. cit., p. 73. 
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O VECHE MEDALIE ROMîNEASCA: 
„REEDIFICAREA MITROPOLIEI DIN BUCUREŞTI, 1858" 

de OLIVER VELESCU 

De-a lungul veacului trec11t la mitropolia din Bucureşti s-au desfăşurat 
cîteva mari campanii de construcţie care au avut ca urmare schimbarea 
vechiului aspect al acestui complex de clădiri. 

Dacă într-o primă campanie de lucru din veacul trecut, cea dintre anii 
1834-1839, accentul se pune pe lucrări la biserica propriu-zisă, în cea de a 
doua etapă, din deceniul al şaselea, lucrările privesc mai ales clădirile anexe, 
locuinţa mitropolitului, dependinţele etc. 

După mai mulţi ani de stăruinţă din partea mitropoliei, este însărcinat 
Schlatter „arhitectonul monastiresc" să întocmească proiectul unor noi clă
diri, care urmau să servească mai multor instituţii culturale şi eclesiastice. 
Iniţiativa punerii în aplicare a acestui proiect a avut-o caim<icanul Alexandru 
Ghica, fostul domn din anii 1834-1842. 

La 1 aprilie 1858 se constituie la Bucureşti „Comisia pentru reedifica
rea Mitropoliei", în a cărei componenţă intră ministrul cultelor, mitropolitul 
şi delegatul Comisiei tehnice, Petrache Poenaru. Sarcina acestei comisii era 
de a supraveghea şi a conduce lucrările de construcţie după planul susnumi
tului arhitect 1• 

Lucrările încep în două părţi „despre Filaret", adică în partea de apus, 
unde se construiesc grajduri şi alte dependinţe şi pe platoul dealului, unde 
se fac masive demolări, care au distrus pentru totdeauna clădirile cu aspect 
de fortificaţie din veacul al XVII-lea şi al XVIII-iea, amintirea lor păstrîn
du-se doar într-o fotografie din 1856 a primului fotograf bucureştean Ange-

1 Johann Schlatter s-a născut in Elveţia, la Otelfingen (cantonul Ziirich) in 1808. 
Arhitectura a învăţat-o la Viena. Practică intii la Budapesta. In 1833 este in Bucureşti, dar 
nu pentru mult timp, pentru că pleacă la Atena unde participă la construcţia palatului regal 
şi a altor clădiri publice. Se reîntoarce la Bucureşti unde se căsătoreşte in 1849. Şi-a 
construit o casă proprie in aleea Şipotul Fîntînilor de lingă Cişmigiu. (Descrierea acestei 
case se cunoaşte dintr-un anunţ apărut în Bukarester Deutschen Zeit ung din 26 martie 1856 ). 
Era un arhitect foarte căutat la vremea lui. Se ştie că a făcut nenumărate schiţe ale monu
mentelor de arhitectură care le-a vizitat. Moare în timpul unei călătorii, în 1865, în virstă de 
57 ani la Pisa unde este şi înmormintat ( cf. Manfred Eggermann: Die Schweizer Kolonien 
in Rumănien. Bukarest 1931, pag. 32-33). 
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rer. ln locul clădirilor demolate urmau să se construiască altele după 
proiectul lui Schlatter. . 

începerea lucrărilor de construcţie a fost plănuită a s~ face într-un 
cadru festiv, cu participarea caimacanului, urmînd să se aşeze o piatră 
fundamentală cu o inscripţie, care consemna pentru generaţiile viitoare 
începerea acestei opere arhitectonice cu aspect monumental. ln acelaşi scop 
s-a hotărît şi baterea unei medalii comemorative 1• · 

La Arhivele Statului din Bucureşti se păstrează mai multe acte 2 dato
rită cărora se pot reconstitui astăzi împrejurările care au premers emiterii 
acestei medalii, comandarea ei, gravorul precum şi alte amănunte în legă
tură cu ea. 

Problema emiterii unei medalii este menţionată documentar pentru 
prima dată la 17 iunie 1858. Este vorba de o adresă întocmită de „şeful mesei 
tecnice" a Ministerului Cultelor, arhitectul Schlatter, către „Comisia reedifi
cării Mitropoliei". Potrivit acestui act, Schlatter a fost însărcinat .cu întoc
mirea modelului medaliei „trebuincioase la punerea temeliilor clădirilor 
sfintei Mitropolii". Analizînd ciornele acestei adrese redactate toate în 
aceeaşi zi, se pot urmări etapele care au dus la definitivarea ideii de emitere 
a medaliei. 

Tot Schlatter întocmeşte lista autorităţilor şi persoanelor cărora urma 
să li se împartă cele 206 medalii cu ocazia punerii pietrei fundamentale, 
festivitate pe care o stabilise mai întîi la sfîrşitul lui iulie, iar apoi la 
„începutul viitoarei luni august". 

La 12 august 1858 „Comisia pentru Reedificare", îi aduce la cunoştinţă 
arhitectului „să te adresezi în staturile Europei sau la Viena, unde se fabri
chează asemenea medalii". 

Proiectul medaliei a fost întocmit de Schlatter. Faptul îşi are semnifi
caţia lui pentru examinarea desenului de pe medalie. S-a spus ceva mai sus 
că pe terenul curăţat prin demolări urma să se construiască clădirea proiec
tată de Schlatter. Trebuie adăugat că lucrările au fost oprite în decembrie 
1858, printr-un decret al căimăcămiei, ordonîndu-se şi o anchetă asupra 
modului folosirii sumelor alocate de către fostul guvern 3, punîndu-se capăt 
şi activităţii Comisiei Reedificării. 

1 Literatura medaliei „Reedificării Mitropoliei" e săracă. Ea este menţionată pentru 
prima dată în catalogul întocmit de N. G. Krupenskcy (Medaliile Romine ... Buc. 1894, p. 163 
şi planşa 57), apoi în cele două cataloage ale rned.a.liilor romîneşti. Ea a mai fost 
reprodusă şi de G. Gibescu în Istoricul Mitropoliei Ungro-Vlahiei şi mitropoliţii Ţării Romi
neşti. Buc. 1907 p. 52 unde se relatează foarte pe scurt şi împrejurările in care s-a emis 
medalia. De asemenea medalia „Reedificării" este citată şi de Const. Moisil în Studii şi 
cercetări numismatice, cap. XII, Arta noastră medalistică (extras din „Cronica numismatică" 
1920). Regretatul om de ştiinţă considera că în 1858, odată cu această medalie, se încheie 
„prima perioadă de activitate medalistică continuă" începută în 1833. Desigur că medalia 
„Reedificării", potrivit clasificării propuse de C. Moisil, este o mărturie a „restaurării vechi
lor monumente ce amintesc gloria strămoşească". Medalia o aminteşte în partea introductivă 
şi Victor N. Popp în lucrarea lui despre „Monete şi medaliile lui Cuza-Vodă", apărută în 
1925. Nu este exclus ca ea să fie ·pomenită în treacăt şi în alte lucrări, dar un studiu special 
consacrat medaliei „Reedificării" nu s-a scris. In catalogul din 1903 medalia este semnalată 
însă ca .foarte rară. 

2 Arh. St., .fond. M. Culte şi Jnstr. Publ. dos. 3166/1858, filele 36, 37, 38, 40, 43; dos. 
3019/1858, .filele 1, 5, 36, 37, 39; dos. 3066, fila 62. 

3 Arh. St. fond M. Culte şi Jnstr. Publice dos. 2975. Guvernul s-a schimbat în luna 
octombrie 1858, în legătură cu cunoscutele evenimente care au premers Unirii. 

206 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Tot ce s-a realizat, au fost două grajduri şi demolarea unor construcţii 
medievale valoroase. Din măreţul proiect al lui Schlatter nu s-a îndeplinit 
nimic. Nu se cunosc nici planurile desenate de el. Unica mărturie grafică 
a intenţiilor lui Schlatter este cea păstrată pe aversul medaliei din 1858. 
Medalia „Reedificării" capătă astfel o deosebită valoare documentară. Con
cepţia arhitectonică a lui Schlatter, de altfel bine cunoscută prin construcţiile 
realizate în calitate de „arhitecton monastiresc" este edificatoare prin lucră
rile de la Tismana. In general, el este considerat un reprezentant al curentu
lui neogotic la noi, foarte la modă în mijlocul veacului trecut 1, iar aversul 
medaliei, pe care este reprezentată o faţadă, dovedeşte că pe versantul 
nord-estic al dealului mitropoliei, adică către oraş, urma să construiască o 
clădire în acelaşi stil 2• 

Examinînd în detaliu aversul medaliei, se poate urmări felul cum 
:;>1-a imaginat Schlatter clădirea proiectată de dînsul şi cum a pornit la 
rezolvarea amplasării ei iJe creasta dealului. Este de reţinut în primul rînd 
că el şi-ar fi axat construcţia pe vechea clopotniţă brîncovenească 3, obligat 
fiind de drumul de acces spr~ deal care trecea pe sub clopotniţă. Schlatter a 
desfăşurat aripile construcţiei în dreapta şi în stînga bazei vechi a clopotniţei. 

· Noul turn ce urma să se construiască în locul ei, aşa cum apare pe medalie, 
este dispus pe trei corpuri, al căror volum se micşorează în înălţime. 
Primul corp are faţada dispusă 1n două registre. Unul corespunde cu ceea 
ce ar fi rămas din vechea clopotniţă, parterul clădirii proiectate fiind la 
acest nivel. Al doilea registru, ca proporţii, mai înalt decît primul, este 
supraînălţat faţă de etajul construcţiei propriu-zise. Aci se pot observa două 
rînduri de ferestre suprapuse, cele de jos mai mari, cele de deasupra, mai 
mici şi care pot proveni de la aceeaşi încăpere. Ferestrele mari sînt despăr
ţite între ele cu cîte o colonetă. 

Al doilea corp al turoului are o fereastră mai mică la care caracterul 
gotic este însă mai pronunţat. El se termină cu creneluri care îl înconjoară 
în toate părţile. Aci se mai poate observa şi un ceasornic rotund. 

Ultimul corp apare în medalie pe plan ~ircular cu ferestre alungite, iar 
deasupra lui se află o cruce cu raze. Aceleaşi creneluri împodobesc şi partea 
superioară a turnului. 

In dreapta şi în stînga turnului de intrare, ceva mai retras faţă de linia 
acestuia, se desfăşoară corpul clădirii format din parter şi etaj. La cele 
două nivele se pot număra cîte cinci ferestre. Apoi clădirea continuă în 
ambele părţi cu un decroş avînd acelaşi aspect ca şi aripile descrise. Decroşul 
din dreapta se află la marginea clădirii, pe cînd cel din stînga este ataşat 
printr-un corp de legătură de un turn, cu care se termină şi această parte a 
construcţiei. Turnul acesta, lateral, este conceput pe plan poligonal, pe 

1 Gr. Ionescu: Istoria arhitecturii romîneşti din cele mai vechi timpuri pină la 1900, 
Bucureşti 1937, p. 422. 

2 Jn descrierea medaliei din Catalogul G. Severeanu : „Medalii romîne", Buc. 1903, 
p. 6, la descrierea aversului scrie: „Faţada clădirii", ceea ce este corect, dar incomplet. 
Jn schimb, în „Catalogu/ medaliilor Mo/do-Romîne cunoscute de /a anul 1600 pină la 1906", 

. publicat în „Bulet. Soc. Numism. Romîne", anul III, nr. 11-12, p. 20, se spune că aversul 
reprezintă, „faţada bisericii", ceea ce este greşit. 

3 Clopotniţa s-a menţinut întreagă pînă în anul 1858, dnd partea ei superioară a fost 
dărîmată în împrejurările arătate. Jn legătură cu demolarea ei vezi : Arh. St. acelaşi fond, 
dos. 2586 din 1859 „despre dărimarea clopotniţei Sf. Mitropolii". Clopotniţa a fost restaurată 
în anul 1957. 
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medalie distingîndu-se numai trei laturi, fiind şi mai puţin înalt decît cel 
central. La acest turn se remarcă şi un subsol, iar după felul cum este 
desenat se vede că Schlatter a ţinut seama de ripa aflată în partea estică a 
dealului Mitropoliei. Turnul trebuia deci, după concepţia arhitectului, să 
pornească, chiar din rîpă. Partea lui superioară, mai retrasă, are planul tot 
poligonal, colţurile fiind flancate de turnuleţe - aşa-numitele echauguette, 
scharwachte. Stindardul care flutură în vîrful turnului este orientat spre 
dreapta. 

Dintr-un raport din 5 iunie 1859 se ştie că în această clădire, aripa 
„dinspre răsărit unde este clopotniţa„. erau să se aşeze încăperile pentru 
arhivă, casa centrală, cancelaria documentală, caraula, iar deasupra ace~tora 
consistoriul cu încăperi de locuit pentru preşedinte, încăperi de musafiri, o 
galerie de tablouri şi osibite încăperi pentru observaţii astronomice formînd 
o zidărie de 929 stînjeni cubici" 1• 

Aspectul general al faţadei este greoi, cu tot numărul mare de goluri, 
datorită supraîncărcării ei cu elemente de arhitectură gotică, turnuri, turnu
leţe, creneluri, ogive etc. 

Pe medalie, sub desenul clădirii, se află stema mitropolitului Nifon, 
formată dintr-o carte deschisă, desigur evanghelia, avînd deasupra ei mitra. 
Sub carte se încrucişează cîrja, toiagul şi crucea mitropolitană. 

Inscripţia circulară de pe avers are următorul cuprins : 

R E E D I FI C A R E A M I T R O P O L I E I I N C E P U T A 
L A A N U L 1 8 5 8 L U N A S E P T E M B R I E. 

Discuţia acestei inscripţii trebuie făcută şi în legătură cu textul aflat 
pe reversul medaliei. Acesta din urmă este scris în şapte rînduri şi are 
următorul cuprins : 
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( 1) IN DILELE IN. SA. PRINŢULUI ALEC = 

(2) SANDRU DIM. GHICA IN ALt'.J DOI-
(3) LEA GUVERNU ALO SAU, FIINDU MI 
( 4) TROLOLITU EM. S'A NIIFON Ild 
( 5) ALU UNGROVLACHIEI, EAR 
(6) MINISTRU BISERIC: AD. INTER. 
(7) GRIGORIE BENGESCU 11a 

1 Arh. St. fond M. Cult. Iii Jnstr. Publice, dos. 2068. 
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Textul este înconjurat cu o ghirlandă de lauri care porneşte de jos. Dea
supra inscripţiei se află vulturul Ţării Romîneşti cu sceptrul şi sabia în 
ghiare, cu aripile desfăcute, capul încoronat şi orientat spre dreapta, în cioc 
ţine o cruce. 

Literele textelor de pe avers şi revers au mărimea de 2 mm. Medalia 
are grosimea de 3 mm. şi diametrul de 63 mm. Caracterul lor, tradus în teh
nica tiparului, seamănă cu literele „Metropolis", deosebite prin trăsături 
groase, avînd subţiate barele care se scriu de jos în sus. 

Asupra textului se mai pot face şi următoarele observaţii mărunte : 
Linia de despărţire a cuvintelor la sfîrşitul rîndului 3 lipseşte; de asemenea 
lipseşte accentul pe u final din primul cuvînt din rîndul 5 pe cînd la acelaşi 
cuvînt rîndurile 2 şi 3 accentul se află la locul lui. O altă inconsecvenţă se 
observă la litera î. In rîndul 1 ea are căciulă numai pe prescurtarea „IN", 
de asemenea ea lipseşte şi la cu"'.intele din rîndul 2. In rîndul 3 la cuvîntul 
SAU semnul caracteristic pentru ă este aşezat invers. Prescurtarea lui 
BISERIC (ESC) din rîndul 6 este marcată cu două puncte, spre deosebire 
de restul prescurtărilor din texi. care n-au decît un singur punct. Aceste mă
runte inconsecvenţe sîni. uşor de înţeles dacă se ţine seama că la acea vreme 
nu existau încă regulile punctuaţiei şi o ortografie obligatorie. Este mai 
puţin probabil ca ele să se datorească gravorului de la Viena, care desigur 
nu cunoştea limba rornînă, cit autorului textului gravat pe medalie. 

Schlatter nu cunoştea bine limba romînă, el redacta toate actele lui, 
chiar cele oficiale, în limba germană, pe jumătate de coală, textele fiind 
traduse alături de căire un translator care îi era ataşat. Translatorul, prin 
natura ocupaţiei lui, devenise mina dreaptă a lui Schlatter şi era în această 
epocă Ioan Diacovici, care după nume şi pentru că cunoştea temeinic limba 
germană, poate fi socotit ardelean. Sînt indicii serioase pentru a afirma că 
autorul textului de pe medalie este acest Ioan Diacovici. 

S-ri amintit că medalia trebuia distribuită cu ocazia ceremoniei punerii 
pietrei fundamentale la noile construcţii. Dar aceasta nu era unicul punct 
în programul serbării. Tot atunci s-a aşezat şi o placă coII1€morativă 1

, astăzi 
pierdută şi al cărei text nu se cunoaşte. La temelie, potrivit obiceiului, pe 
lîngă planurile clădirii urma să se aşeze şi un pergament cuprinzînd actul 
fundamental. Textul acestui act a fost redactat de Ion Diacovici. Tot el este 
însărcinat cu scrierea în două exemplare pe pergament a acestui text, întru
cît Schlatter îl recomandă pentru „abilitatea sa în arta caligrafică" 2. Impor
tant este faptul că i se cere ca textul să fie scris cu caractere latine. 

1 Arh. St. fond M. Culte şi Jnstr. Publice. dos. 2975. Jn „Tabelă de sumele cheltuite 
pe anul 1858 şi 1859 în cumpărătoarea de material şi alte obiecte în trebuinţă reedificării 
sf. Mitropolii precum mai jos se arată" ... punctul 13 Costu ceremonialu şi alk obiecte 7163 ... 
Piatra fundamentală 12151 ". Jar dintr-o altă listă de desocotire din acelaşi dosar, punctul 
„D. Piatră fundamentală" între altele fără importanţă: „Daţi pietrarilor pentru cioplitul pietrii 
şi ziditul ei, lei 10955,25" şi „Lui Vasile Sterie pentru cioplitul pietrii de mai sus pă lei 65, 
stînjenul". 

2 Arh. St. acelaşi fond, dos. 3166, fila 94. 
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Comparînd acest text 1 a cărei ciornă se păstrează, cu textul aflat pe 
medalie, este izbitoare asemănarea lor aşa încît nu se greşeşte dacă se con
sideră că Ioan Diacovici a fost autorul celor înscrise în medalia „Reedi-
ficării". · 

La începutul acestui articol s-a arătat că Schlatter a înaintat spre apro
bare, odată cu adresa însoţitoare, „modelul medalii", care urma să fie co
mandată la Viena, ceea ce dovedeşte cu certitudine că el este autorul dese
nului după care s-a executat medalia. 

Datorită atît textului original al facturii cît şi traducerii lui (romî
nească) aminteşte numele profesorului Rednitzky, căruia i s-a achitat un 
„honorariu pentru săpatul tipări lor". Trebuie de la bun început să se pre
cizeze că în aceste acte numele este scris greşit. In acea vreme la Viena nu 
este cunoscut nici un gravor şi pe deasupra şi profesor cu acest nume, ci 
este vorba de celebrul medalist vienez din veacul trecut, profesor la Aca
demia de artă, Karl Radnitzkv. 

Născut în 1818 dintr-o "familie de artişti, iatăl său fiind gravorul curţii, 
învaţă arta gravurii la Iosif Daniel Bohm, directorul monetăriei. Radnitzky 
se consacră în 1842 cu o medalie dedicată lui Rubens. A fost simpatizant al 
mişcărilor revoluţionare de la Viena din 1848, fiind cunoscute citeva tipare 
de medalii pregătite de el pentru eventualitatea victoriei revoluţiei. In 1853 
este numit profesor la Academia de artă, pentru plastică minoră, ornamen
tică şi arta medaliilor. Radnitzky moare în 1901, după o bogată activitate 
pe tărîmul medalisticei şi al sculpturii 2• Alături de J. D. Bohm el a contribuit 
la renaşterea medaliei vieneze, dar se deosebeşte de maestrul său romantic, 
prin tratarea realistă a portretelor gravate. Folosind tehnica turnării medalii
lor şi fiind un artist căutat, numărul medaliilor lucrate de el este mare. 

Din lunga listă a operelor sale se amintesc aci doar medaliile : Cente
narul naşterii lui 1'1\ozart ; Medalia Marelui premiu al Academiei de artă din 
Viena ; Inaugurarea căii ferate Viena-Triest; şi foarte multe altele legate de 
Yiaţa culturală a Vienei. Tot lui Radnizky se datoresc şi cele cincisprezece 
medalioane care împodobesc logiile operei din Viena. 

S-a insistat ceva mai mult asupra activităţii gravorului, tocmai pentru 
a sublinia personalitatea autorului medaliei „Reedificării",' iar prin aceasta 
a pune în valoare una dintre vechile medalii romîneşti atît de rare astăzi 
şi de loc studiate. Ca operă a maestrului Radnitzky, vechea medalie romî
nească ocupă un loc în medalistica universală. 

1 Act fundamentalu 
In numele a prea puternicului Dumnezeu, astăzi la .... (alb în text) ale (unei 

septembrie, anul mîntuirii 1858 S·au pusu piatra fundamentală la reclădirea sf. Mitropolii 
în zilele lnă. S. Prinţului Alexandru Dim. Ghica, în al doilea guvern al său, fiind pe 
scaunul arhLpăstoralu E. Sa. Mitropolitulu al Ungrovlahii, Nifon al II-iea, iar ministrulu 
bisericescu ad interim Grigori Bengescu al II-iea. Acestu edificiu s-a proectat şi ezecutat 
prin dl. Ioan Schlatter arhitectonul clădirilor mănăstireşti (Arh. St. acelaş fond, dos. 3166, 
fila 95). 

2 Toate datele privind viaţa şi activitatea lui K. Radnirtzky sînt înfăţişate după 
Wurzbach : Biographisches Lexikon des K..aserthums Oesterreich, Wien 1872, voi. 24, p. 205; 
Fritz Dworschak; Karl Radnitzky 1818 bis 1901 în „Numismatische Zetschrift" 1925 p. 
111-120 şi Theime-Becker: Algemeines Lexikon der Bi/denden K..iinstler, t. 27, pag. 551. 
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CURA DE APE MINERALE 
IN BUCUREŞTII VEACULUI AL XIX-LEA 
„Fontana feruginoasă" din Calea Văcăreşti 

de GH. VASILESCU 

La începutul celui de-al VIII-lea deceniu al secolului trecut, bucureş
tenii înregistrau, cu mare emoţie, existenţa unor miraculoase izvoare mine
rale, chiar în mijlocul oraşului lor. 

Pentru „apele feruginoase de la Văcăreşti" aveam unele mărturii ştiin
ţifice memoralistice şi literare, dar ne lipseau pînă acum cele strict do
cumentare. 

Pe plan ştiinţific ne-a rămas „Memoriul asupra apelor de la Văcăreşti" 
al celui ce a fost medicul „fontanei", doctor C. Penescu 1

• Pe plan literar, 
avem vodevilul lui Matei Millo „Apele de la Văcăreşti" cu „cîntecele co
mice" 2, ca şi evocările lui C. Bacalbaşa, care pun în lumină moravurile so
cietăţii din acea epocă 3• 

In primul rînd am căutat să facem o mai precisă delimitare topografică 
a fostelor izvoare, despre care „Memoriul" doctorului C. Penescu spunea că 
se află „pe malul drept al Dîmboviţei, lîngă noul pod de fier al Văcăreştilor". 

Studiind harta „Culoarei de Negru", editată la 1875 de vechiul istorio
graf al Bucureştilor, colonelul D. A. Papazoglu, am găsit indicată cu pre
cizie poziţia staţiunii, denumită „Apele minerale", în unghiul pe care cotul 
Dîmboviţei îl făcea cu prelungirea Căii Văcăreşti, în partea dreaptă a rîului, 
unde cartograful a desenat şi pavilionul acestor izvoare feruginoase. 

Cercetările pe care le-am întreprins apoi în arhivele fostei primării a 
Capitalei, ne-au dus la descoperirea unui voluminos dosar, avînd titlul 
„Apele feruginoase de la Văcăreşti", în care este consemnată toată evoluţia 
documentară a acestor izvoare minerale pe care ne vom strădui s-o înfăţişăm, 
aici, pe scurt 4• 

Cea dintîi filă de dosar, datată 21 iulie 1871, scrisă de mîna primarului 
din acel timp, Scarlat Kretzulescu, este şi actul de naştere al faimoaselor 

1 Tipărit în anul 1873. 
2 Apărut în editura autorului, în anul 1875. 
3 Bucure~tii de altă dată, voi. I, an. 1873, p. 116-117. 
4 Arhiva S. P. C. - Banu Manta, dosarul nr. 44. 
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ape de la Văcăreşti. Ea conţine o adresă către inginerul Berthon, conducă
torul tehnic al lucrărilor edilitare, preluate de antrepriza Godillot din Paris. 
Acesta descoperise, cu prilejul fixării „fondaţiilor noului pod de fier de peste 
Dîmboviţa", sursele minerale din Calea Văcăreşti. 

Primarul Bucureştilor, luînd în consideraţie „importanţa şi urgenţa 
lucrării pentru facerea fontanci de apă minerală", autoriză pe inginerul 

Locul „Apelor minerale" indicat pe planul întocmit de D. A. Papazoglu (187 5) 

Berthon, „a face cuvenitele lucrări ce vor fi urgente" şi-l roagă „să poftească 
a doua zi la primărie spre a se regula mai lămurit condiţiunile". A doua 
adresă, aflată la dosar, cuprinde măsurile luate de prefectul poliţiei Capita
lei, începînd din ziua de 5 august 1871, „de a pune pază de agenţi şi a nu 
mai permite nimănui a lua apă din ace1'e izvoare, pînă nu se va numi un 
consiliu medical spre a reveni asupra cantităţii de apă ce se poate lua de 
fiecare" ... Această măsură îi fusese dictată şefului poliţiei de grija cea mare 
că apa, „luată într-o cantitate nemărginită, ... în loc de a face bine, cau
zează rău". 

Ministerul Agriculturii, al cărui titular era doctorul N. Kretzulescu, 
fratele primarului Capitalei, trimite acestuia din urmă la 2 septembrie 1871, 
o adresă însoţită de un studiu al doctorului Obedenaru, asupra apelor de la 
Văcăreşti. 

Dr. Gheorghe Mihail Obedenaru, profesor la Facultatea de medicină 
din Bucureşti, autor şi al unor lucrări de antropologie, dă dovadă în ce pri
veşte studierea apelor de la Văcăreşti, de o mare seriozitate ştiinţifică şi de 
o tot atît de mare probitate profesională. Sub titlul „Observaţiuni asupra apei 
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mineralii din Calea Văcăresei (Dobrqteasa) ", raportul doctorului Obede
naru, pe 14 pagini frumos caligrafiate, ne dă un adevărat model de studiu 
balneologic. Pentru valoarea documentară a acestui raport, ar merita să fie 
dat în întregime publicităţii. Ne mulţumim însă să extragem pasagiile mai 
caracteristice. 

„Unele persoane au comparat apa minerală din Dobroteasa cu alte 
ape minerale feruginoase din Europa şi mai ales cu apa de Spa. 

S-a zis că avem să exportăm ape minerale şi să cîştigăm milioane; s-a 
zis că avem cu ce face băi, stabiliment etc. etc. 

Alţii s-au arătat cu totul increduli şi au zis că prezenţa unei mici can
tităţi de fier într-o sorginte din Bucureşti, este un accident pasager, că nu 
putem avea apă feruginoasă serioasă deoarece nu sîntem la munţi, că ar fi 
păcat de banii cu care s-ar plăti săparea puţului. 

. . . . . .. •' . 
Şi noi am studiat această chestiune şi ne-am convins că sînt exagera

ţiuni mari şi din partea unora şi din partea altora. 
„Concluziunea noastră este: apa de Dobroteasa (Calea Văcăresei) se 

descompune puţine minute după eşirea sa din fontană, nu este transporta
bilă, n-are gust plăcut, este grea la stomac. Această apă dacă este făcută 
gazoasă, nu se mai descompune, se conservă bine, este transportabilă, are un 
gust tot aşa de plăcut ca şi apa de Seltz (iapa gazoasă), este foarte uşoară la 
stomac. Apa din Dobroteasa făcută gazoasă, nu va putea costa mai muli 
de cincizeci bani butellia şi cinci bani paharul. In această stare este tot aşa 
de bună ca şi apa de Spa adevărată, transportată aci de curînd. Chiar cei 
cu mijloace, mai bine ar face să cumpere apă de Dobroteasa, decît să cum
pere apă de Spa transportată, deoarece de multe ori apele minerale aduse la 
noi în ţară sînt falsificate, ba şi cele adevărate pierd mult din calităţile lor, 
cînd sînt trimise de mai multe lune. 

Este necesar să se installe un aparat cu care să se facă gazoasă apa, 
cum iese din sorginte şi apoi să se puie în butellie. 

Cu apa din Bucuresci nu se poate face băi". 
Raportul d-rului Obedenaru cinsteşte pe autorul lui şi creează un sen

timent de mîndrie pentru tînăra medicină romînă din acel timp, în care slu
jitorii ei, neţinînd seamă de eresurile unora şi de interesele altora, puneau 
obiectivitatea ştiinţifică deasupra oricăror calcule personale. 

Un âlt act de la dosar ne arată că ing. Berthon, descoperitorul izvoa
relor, este şi cel care a făcut lucrările de captare, al căror cost s-a ridicat la 
suma, fantastică pentru acele timpuri, de 63.938 lei. 

Pentru punerea la dispoziţia publicului a apelor de la Văcăreşti, mai 
ales că se apropia „sezonul băilor", este întrunită o comisiune, care-şi însu
şeşte memoriul doctorului Obedenaru şi fixează condiţiunile de funcţionare 
ale „sorgintei". 

Dar, pentru că în acele vremuri, nu se putea concepe ca aceste ape să 
nu constituie şi un izvor de cîştiguri particulare, comisiunea opiniază ca ele 
să fie date, gratuit, în antrepriză, pentru ca, în schimbul lucrărilor de ame
najare, să fie exploatate, apoi, timp de un an. 

Primăria mai face totuşi noi sacrificii băneşti şi ridică o galerie „rus
tică" de lemn, pentru „preumblarea malazilor". Tot actele de la dosar ne 
redau cu mare lux de amănunte, solemnitatea oficială a inaugurării „fon
tanei" de la Văcăreşti, care a avut loc la 17 mai 1872. 
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într-o cerere făcută la 29 mai 1872, doctorul Penescu pledează pentru 
numirea sa ca „medic într-adins" la izvoarele feruginoase, pretinzînd a i se 
plăti numai „transportul". După alte două săptămîni, un raport al serviciului 
medical „constată cu satisfacţiune că zisele fontane au fost vizitate cam de 
200 persoane suferinde". Pentru a asigura şi transportul „malazilor", primă
ria invită pe proprietarii de omnibuze să pună aceste vehicule la dispoziţia 
publicului. Din această adresă aflăm că diligenţele existente atunci în Ca-
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Afi~ele prin care Primăria Capitalei anunţa „Cura" cu apele minerale pentru 
publicul suferind. 

pitală aparţineau hotelurilor : Concordia, de Orient, Fieschi şi Patria. O altă 
diligenţă era la Pescari, în Calea Vergului. 

Tuturor acestor diligenţe, primăria le fixează ca staţii de plecare spre 
Văcăreşti : Piaţa Teatrului, Piaţa Visteriei, Zlătari, George Nou şi biserica 
Sf. Ştefan. 

Dintr-o altă adresă a primăriei, mai aflăm un fapt nou pentru istoria 
transporturilor în comun din Bucureşti, şi anume, că, în 1872 exista „un 
drum de fier american", denumire dată atunci primului tramvai cu cai, cu 
imperiale, al cărui concesionar era un anume Slade. Primăria invita pe con
cesionar să pună în lucrare, chiar în anul acela, şi „Calea spre fontana de 
ape minerale feruginoase de la Văcăreşti, căci va fi atît în profitul Dv. cît 
şi al Capitalei". 
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O bună afacere i-a fost rezervată şi lui C. Porumbaru, fabricantul de 
sifoane din acel timp, care lua apă gratuit de la fontană, pentru a o face ga
zoasă, vînzînd-o cu 0,50 lei „butellia". 

Un raport al locţiitorului medicului şef, Georgantescu, subliniază efec
tele „mai grabnice", ce le au apele de la Văcăreşti asupra „damelor cu cloro
anemie şi celor slăbite prin suferinţe". 

Dar primăria stăruia în ideea de a face la Văcăreşti un mare stabili
ment de băi, menit să transforme Capitala micii Romînii într-o staţiune de 
cură cu renume european. 

Pentru a răspunde parcă acestei intenţii, inginerul Berthon raportează 
la 17 iulie că a găsit la Abator alte izvoare feruginoase, pe care, datorită 
unui sistem de încălzire cu aburi, speră să le utilizeze pentru băi. Descoperi
torul de izvoare convoacă chiar la o demonstraţie publică pe toţi medicii 
şi specialiştii Capitalei pentru a-şi da avizul lor, „în vederea construirii unor 
mari instalaţii de hidroterapie". 

Iată însă că în plină campanie de descoperire a unor noi „sorginţi", se 
întîmplă la 27 iulie un eveniment care ameninţa nu numai faima, ci însăşi 
existenţa „fontanei de la Văcăreşti" : izvoarele 1 şi 3 s-au oprit cu desăvîr
şire, iar din izvorul numărul 2 nu mai curgea decît puţină apă. După cîteva 
zile însă, înlocuitorul medicului şef anunţa cu multă bucurie : „apele între
rupte au revenit din abundenţă". Pentru a se asigura un debit mai mare 
izvoarelor, primăria ia măsuri ca Dîmboviţa să nu mai fie oprită la stăvi
larul de la „Şanţuri". 

Faţă de afluxul de pacienţi, asistenţa medicală de la fontană este mă
rită cu încă un medic „onorar", dr. Paul Petrini, care avea „studii la Paris". 
De acum încolo, vor urma dese conflicte între primul medic, Penescu, şi cel 
de al doilea, Paul Petrini. 

Rapoartele celor doi medici ne dau un număr de circa 3500 pacienţi 
săptămînal, veniţi la apele tămăduitoare de la Văcăreşti. Intr-o singură săp
tămînă, ni se spune că „au fost 107 amelioraţi şi 52 însănătoşiţi...". 

Un alt raport întocmit de medicul şef al Capitalei, dr. Athanasovici, 
anunţă în toamna anului 1872 descoperirea unui mare număr de izvoare 
„în diverse localităţi ale Capitalei" : la uzina de gaz de la Filaret, în curtea 
mănăstirii Antim, la un lăcătuş belgian pe str. Izvorului, la dl. Disescu, la 
dl. Porumbaru, apoi în str. Apollon, în uliţa Bibescu Vodă, în str. Artei 
nr. 3 etc. 

Intre timp, 1\\inisterul Agriculturii şi Lucrărilor Publice, ca şi Primă
ria Capitalei fac intense pregătiri pentru participarea ţării noastre la expo
ziţia universală care a avut loc la Viena în 1873. Arhitectul Capitalei dis
truge însă toate iluziile conducătorilor, arătînd că nici una din pretenţioa
sele realizări edilitare de atunci nu merita să ia loc în standurile expoziţiei 
de la Viena ... Pînă la urmă, din partea primăriei au fost trimise numai 6 
„clondire" cu apă minerală de la Văcăreşti spre a fi expuse în secţia romî
nească de la expoziţia universală, unde au căpătat chiar şi o medalie de 
argint 1• 

Dosarul se încheie cu o ultimă adresă din 1877, prin care intendentul 
primăriei cere aprobarea pentru reparaţia „fontanei", însumînd colosala 
sumă de 20 lei ! Lista „obiectelor trebuincioase la fontana", cuprinzînd : 2 

1 Buletinul expoziţiei universale de la Viena, p 56. 
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geamuri, un burete, 4 mături, 3 tîrnuri mari, o broască la closete, precum 
şi „un om de ajutor la scoaterea apei din fontană", ne arată nivelul mai 
mult decît modest la care ajunseseră după o existenţă de 6 ani, faimoasele 
„stabilimente" de la Văcăreşti, care ţinuseră la început să devină o mare 
staţiune europeană ... 

Dosarul .descoperit de noi se închide aici. După aceea ştim că la 2 no
iembrie 1880 ciclul glorios al fontanei a luat sfîrşit prin rectificarea cursului 
Dîmboviţei. Solemnitatea inaugurării acestor lucrări a avut loc în nişte pa
vilioane ridicate tot în unghiul unde fuseseră mai înainte izvoarele de ape 
miner?le de la Văcăreşti. 

Studiind traseul Dîmboviţei după canalizare, în comparaţie cu vechiul 
curs, se poate vedea că noile taluzuri au trecut, fără milă, chiar peste plat
forma sorgintei feruginoase de la Văcăreşti, pe care a distrus-o definitiv. 

într-o hartă de la 1895, vedem că pe acele locuri apare o uliţă nouă, 
care porneşte din str. Laborator şi care prin numele ei „Apele minerale", 
mai amintea, singură, de dispăruta „fontană" de la Văcăreşti. 

In anul 1913, str. „Apele minerale" înglobează şi începutul străzii La
borator, pornind astfel direct din Calea Văcăreşti, pentru a se arcui pînă în 
Dîmboviţa, în apropierea Abatorului. Astăzi, acea stradă care înconjoară 
uzinele „Timpuri Noi" şi pe care se află fabrici de textile şi tăbăcărie, a 
primit numele unui erou al clasei muncitoare : Bella Breiner. 
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HENRY BARBUSSE LA BUCUREŞTI 
de GETTA SAVESCU 

La răspîntia spirituală a două lumi, sol al triumfului, luminii, adevă
rului şi dreptăţii, vestitor al încetării milenarei asupriri a creatorilor cu bra
ţul şi cu mintea, Henry Barbusse este una din personalităţile de seamă ale 
timpului său. 

Comunistul Barbusse, fruntaş al Internaţionalei a III-a, „marele glas", 
aşa cum l-a numit Lenin, este unul dintre primii intelectuali şi scriitori care 
au clamat demascînd „carnavalul sălbatec şi suprem", 1, din care trebuia să 
răsară o lume nouă unde „viaţa să fie de o nebănuită frumuseţe" 2• 

In opera lui Barbusse, războiul, ca o uriaşă crimă, este o copleşitoare 
prezenţă, în care eroii ajung la certitudini, la înţelegerea contradicţiilor de 
clasă, încep să sesizeze forţa maselor organizate împotriva injustiţiei ordinii 
sociale, devenind reprezentanţii unei conştiinţe noi. 

în această efervescenţă revoluţionară post-belică, popoarele Europei 
tind spre un ţel suprem, oprimate sub nemilosul aparat de stat burghez. 
„Marele glas" se face auzit. In 1926, editura Flammarion scoate „Les Bour
reaux" (Călăii), acea carte sumbră şi teribilă prin adevărul ei nemilos, prin 
care Barbusse denunţă „teroarea albă" sub care trăiesc popoarele din 
Balcani. 

In anul 1925, la Bucureşti, opinia publică este zguduită de broşura lui 
Costa-Foru intitulată „Abuzurile şi crimele Siguranţei generale a statului. 
Declaraţiunile victimelor". Minte luminată, conştiinţă progresistă, spirit 
umanitar, Costa-Foru face cunoscută lumii, cu indignare, dar cu sobrietatea 
documentului autentic, îngrozitoarele torturi din beciurile poliţiei şi închiso
rile romîneşti, puse la cale sub patronajul guvernului romîn, în afara celor 
mai elementare şi fireşti drepturi ale omului. Muncitorii, pentru simpla vină 
de a-şi fi apărat drepturile, libertatea de organizare, ziua de muncă de opt 
ore, înlesniri la salariu, cu un cuvînt lupta pentru viaţă şi pîine, erau închişi, 
schingiuiţi, asasinaţi. Partidul Comunist, din adîncă ilegalitate, îndruma 
lupta muncitorimii împotriva legilor reacţionare şi antimuncitoreşti, pentru 
demascarea. reformiştilor, pentru cucerirea dreptului şi libertăţii de organi
zare, pentru clarificare ideologică. 

1 H. Barbusse, De profundis clamavi din culegerea Războiul, Ed. Cugetarea, 1925. 
2 H. Barbusse, prefaţa la culegerea Războiul, p. 2. 
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Ecoul chinurilor şi jertfelor muncitorimii trece dincolo de graniţele 
ţării. Luînd cunoştinţă de broşura tipărită de Costa-Foru, intelectualitatea 
progresistă pariziană lansează un protest semnat de Henry Barbusse, Ein
stein, Romain Rolland, Margueritte, Savarine. 1 Cu un grav sentiment de 
responsabilitate, se constituie o delegaţie formată din scriitorul Henry Bar
busse, Leon Vernochet, secretarul Internaţionalei Sindicatelor Unitare a 
profesorilor şi şefa baroului din Bruxelles, avocata Paule Lamy, delegaţie 
care urma să facă o vizită în Romînia, Bulgaria şi Iugoslavia. 

Reprezentanţii opiniei publice mondiale coboară în Gara de Nord la 
15 noiembrie 1925. într-un interviu acordat de Barbusse ziarului „Viaţa 
Muncitoare" din 22 noiembrie 1925, spune : „Am venit în numele unui însem
nat grup de intelectuali cu renume care au semnat un cunoscut protest îm
potriva injustiţiilor semnalate ca petrecute în Romînia. Scopul vizitei noastre 
este tocmai acela de a stabili cu propriile noastre mijloace de informare şi 
printr-un contact cît mai intens cu toate cercurile de opinii... adevărul deplin." 

Delegaţia nu a sosit cu idei preconcepute, ba mai mult, hotărît să fie 
cît mai obiectiv, Henry Barbusse scrie în „Les Bourreaux" - carte care va 
apare în urma călătoriei în Balcani : „Nu am fost un om de partid, ci pur şi 
simplu un om care în toată libertatea spiritului, am plecat să studiez la faţa 
locului evenimentele concrete ... " 2• 

Barbusse dorea să se întîlnească şi să aibă convorbiri cu personalităţi 
politice şi din presă, cu oameni reprezentînd diverse opinii şi diferite partide. 
Astfel, l-a cunoscut pe Costa-Foru, C. Mille, Stere, Tătărăscu, I. G. Duca, 
Dr. Lupu, Virgil Madgearu. 

Sosirea delegaţiei la Bucureşti a fost întimpinată cu o gamă diversă de 
sentimente şi atitudini, dar care se pot delimita la două mari curente : cel 
al oficialităţii şi cel al intelectualilor luminaţi, care în această împrejurare 
au fost - mai mult sau mai puţin - pe poziţia muncitorimii bucureştene. 

Neputînd lua contact cu conducătorii comunişti care zăceau în închi
sori, Barbusse se întîlneste cu Const. Miile. Acesta l-a sfătuit să ia neîntîr
ziat lP.gătura cu guvern~! prin I. G. Duca, ministrul de externe, explicîndu-i 
oaspetelui cam la ce va trebui să se aştepte de la guvernul Brătianu. Miile 
spune : .. „,are trei căi de urmat : să te roage să pleci fiind indezirabil, fără 
să ia măsuri de constrîngere împotriva dumitale. A doua cale ar fi să-ţi uşu
reze fără nici o restricţiune cercetările şi asta îi va fi fatal, căci descoperirile 
pe care le vei face îi vor fi neplăcute. O ultimă cale este pe de o parte a-ţi 
oferi înlesnirea tuturor investigaţiilor, iar pe de altă parte, a-ţi pune toate 
piedicile ca nu cumva să afli ceva. Cred că guvernul domnului Brătianu va 
adopta această ultimă linie de conduită, căci îi cunosc foarte bine pe guver
nanţii noştri bizantini, democraţi şi ultraliberali cu vorba, reacţionari şi bal
canici în fapt" 3• 

Mile sesizase exact. Guvernul adoptă această ultimă cale „calea cea 
mai rea", cum va scrie acelaşi Mille în „Lupta", cîteva numere mai tîrziu. 

Jncă înainte ca delegaţia să se pronunţe în vreun fel, în ziarele oficiale 
s-a făcut simţită o „iritaţie" în legătură cu venirea lui Barbusse la Bucureşti, 
pe care o socoteau „deplasată". Oficiosul ţărănist „Aurora" şi ziarul liberal 
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1 Interviu acordat ele H. Barbusse ziarului „Facla" din 18 noiembrie 1925. 
2 H. Barbusse, Les Bourreaux", Ed. Flammarion, Paris, 1926, p. 10. 
3 Const. Miile, „Guvernul şi domnul Barbusse", Lupta, 20 noiembrie 1925. 
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„Viitorul" denigrează intenţiile delegaţiei şi acuza vizita, apriori, ca ostilă 
statului. 

Desigur, guvernul Brătianu nu putea spera să iasă cu faţa curată în 
urma cercetărilor ce trebuia să le întreprindă Barbusse. Un guvern care 
duce o politică reacţionară şi, deşi se pretinde civilizat, dezvoltă masacre 
şi asasinate, întemniţînd şi condamnînd comunişti, un astfel de guvern nu 
putea privi decît cu panică o acţiune ca cea întreprinsă de scriitorul francez. 
Dezorientarea oligarhiei romîneşti ia proporţii, în aşa fel încît scriitorul de
vine în Parlament „Cazul Barbusse". Guvernanţii nu puteau accepta un cît 
de mic sprijin, fie el şi moral, mişcării muncitoreşti din Romînia, împotriva 
căreia se concentrau ţelurile principale ale politicii reacţionare ale guver
nelor burgheze în această perioadă. Rezervele cu care a fost primit de la 
început Henry Barbusse, s-au accentuat pe parcurs. Schimbarea atitudinii 
oficialităţilor s-a produs - în special - în urma unei manifestaţii populare 
entuziaste al cărei obiect a fost oaspetele francez, în plină zi, pe străzile 
Bucureştiului 1

• Atitudinea guvernului devine pronunţat ostilă. Corespon
denţa şi telegramele, trimise sau primite, sînt interceptate, vizitarea temni
ţelor este interzisă, se dau informaţii inexacte presei, în care Barbusse apare 
ca denigrator al poporului romîn, calomniator al Romîniei. Astfel, în „Bule
tinul periodic al presei romîneşti" se susţine că Barbusse a declarat că ro
mînii sînt foarte puţin civilizaţi, obtuzi oricărui ideal etc. In „Lupta" chiar, 
apar aşa-zisele relatări adevărate ale unui corespondent din Constanţa 2, 

sau speculaţiile unui Polizu-Micşuneşti, care-l preferă pe „vizionarul idealist, 
omul planetar care caută în orizonturi depărtate o lume mai bună", lui Bar
busse care „a coborît în militantism". 3 

Barbusse va considera necesar să facă o subliniere în legătură cu aşa 
presupusa sa lipsă de consideraţie faţă de poporul romîn. El scrie : „Nu 
mi-am permis niciodată faţă de un mare popor aceţt limbaj stupid, care a 
fost fără îndoială raportat Siguranţei de către un poliţist imbecil, care a de
format cu bună ştiinţă cuvinte pe care le-am spus." 4 El ţine să precizeze în 
nenumărate rînduri : „N-am pierdut niciodată ocazia de a-mi exprima admi
raţia, stima şi amiciţia mea pentru poporul romîn" ... „pentru această fru
moasă şi nobilă naţiune" 5. La plecarea sa din Romînia, „Facla" publică 
„Homage ăla Roumanie" în care se găsesc cuvinte asemănătoare de preţuire. 

„Ponegrirea Romîniei", aşa cum ţipau fiţuicile oficiale făcîndu-i presă 
proastă lui Barbusse, nu era de fapt decît criticarea samavolniciilor guver
nului romîn şi nu o blamare a naţiunii. „Guvernul Romîniei nu reprezintă 
naţiunea decît în actele diplomatice" 6, scria Barbusse. Guvernul romîn, com
ponenţa sa, prin interesele pe care le apăra, nu putea reprezenta pentru nici 
un om lucid şi cu atît mai mult pentru comunistul Barbusse, naţiunea ro
mînă. El a ştiut unde să caute fiinţa naţională a poporului romîn. In urma 
întîlnirii cu o delegaţie a Sindicatelor unitare care l-a pus în curent cu actele 
arbitrare şi de teroare îndreptate împotriva organizaţiilor muncitoreşti, 

1 H. Barbusse, „Les Bourreaux", ed. Flammarion, Paris, 1926, p. 17. 
2 „Domnul lfarbusse ca filozof şi observator", Lupta, 27 noiembrie 1925. 
3 Polizu·Micşuneşti, „Opiniile d-lui Barbusse despre poporul romin", „Lupta", 2 dec 

1925. 
4 H. Barbusse, Les Bourreaux, ed. Flammarion, Paris, p. 21. 
5 Ibidem, p. 21. 
6 Ibidem, p. 33. 
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Barbusse îşi manifestă o vie dorinţă de a lua contact cu cercurile muncito
reşti. Pe manşeta ziarului „Viaţa Muncitoare" din 29 noiembrie 1925, apare: 

„Adresăm salutul nostru frăţesc şi călduros lucrătorilor din Romînia 
I. Barbusse, P. Lamy, L. Vernochet" 

La sediul sindicatelor unitare, în sala plină de muncitori, studenţi şi 
intelectuali, Henry Barbusse e primit cu urale şi „Internaţionala". Discursul 
scriitorului francez dezvăluia adînca sa simpatie faţă de masele muncitoare 
din Romînia, siguranţa că reprezintă forţele înnoirii şi „o parte bravă a pro
letari·atului .internaţional" 1• „Pentru a evidenţia neadevărul atribuirii de 
către o parte a presei romîneşti unor scopuri politice vizitei mele, ca şi pentru 
a nu atrage represiuni şi dificultăţi asupra mişcării voastre sindicale, nu voi 
face aici poliHcă ci-mi voi păstra rezerva ce mi-am impus de la înoeput" 2. 

In sală se fac auzite voci care biciuiesc atitudinea huliganică a presei 
„poliţiste", cu prilejul venirii lui Barbusse. Un deţinut arestat în procesul din 
Dealul Spirii, eliberat de cîteva zile - după trei ani de detenţiune - aduce 
salutul întemniţaţilor. „Facla" din 7 decembrie 1925 publică în articolul 
„Din temniţele Romîniei" apelul schingiuiţilor, cutremurătoarele lor destăi
nuiri, atrocităţile, torturile la care sînt supuşi şi care fac obiectul descrierilor 
ample din „Les Bourreaux". 

Plecînd de la întrunirea din strada Sfinţii Apostoli, Henry Barbusse 
este însoţit de participanţii care prelungesc astfel, conducîndu-1, discuţiile 
începute. Pe Calea Victoriei Barbusse e atacat de o bandă de huligani care 
încearcă să-l lovească. Cei ce-l însoţeau l-au apărat. S-a produs o încăierare 
faţă de care poliţia (ajunsă cu mare întîrziere) are atitudinea unui spectator 
pînă în momentul în care s~ hotărăşte să intervină, arestînd - desigur -
numai muncitori. In ac~aşi seară, prefectul s-a prezentat lui Barbusse pen
tru a-i cere scuze. 

- Pentru ce-mi ceri scuze, pentru demonstraţia de prietenie? 
- Nu. Pentru cea ostilă. 
- Aceea nu contează. Au fost cîteva voci izolate" 3• 

A doua zi, luni, în faţa hotelului Athenee Palace, care găzduia dele
gaţia, s-au agitat placarde în care Barbusse era insultat. După terminarea 
lucrului, însă, muncitorii bucureşteni aflînd de cele întîmplate au sosit în 
număr din ce în ce mai mare, umplînd piaţa. Pînă seara tîrziu Henry Bar
busse a fost puternic aclamat. 

Propaganda reacţionară era atît de deşănţată şi mincinoasă împotriva 
comunismului, încît a reuşit să influenţeze pe unii intelectuali cu atitudine 
oscilanta, care s-au declarat în dezacord cu „comunistul, militantul Bar
busse". Intîlnirea scriitorului francez cu muncitorii, cuvintele sale : „Tră
iască proletariatul romîn" 4, au fost considerate ca : „grava greşală a d-lui 
Barbusse" 5• S-a socotit că delegatul „şi-a depăşit mandatul" pe care i l-au 
acordat grupul de intelectuali în numele cărora a venit şi că „declaraţiunile 
sale vor fi însoţite de suspiciuni" 6, din lipsă de obiectivitate. 
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1 „H. Barbusse în mijlocul nostru", „Viaţa muncitoare", 29 noiembrie 1925. 
2 ibidem. 
3 ,.Viaţa muncitoare", 29 noiembrie 1925. 
4 ibidem. 
6 „Lupta", 25 noiembrie 1925. 
6 „Gre~ala gravă a d-lui Barbusse", „Lupta", 25 noiembrie 1925. 
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Barbusse nu se lasă însă indus în eroare de atitudinea confuză sau 
chiar ostilă a unor indivizi izolaţi .„L'Humanite" publică desminţirea lui Bar
busse la ştirile date în ziarele pariziene privitoare la procedeele a căror 
victimă a fost în Romînia. Scriitorul răspunde că au fost manifestări neesen
ţiale şi că în Romînia a găsit, dimpotrivă, „mult sprijin şi mulţi prieteni" 1• 

Despre aceştia el scrie : „Am întîlnit un număr de personalităţi distinse şi 
spirite deschise şi am putut constata că această elită e marcată de o înaltă 
cultură ideologică şi artistică" 2• 

Prieteniile legate cu prilejul vizitei la Bucureşti, au fost continuate cu 
asiduitate, Barbusse rămînînd în corespondenţă cu mulţi romîni. Atentatul 
din ziua de 10 decembrie în gara Cluj la viaţa lui Costa-Foru, prilejuieşte 
lui Barbusse o scrisoare de adîncă simpatie şi de violentă reprobare pentru 
fapta huliganică al cărei obiect a fost prietenul său 3• 

Desigur că cercurile în care vizita tui Barbusse a avut cel mai mare 
răsunet, au fost cercurile muncitoreşti. Proletariatul romîn a primit dovada 
solidarităţii proletariatului european şi a oamenilor cinstiţi din vechiul con
tinent al căror sol a fost Henry Barbusse ; dovadă conferită atît prin cuvin
tele de înaltă preţuire pentru ţara noastră şi poporul ei, cît şi prin autentici
tatea cu care a fost adus în faţa întregii lumi, martiriul său, suferinţele şi 
rănile sale în acel manifest demascator care a fost celebra carte „Les Bour
reaux". Mai mult. „Cartea poporului" tipăreşte în traducere romînească în 
1926 „Convertirea lui Ion Grecea" şi „Care este chinul cel mai groaznic'·, 
schiţe în care scriitorul francez descrie emoţionant prin gura unor eroi ro
mîni, Doftana cu teribila-i secţie H, gherla de la Galaţi, supliciul din tem
niţele Romîniei burghezo-moşiereşti. 

Pînă la comuniştii înlănţuiţi străbate „marele glas" : „Proletari, cu tot 
sprijinul pe care-l aduc cauzei voastre unele spirite nobile risipite în lume, 
nu contaţi decît pe voi înşivă. De sus, nu vă vor veni niciodată decît înşelă
torii" ... „Ţara voastră vă aparţine. Poate efortul vostru nu este inutil. El este 
pentru noi un magnific exemplu. 

Alături de voi, eu care am venit pentru a căuta cimitirele şi a număra 
morţii, am dobîndit cea mai bună conştiinţă a îndatoririi noastre vii. In ace
laşi timp am vorbit de voi proletarilor Europei, cărora le-am transmis aşa 
cum mi-aţi cerut, prietenia voastră, încrederea voastră şi le-am descris sufe
rinţele voastre" 4• 

Cuvintele lui Henry Barbusse au fost un avertisment pentru „Teroarea 
albă" din Balcani, iar pentru proletariatul romîn, condus de Partidul Comu
nist, au fost o dovadă în plus că lupta sa nu rămîne anonimă şi că are alături 
simpatia şi sprijinul proletariatului internaţional. 

Vizita lui Henry Barbusse la Bucureşti, a constituit astfel un eveni
ment de o importanţă deosebită în viaţa Capitalei, ecourile ei prelungindu-se 
încă mult timp şi avînd repercusiuni însemnate în viaţa politică, în aşa fel 
încît, ar putea constitui obiectul unui studiu aparte. 

1 „Desminţirea d-lui Barbusse", „Facla", 25 dec. I 925. 
2 H. Barbusse, „Les Bourreaux", Paris, ed. Flammarion, 1926, p. 25. 
3 H. Barbusse, Corespondenţa rn Costa-Foru, scris. 20 dec. 1925, mss, Biblioteca 

Academiei R.P.R. 
4 H. Barbusse, „Les Bourreaux", Paris, ed. Flammarion, 1926, p. 264-265. 
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ASPECTE ALE DEZVOLTARII INDUSTRIEI BUCUREŞTENE 
IN CEI 20 DE ANI DE LA ELIBERAREA PATRIEI 

de ALEXANDRU CEBUC 

Istoria celor două decenii de la eliberare confirmă că 23 August 1944 
a inaugurat o revoluţie care şi-a pus pecetea pe întreaga dezvoltare a 
ţării, în toate domeniile vieţii politice, sociale, economice şi culturale. 
„Insurecţia armată victorioasă din august 1944 - a arătat tovarăşu~ 
Gheorghe Gheorghiu-Dej - a deschis o eră nouă în istoria poporului 
romîn, a însemnat începutul revoluţiei populare, care a schimbat din 
temelii viaţa ţării" 1. 

Una din sarcinile principale pe care partidul le-a !JUS în faţa oame
nilor muncii din ţara noastră în această perioadă, a fost refacerea econo
miei naţionale lovită de război şi trecerea la construirea socialismului. 

Dar, imediat după eliberarea ţării, în faţa clasei muncitoare se găsea 
sarcina importantă de a sprijini frontul antihitlerist. Răspunzînd chemării 
partidului comunist „Totul pentru front, totul pentru victorie!", oamenii 
muncii din Capitală au sprijinit din toate puterile efortul de război al ţării. 

O muncă deosebită s-a desfăşurat în special pentru refacerea trans
porturilor, care au fost folosite aproape în întregime pentru nevoile fron
tului. Oamenii muncii au răspuns la chemarea partidului prin mărirea 
producţiei de armament, ţesături, încălţăminte, alimente, medicamente etc. 

în perioada de la 23 August 1944 - 1 iulie 1945, efortul economic al 
poporului romîn pentru front s-a ridicat la 106.429 miliarde de lei, valuta 
anului 1938, sumă care echivalează cu mai mult de trei ori cheltuielile 
bugetare ale anului 1937/1938, sau cu peste 767.215.000 dolari, la cursul 
anului' 1938 2. 

Situaţia industriei bucureştene în urma celui de-al doilea război 
mondial era deosebit de grea. Distrugerile provocate economiei ţării de 
către cel de-al doilea răboi mondial s-au ridicat la uriaşa sur,nă de 10.000 

1 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvintări, 1959-1961, Bucureşti, Edit. Politică, 
1961, p. 440. 

2 Industria Rominiei 1944-1964, Ed. Acad. R.P.R., Buc., 196'1, p. 33. 
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de miliarde lei (în preţurile din 1945), ceea ce reprezenta mai mult decît 
bugetul ţării pe I 2 ani 1• 

Volumul producţiei industriale, într-o serie de ramuri de bază ale 
economiei, era Ia sfîrşitul anului 1944 sub 50°/o, comparativ cu anul 1938. 

în luna august 1944 aproape 1/3 din întreprinderile din Capitală nu 
aveau forţă motrică, iar peste 700/o din cele ce aveau nu depăşeau 20 C.P. 
Un număr foarte mare de întreprinderi din Capitală aveau secţii care nu 
funcţionau, fie că erau distruse de bombardamente, fie din cauza evacuă
rilor - aşa cum era cazul uzinelor „Malaxa", Ia care majoritatea maşi
nilor grele fuseseră demontate şi trimise Ia Timişoara. Problema cea mai 
importantă ce se punea în fata economiei ţării care a avut de suferit de 
pe urma războiului era refacerea întreprinderilor avariate sau distruse 
de bombardamentele aeriene. 

Clasa muncitoare din Capitală, mobilizată de P.C.R., a pornit o 
vastă campanie de refacere a întreprinderilor. Dar eforturile depuse, ca 
rezultat al unei munci colective conştiente, s-au izbit în aceste momente 
grele de acţiunile de sabotaj puse la cale de patronii capitalişti ce voiau 
să menţină în continuare haosul economic în scopul subminării revoluţiei 
populare, prin închiderea fabricilor, defectarea sau distrugerea maşi
nilor, dosirea materiilor prime, refuzul comenzilor şi micşorarea pro
ducţiei. 

In Bucureşti, spre exemplu, la întreprinderea „Balcani" din 585 
războaie de ţesut, 400 dispăruseră, iar din cele 185 rămase, numai 40 erau 
în stare de funcţionare 2. Un alt exemplu concludent în acest sens este şi 
acela de la I.C.R., unde din cele 84 strunguri automate numai cinci erau 
îh stare de funcţionare. 

In condiţiile în care reacţiunea căuta să saboteze dezvoltarea indus
triei, prin efortul susţinut al muncitorilor, la uzinele „Malaxa", s-a reuşit 
ca în decurs de numai o lună şi jumătate să se organizeze uzina. Uzinele 
„Malaxa" au fost printre primele uzine din ţară care pînă la 1 ianuarie 
I 945 au dat primele locomotive reparate, primele vagoane, cisterne etc. 3. 

Muncitorii de la uzinele „Lemaître" şi S.E.T„ au reparat în orele 
libere o serie de avioane 4, muncitorii de la U.C.B. au mărit producţia cu 
40% 5, la fabrica „Voinea" 6 în aceste zile s-a reprofilat producţia. 

La atelierele „Griviţa" s-a trecut la reconstruirea halelor distruse 
de bombardamente 7, la uzinele „Malaxa" 8 s-a reprofilat industria de 
război în industrie de pace, la Wolf şi A.S.A.M. Cotroceni 9, muncitorii au 
trecut cu însufleţire la acţiunea de refacere a întreprinderilor, la mărirea 
producţiei. 

Căli'11zindu-se după învăţătura marxist-leninistă, încă la Conferinţa 
naţională a P.C.R. din actombrie 1945, partidul nostru a subliniat că 

1 Conferinţa Organizaţiei Regionale de Partid Bucureşti, 10-12 aug. 18-13, Ed. 
P.C.R-, p. :...><J_ 
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2 „Soînteia", nr. 11-18 din 18 i1111ie 1948. 
3 „Scînteia", nr. 193, din 19.1.1945, p. I. 
4 „Romînia liberă" din 28 aprilie 1945. 
5 Ibidem, 6 august 1945. 
6 Ibidem, 9 august 1945. 
7 Ibidem, 12 august 1945, 26 septembrie 19-13. 
8 Ibidem 4 octombrie 1945, 5 octombrie l~J~5. 
9 Ibidem, 30 martie 1946. 
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cheia dezvoltării economice a Romîniei, a progresului rapid al tuturer 
ramurilor industriei şi agriculturii este industrializarea socialistă a ţării, 
dezvoltarea în primul rînd a industriei grele, cu pirntul ci - industria 
constructoare de maşini. 

Respingind tezele teoreticienilor burghezi că Romînia este „o ţară 
eminamente agricolă", tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, arăta în 
cadrul Conferinţei naţionale din 1945 că „împotriva acestor teoreticieni 
reacţionari, care căutau să facă din ţara noastră un apendice al marilor 
state industriale, ne-am ridicat din totdeauna noi, marxiştii, comuniştii 
susţinînd că progresul industrializării ţării şi că de tăria industrială a 
tării depinde în mare măsură însăşi independenţa statului nostru". Anga
jîndu-se cu toate forţele la realizarea operei de reconstrucţie şi de dezvol
tare a economiei ţării, Partidul Comunist Romîn a arătat limpede, de la 
bun început, greutăţile care trebuiau să fie înf rînte şi, cu o încredere de 
neclintit în curajul şi puterea creatoare a poporului, a trasat un amplu 
program de măsuri şi acţiuni menite să înlăture aceste greutăţi 1• 

Sarcinile stabilite de Conferinţa naţională a P.C.R. din octombrie 
I 945 au căpătat o însemnătate deosebită în viaţa partidului şi a întregului 
nostru popor şi prin aceea că problemele reconstrucţiei economiei Romîniei 
au fost abordate în perspectiva istorică a desfăşurării procesului revolu
ţionar neîntrerupt început o dată cu victoria insurecţiei armate. 

Tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej a subliniat în acest sens că 
„sarcinile sînt cu atît mai mari şi mai grele, cu cît nu este vorba numai 
de a reface ceea ce s-a distrus, ci de a construi şi dezvolta economia 
Romîniei" 2. 

Subliniind că industria grea, bazată pe folosirea raţională a bogă
ţiilor naturale ale ţării, constituie pivotul în jurul căruia întreaga eco
nomie se va dezvolta în condiţii noi, tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
arăta că : „ ... numai prin dezvoltarea industriei grele se pot pune în va
loare toate bogăţiile pămîntului ţării noastre ... ", „„.în jurul industriei 
grele, de pe urma dezvoltării ei şi în legătură cu ea vor putea lua dezvol
tarea necesară industriile existente şi vor putea lua naştere noi in
dustrii" 3• 

Trasînd drumul industrializării, P.C.R. arăta că procesul de indus
trializare a ţării era nu numai necesar, dar şi pe deplin posibil, datorită 
resurselor naturale şi de muncă de care ţara dispunea şi a lărgirii pieţii 
interne. 

Totodată, industrializarea era înlesnită prin politica de colaborare 
economică internaţională pe care regimul democrat-popular o promova 
faţă de toate ţările, şi în primul rînd faţă de ţările vecine şi prietene. 

In perioada pînă la alegerile din noiembrie 1946, reacţiunea internă, 
sprijinită puternic de cercurile reacţionare din afara ţării, şi-a sporit efor
turile spre a folosi dificultăţile perioadei postbelice şi efectele negative 
a le secetelor consecutive din 1945 şi 1946, în vederea dezvoltării speculei, 
a sabotajului economic în scopul provocării de nemulţumiri în rîndurile 
populaţiei etc. 

1956. 
1 Zece ani de la C.Onferinţa naţională a P.C.R. 1945-1955, Bucureşti, E.S.P.L.P., 

2 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvîntări, Ed. a 4-a, p. 60. 
3 Ibidem, E.S.P.L.P., 1955, p. 63. 
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Principalul reazim politic intern al complotului imperialiştilor, îl 
formau monarhia şi partidele burgheze reacţionare, aşa numitele „partide 
istorice". 

încercărilor imperialiste de a submina economia, de a atenta la inde
pendenţa şi suveranitatea noastră naţională şi de a împiedica desfăşu
rarea revoluţiei populare în ţara noastră, poporul muncitor Ie-a răspuns 
prin intensificarea eforturilor în muncă, prin strîngerea şi mai puternică 
a rîndurilor în jurul P.C.R. Clasa muncitoare, întregul nostru popor. a 
dat nenumărate dovezi de abnegaţie şi devotament în marea bătălie econo
mică şi politică. 

în această perioadă creşte continuu rolul comitetelor de fabrică, 
care îndeosebi în primăvara anului 1947 au primit sarcini speciale pri
vind controlul activităţii economice a întreprinderilor capitaliste. Tot în 
anul 1947 sînt instituite oficiile industriale care pun sub controlul puterii 
populare aproYizionarea şi producţia acestor întreprinderi în scopul refa
cerii economiei naţionale. Muncitorimea bucureşteană mobilizată de 
partid şi-a adus contribuţia la transpunerea în viaţă a propunerilor P.C.R. 
din anul 1947 de redresare economică a ţării. 

în lupta pentru democratizarea ţării şi pentru refacerea şi dezyoJ
tarea economiei naţionale s-a întărit necontenit alianţa clasei muncitoare 
cu ţărănimea muncitoare, crescînd în acelaşi timp conştiinţa politică şi 
combativitatea lor. Toţi aceşti factori au constituit un imbold puternic în 
lupta pentru cucerirea puterii depline de către proletariat în alianţă cu 
ţărănimea muncitoare. · 

Partidul Comunist Romîn, devenise cel mai mare partid politic, 
la sfîrşitul anului 1947. 

O schimbare se produsese şi în rîndul partidelor burgheze - P.N.Ţ. 
fusese zdrobit şi desfiinţat, P.N.L. era în curs de lichidare iar gruparea 
tătărăsciană din gun~rn se compromisese in ochii maselor. 

în condiţiile creşterii continue a influenţei Partidului în mase şi a 
schimbării raportului de forţe în f a\'oarea clasei muncitoare în alianţă 
cu ţărănimea muncitoare a fost proclamată la 30 decembrie 1947 Repu
blica Populară Romînă, puterea de stat trecînd în întregime în mîinile 
clasei muncitoare. 

Răsturnarea monarhiei şi _proclamarea la 30 Decembrie 1947 a Re
publicii Populare Romîne - stat al muncitorilor şi ţăranilor - au marcat 
cucerirea întregii puteri politice în stat de către clasa muncitoare şi instau
rarea dictaturii proletariatului, momentul istoric al încheierii primei etape 
a revoluţiei. democrat-populare şi al trecerii 1 a înfăptuirea sarcinilor revo
luţiei socialiste. 

Dar chiar în noile condiţii create, avîntul industriei era frînat de 
faptul că burghezia autohtonă şi străină deţinea încă poziţii de comandă 
în economie. Incă de la 23 August 1944 reprezentanţii burgheziei au căutat 
ca atît pe teren politic cit şi economic să lupte împotriva regimului de 
democraţie şi să saboteze prin toate mijloacele măsurile lui. 

In cele mai importante sectoare industriale am avut de luptat cu 
sabotarea producţiei, degradarea utilajului, vînzarea la negru şi sără
cirea întreprinderilor prin stoarcerea lor pentru beneficii personale, care 
luau drumul străinătăţii. 
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Trecerea celei mai importante părţi a mijloacelor de producţie în 
mîna statului este o necesitate, deoarece aceste arme economice se smulg 
din mîinile acelora de la care am smuls armele politice 1. 

Contradicţia dintre puterea de stat, care se afla în mîna clasei 
muncitoare şi poziţiile economice ce aparţineau burgheziei autohtone şi 
străine a fost înlăturată la 11 iunie 1948 prin naţionalizarea principalelor 
mijloace de producţie. 

Argumentînd necesitatea smulgerii mijloacelor de producţie din 
mîinile burgheziei, tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej arăta că, „lăsînd 
mai departe uneltele de producţie în aceste mîini, ar însemna să per
mitem burgheziei înlăturarea poporului de la conducerea politică, să per
mitem burgheziei continuarea politicii ei de a dezorganiza viaţa noastră 
economică pentru a compromite regimul în ochii poporului: ar însemna 
să-i permitem să folosească mai departe aceste unelte ca mijloace 
de manevră în scopul de a restaura vechiul regim" 2. 

înfăptuirea actului naţionalizării principalelor întreprinderi indus
triale, miniere, bancare, de asigurări, de transport şi telecomunicaţii, hotă
rîtă în cadrul plenarei C.C. al P.M.R. din 10-11 iunie 1948 şi votată de 
Marea Adunare Naţională la 11 iunie 1948, a consemnat efectuarea unui 
pas hotărîtor pe drumul înlăturării rămînerii în urmă a economiei faţă de 
cuceririle politice 3. 

In urma înfăptuirii acestui act istoric, dezvoltarea în ritm accentuat 
a forţelor de producţie în vederea creării bazei tehnice - materiale a 
socialismului şi ridicării nivelului de trai material şi cultural al celor ce 
muncesc a devenit o trăsătură caracteristică a progresului economiei 
noastre naţionale. Tre.erea mijloacelor de producţie industriale în rnîi
nile clasei muncitoare a desfiinţat exploatarea clasei muncitoare de către 
burghezie în întreprinderile naţionalizate, a înlăturat piedica principală 
pe care o punea capitalismul în calea creşterii forţelor de producţie şi a 
descătuşat forţele creatoare ale celor ce muncesc, făcînd posibil un ritm 
de creştere a producţiei şi o ridicare a productivităţii muncii care erau cu 
neputinţă în condiţiile economiei capitaliste. 

Capacitatea de producţie a întreprinderilor industriale din Bucureşti, 
la începutul anului 1948 era deosebit de grea, 600/o foloseau forţa de muncă 
sub 10 persoane şi numai 2,70/o dispuneau de· o forţă motrică de peste 
20 HP. 

1 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvintări, Ed. a IV-a, p. 172. 
2 Ibidem. 
3 Prin aplicarea Legii naţionalizării din 11 iunie 1948, au trecut în proprietatea 

statului 28 de intreprinderi metalurgice, 115 intreprinderi ale metalurgiei prelucrătoare 
şi şantiere, 156 intreprinderi de materiale de construcţii, 67 de întreprinderi chimice şi labo
ratoare farmaceutice, 32 de întreprinderi petrolifere şi de gaze naturale, 163 de între
prinderi textile, 68 de întreprinderi din industria alimentară, apoi întreprinderi de transport 
(căi ferate), societăţi de navigaţie, 15 societăţi de asigurare etc. („Monitorul Oficial", nr. 
133 bis din 11 iunie 1948) etc. 

Actul revoluţionar de la 11 iunie 1948 a fost întregit ulterior prin naţionalizarea 
spitalelor, farmaciilor, cinematografelor, parte din fondul de locuinţe de la oraşe aparji
nînd capitaliştilor etc. (Dezvoltarea economică a Romîniei 19-1-1-196-t, Ed. Ac ad. R.P .R .• 
Buc„ 1964, p. 54). 
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în ceea ce priveşte condiţiile de muncă ale muncitorilor din între
prinderile bucureştene, în preajma naţionalizării, acestea erau deosebit 
de grele. Pentru a stoarce cît mai multe venituri, capitaliştii nu se inte
resau de condiţiile de muncă şi de viaţă ale muncitorilor. 

Toate acestea nu mai erau compatibile cu noy.a situaţie creată prin 
cucerirea puterii politice de către proletariat şi prin actul revoluţionar al 
naţionalizării principalelor mijloace de producţie. 

Din iniţiativa Partidului, au fost instalate la conducerea întreprin
derilor din Bucureşti şi din întreaga ţară cadre de bază din rîndul munci
torilor, instituindu-se principiul socialist al conducerii unice. 

Apariţia în această perioadă a sectorului socialist, cu rol conducător 
în economia naţională, a pus în faţa partidului şi a statului democrat
popular sarcina creării condiţiilor organizatorice pentru trecerea la dez
voltarea planificată a economiei, care devenise acum absolut necesară. 

Industria din Capitală ca şi cea a întregii ţări preluată de la bur
ghezie prin actul naţionalizării se caracteriza printr-un nivel tehnic 
scăzut, o repartizare teritorială neraţională, prin inegalitate între ramuri. 
Intreprinderile industriale erau în general mici şi neprofilate, utilajul 
fiind într-o stare de uzură avansată 1. 

Politica partidului de industrializare socialistă a ţării şi-a găsit 
expresia în planurile anuale de stat din anii 1949-1950, în planul de 10 
ani pentru electrificarea ţării, în primul şi cel de-al doilea plan cincinal 
1951-1955, 1956-1960, în planul de 6 ani, cît şi în alte hotărîri şi direc
tive ale Partidului. 

Primele două planuri anuale de stat ( 1949-1950), au fost planuri de 
desăvîrşire a procesului de ref acere a economiei naţionale. Ele au marcat, 
aşa cum sublinia tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-i)ej, începutul operei de 
industrializare a ţării 2• 

Planurile pe anii 1949 şi 1950 au fost îndeplinite în proporţie de 108 
şi, respectiv, de 104,3% 3• 

Plecînd de la faptul că asigurarea cu energie electrică constituie o 
problemă cheie pentru realizarea obiectivelor stabilite în domeniul cons
trucţiei economice, C.C. al P.M.R. a analizat în profunzime condiţiile exis
tente în ţara noastră şi a considerat electrificarea ca fiind o sarcină de cea 
mai mare însemnătate. 

„Electrificarea ţării noastre - arăta tovarăşul Gheorghe Gheorghiu
Dej - se impune ca o sarcină de cea mai mare urgenţă şi însemnătate. 
Lichidarea înapoierii economice şi culturale a ţării, pe baza trecerii la 
marea producţie socialistă în industrie şi agricultură, este de neconceput 
fără electrificare. Producţia industrială, care în decursul primului nostru 
plan cincinal va trebui să crească de două ori faţă de 1950, este legată 
nemijlocit de asigurarea din vreme a unei puternice dezvoltări a producţiei 
noastre energetice. 

De pe acum industria noastră suferă gîtuiri din cauza lipsei de 
energie electrică. Fiecare pas înainte în dezvoltarea industriei noastre 
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1 Vezi Decretul nr. 119, publicat în „Monitorul Oficial", nr. 150 din 2 iulie 1948. 
2 Dezvoltarea economică a Rominiei 1944-1964, p. 63. 
3 Ibidem. 
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socialiste s1 m mecanizarea agriculturii este frînată de lipsa de energie 
electrică" 1•• 

Opera de electrificare pe scară largă a economiei naţionale a început 
o dată cu trecerea la îndeplinirea obiectivelor planului de electrificare de 
10 ani, discutat şi aprobat de plenara C.C. al P.M.R. din octombrie 1950. 

Justeţea şi caracterul realist al politicii partidului nostru în domeniul 
energetic aveau să fie confirmate prin îndeplinirea şi depăşirea acestui 
plan de electrificare. 

Planul de stat pe anii 1951-1955 a stabilit o serie de sarcini con
crete privind ridicarea continuă a productivităţii muncii, dezvoltarea ati
tudinii socialiste faţă de muncă şi aplicarea din ce în ce mai largă a prin
cipiului socialist de retribuire după cantitatea şi calitatea muncii 2• 

I n ansamblul său, primul plan cincinal a fost un plan al construc
ţiei desfăşurate a socialismului. 

Prin îndeplinirea primelor planuri anuale şi a prim11lui plan cincinal, 
s-au obţinut, aşa cum sublinia tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Congresul al II-iea al P.M.R., succese hotărîtoare în construirea bazei 
economice a socialismului. 

Aceste succese au făcut posibil ca pentru perioada următoare să se 
traseze ca sarcină fundamentală crearea economiei socialiste unitare. 

Directivele pentru cel de-al doilea plan cincinal (1956-1960) au 
fost aprobate de către Congresul al Ii-lea al P.M.R. ale cărui lucrări s-au 
desfăşurat în decembrie 1955. Acest plan în ansamblu prevedea o creştere 
a producţiei globale industriale cu 60-65%, în cadrul căreia producţia 
mijloacelor de producţie urma să sporească cu 70-75°/o, iar a bunurilor 
de con~um cu 50-55% 3 • 

Dezvoltarea într-un ritm din ce în ce mai susţinut a industriei grele, 
~i în special a const.rucţiilor de maşini, a creai premise trainice pentru 
creşterea corespunzătoare a producţiei bunurilor de consum. 

Prin construirea a noi obiective industriale, prin reutilarea şi lăr
girea capacităţilor de producţie a unor întreprinderi vechi, ca şi datorită 
dezvoltării bazei de materii prime, industria bunurilor de larg consum şi-a 
sporit producţia între anii 1956-1959 de aproape 1,3 ori. 

în iunie 1960 a avut Ioc cel de-al Iii-lea Congres al P.M.R., congres 
care a făcut bilanţul victoriilor obţinute în lupta pentru construirea socia
lismului şi, pornind de la constatarea că a fost construită baza economică 
a socialismului, a trasat sarcinile desfăşurării construcţiei socialiste în 
Romînia. 

Congresul al III-iea al P.M.R. a stabilit pentru perioada 1960-1965, 
continuarea în ritm susţinut a industralizării socialiste, dezvoltîndu-se cu 
precădere producţia industriei grele, cu pivotul ei - industria construc
toare de maşini -, ridicarea nivelului tehnic al producţiei prin extinderea 
mecanizării şi automatizării, prin utilarea întreprinderilor noi şi reuti
larea întreprinderilor existente, cu maşini şi agregate la nivelul celor mai 

1 Legea pt. planul cincinal de dezvoltare a economiei naţionale a R.P.R. pe anii 
1951-1935 în „Bui. Oficial" nr. 117 din 16 dec. 1950. 

2 Legea pentru planul cincinal de dezvoltare a economiei naţionale a R.P.R. pe 
anii 1951-1955 în „Buletinul Oficial", nr. 117 din 16 dec. 1950. 

3 Dezvoltarea economică a Romîniei 1944-1964, p. 99. 

229 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



noi realizări ale tehnicii, prin aplicarea într-o măsură tot mai largă a 
proceselor tehnologice moderne etc. 

Bazîndu-se pe concepţia marxist-leninistă privitoare la rolul deter
minant ce-l are baza tehnică materială, Congresul al III-iea al P.M.R. a 
pus la temelia planului de 6 ani sarcina continuării în ritm susţinut a indus
trializării ţării. 

In lumina sarcinilor trasate la Congres, Plenara C.C. al P.M.R. a 
analizat sistematic, problemele ce s-au ivit în faţa dezvoltării economiei 
naţionale, adoptînd măsurile necesare pentru realizarea în practică a pro
gramului elaborat de Congresul al Iii-lea al P.M.R. 

Trebuie menţionat faptul că, numai în primii 4 ani ai şesenalului 
statul democrat-popular a alocat pentru dezvoltarea industriei din oraşul 
Bucureşti investiţii în valoare de circa 19 miliarde lei - fonduri aproape 
egale cu cele alocate în 10 ani precedenţi 1. Din aceste fonduri s-au cons
truit şi dezvoltat numeroase întreprinderi industriale, cu un număr de 
maşini şi utilaje noi de mare randament, parte din ele fiind produse 
în ţară. 

Partidul şi guvernul nostru au acordat o deosebită atenţie dezvol
tării industriei în Bucureşti, atît pe calea unor construcţii de noi uzine, 
cît şi în special prin lărgirea capacităţii întreprinderilor existente. 

Dezvoltarea construcţiilor întreprinderilor industriale nu s-a făcut 
în mod anarhic, aşa cum s-a făcut în timpul regimului burghezo-moşieresc. 
La construcţia noilor obiective industriale şi la lărgirea celor existente 
s-a ţinut seama de planul de sistematizare a Capitalei, precum şi de prin
cipiul economic al industrializării socialiste de dezvoltare cu precădere 
a industriei grele şi, în primul rînd, construcţia de maşini. 

Rezultatele obţinute de oamenii muncii din Capitală, de întregul nostru 
popor în toate domeniile de activitate ale economiei naţionale în primii 
4 ani ai şesenalului, demonstrează caracterul profund ştiinţific al politicii 
economice a partidului nostru, în vederea desăvîrşirii construcţiei societăţii 
socialiste în patria noastră. 

Ceea ce caracterizează industria oraşului Bucureşti este faptul că 
aceasta nu s-a creat pe bază de materii prime, de zăcăminte minerale şi 
combustibili proprii aşa cum s-a petrecut cu industria altor ora~e din 
ţară - Reşiţa, Hunedoara sau Braşov. Faptul că Bucureştiul se află în 
mijlocul Cîmpiei romîne bogată în cereale, apropierea de cîmpurile petro
lifere ale Văii Prahovei, cît şi de Dunăre, că se bucură de asemenea de 
legături feroviare sigure, comode şi uşoare cu toate localităţile şi oraşele 
care l-au putut pune în legătură cu cele mai îndepărtate colţuri ale ţării 
i-a permis să-şi dezvolte o puternică industrie, orientată spre ramurile 
cheie, care au un volum relativ mai redus de materii prime în raport cu 
ramurile extractive şi prelucrătoare. Oraşul Bucureşti a căpătat treptat 
important::i sarcină de a alimenta cu produse industriale nu numai 
populaţia sa proprie ci şi alte centre şi regiuni ale ţării. 

Harta industrială a oraşului s-a modificat fundamental în anii 
puterii populare. Au fost construite şi s-au dat în folosinţă întreprinderi 
noi utilate cu cele mai moderne maşini, printre care amintim: Fabrica de 
confecţii şi tricotaje „Bucureşti", I 1zinele „Autobuzul" (fost T. Vladimi-

1 „Scînteia", an. XXXlll, nr. 6169 din !6.11.1964, p. I. 
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rescu), Fabrica de ţevi sudate, Electroaparataj, Fabrica de cabluri şi mate
riale electroizolante, „Electronica", Fabrica de produse lactate „Bucu
reşti", Combinatul de cauciuc Jilava, Fabrica de mobilă Militari, Com
binatul de industrializarea lemnului Pipera, Fabrica „Progresul", pentru 
prefabricate din beton, Uzinele de pompe -şi maşini agricole, Uzinele 
„Semănătoarea", Fabrica „Electrofar", Fabrica de mase plastice „Bucu
reşti", Uzinele de anYelope „Danubiana" etc. 

In oraşul Bucureşti, în perioada anilor 1960-1962, numărul între
prinderilor şi al salariaţilor din industrie după forma de proprietate şi 
subordonare a întreprinderilor, era următorul : 

Numărul înlrcprindcrilor \lumilrul salariaţilor 

1960 1061 196:2 1963 1960 1961 l~l62 1%:3 

Total ind11stric ')C•) 
_;)_ 2:39 2-17 233 231.978 237.031 272.3-1:2 276.831 

Jndustr. de stat 212 202 210 211.20-l 233.673 2~9.080 
de sub. republ. 179 179 187 187.392 21-1.2-12 :22~l.1:26 

i~d. " 
locală 33 23 23 23.612 19.433 I ~J.~J3-l 

cooperat islă -10 37 37 20.77-l :23.336 :23.-16:2 I 

Marile noastre întreprinderi din Bucureşti fabrică motoare electrice 
pentru R. S. CehosloYacă, vagoane-marfă pentru R. P. Ungară, linii de 
ciment pentru U.R.S.S., grupuri electrogene şi diferite motoare electrice, 
utilaj petrolifer pentru R. P. Albania, motoare electrice şi vagoane-marfă 
pentru Grecia, pentru Turcia, fabrici de gheaţă pentru Republica Arabă 
Unită, utilaj petrolifer pentru India, utilaj pentru termocentrale exportate 
în R. P. Chineză, linii de ciment pentru R. P. D. Vietnam şi Suedia etc. 

Printre întreprinderile industriei constructoare de maşini şi a pre
lucrării metalelor care au luat o puternică dezvoltare în anii puterii 
populare merită să fie amintite fostele uzine „Mala:-;:a", reconstrnite şi 
transformate azi în uzinele „23 August" şi „Republica". 

Fostele uzine „Malaxa" care înainte de cel de-al doilea război 
mondial reprezentau cel mai înalt grad de înzestrare tehnică a industriei 
de război antonesciene au suferit schimbări radicale. L'tilajul cu care au 
fost înzestrate este nou în proporţie de peste 900/o. Astăzi la uzinele 
„23 August" se produc automotoare, motoare, locomotive de mină, utilaj 
greu pentru industria chimică şi pentru alte ramuri, yagoane-cisterne, 
linii de ciment, piese turnate, compresoare pentru amoniac etc. Multe din 
produsele uzinelor sînt apreciate peste hotarele patriei noastre. 

Un ziarist străin nota următoarele în legătură cu uzinele „23 Au
gust": „Uzina care se numeşte astăzi „23 August" a crescut mult. In 
1940-1941 lucrau aici 2.500 de oameni, iar acum lucrează 8.000. Uzina 
produce vagoane de marfă de 25 de tone, cisterne de 50 de tone, locomo
tive miniere, compresoare şi multe altele. Ea a fost poreclită „mecanicul
şef" al Romîniei, atît de importantă este producţia ei pentru piaţa eco
nomică a ţării" 2• In anii puterii populare capacitatea de producţie a uzi
nelor „23 August" a luat o puternică dezvoltare. Astfel în anul 1953 s-a 
mărit capacitatea de producţie la secţia motoare, la secţia de f rîne, s-a 

1 Acte puse la dispoziţie de Direcţia orăşenească de statistică. 
2 Republica Populară Romînă c•ăzulă de oaspeţi de peste hotare. Ed. Politică, Burn

reşii, 1939, p. 27. 
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creat în anul 1954 un cuptor colectiv şi o turnătorie de fontă, iar în anii 
1962-1963 s-a mărit producţia de utilaje chimice. Astăzi uzina ocupă o 
suprafaţă de 60 de hectare, în care 25 hectare suprafaţă construită. în 
realizarea produselor ei uzina colaborează cu peste 100 de întreprinderi 
din ţară. Producţia destinată exportului creşte şi ea an de an. 

în ultimii patru ani un însemnat număr de produse au fost livrate 
în 14 tări. Menţionăm pentru produsele exportate, utilajele destinate în-

F agoane cisterne, produse ale uzinelor „23 August" 

dustriei chimice, cazanele de înaltă presiune, coloanele de rafinărie, liniile 
de ciment, vagoanele-cisternă, locomotivele de mină, presele, utilajele 
pentru industria siderurgică, motoarele Diesel de 350 şi 700 C.P. 

Uzina de tuburi „Republica", desprinsă din fostele uzine „Malaxa", 
montată în anul 1938, a intrat în funcţiune în anii 1939-1940. Această 
uzină a luat o puternică dezvoltare abia în anii puterii populare, cînd în 
timpul celor două planuri anuale de stat 1949, 1950 i s-au mărit halele, 
iar în timpul primului pl3n cincinal a fost dat în folosinţă şi cel de-al 
doilea laminor. „Uzinele „Republica" produc ţevi de toate categoriile, 
pînă la 6 ţoli. 

Hernand Echavarria Olozaga, preşedintele delegaţiei comerciale 
columbiene care ne-a vizitat ţara în anul 1959, referindu-se Ia impresia 
pe care i-au făcut-o delegaţiei diferite unităţi ale industriei noastre, 
spunea: „Am \'izitat uzinele „23 August" şi „Republica" din Bucureşti„. 
Delegaţia noastră a fost deosebit de impresionată de tehnica romînească. 
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/Wărirea capacităţii de producţie prin introducerea ll'hnicii moderne 

Ca să fim sinceri, am fost foarte surprinşi că Romînia are astfel de echi
pament şi t:hnicieni. A\'eţi o ţară şi un popor minunat" 1• 

Jn cadrul industriei oraşului Bucureşti un loc de seamă îl ocupă 
uzinele „Griviţa Roşie", fostele ateliere C.F.R. „Griviţa". In timpul celui 
de-al doilea război mondial acestea au a\"Ut foarte mult de suferit de pe 
urma bombardamentelor, fiind transformate în mare parte în ruine. 

La chemarea P.C.R., muncitorii ceferişti au dat dovadă de un înalt 
patriotism participînd cu însufleţire la opera de refacere şi reconstrucţie 

1 Republica Pop11/ar<l Romină c•d211/li de oaspeţi de peste hotare. BuL'., 1939, p. 2-l. 
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a lor. Astăzi uzinele „Griviţa Roşie" reprezintă o modernă unitate indus-/ 
trială, fiind profilate pentru producţia de utilaj necesar industriei chimice, 
industriei hîrtiei şi celulozei. I 

Valoarea totală a investiţiilor pentru construcţii-montaj şi dotării 
de utilaje a depăşit între anii 1960-1963 suma de 195 milioane lei. Prin 
construirea de hale noi şi modernizarea celor existente a fost mărită 
suprafaţa de producţie a uzinei cu încă 2.000 mp. „Griviţa Roşie" a fost 

!lspect interior de la Uzinele „Griviţa Roşie" 

înzestrată în ultimii 5 ani cu utilaje de înaltă tehnicitate în valoare de 
57 milioane Iei. Talentul muncitorilor griviţeni, ca de altfel al tuturor 
muncitorilor fruntaşi din întreaga ţară, se vădeşte şi în faptul că în numai 
5 ani au fost aplicate, în procesul de producţie, 1.457 de inovaţii care au 
adus economii în valoare de 13.500.000 Ici. 

Un loc de frunte în industria Capitalei îl ocupă şi uzina „\-ulcan". 
în anul 1948 suprafaţa de producţie a atelierelor „Vulcan" era de 
15.000 m2, iar astăzi ocupă o su praf aţă de peste două ori mai mare. Uzi
nele „Vulcan" produc astăzi mai multe cazane într-un an decît a produs 
fosta uzină „Vulcan" înainte de 23 August timp de 20 ani. Intre anii 1952 
şi 1961 la această uzină s-au efectuat lucrări de extindere a spaţiului de 
producţie, mărindu-se capacitatea la secţia de cazangerie, turnătoria de 
oţel, iar în anul 1961 a fost reconstruită hala de forjă şi piese ambutizate. 

Uzina „Autobuzul" este creaţia regimului democrat-popular. Ea a 
luat fiinţă în anul 1953 ca uzină constructoare de maşini agricole. în 
intervalul dintre anii 1959 şi 1961 uzina a fost transformată în uzină 
constructoare de autobuze, troleibuze, auto-utilitare etc. 

Produsele uzinei sînt mult apreciate atît în ţară cît şi peste hotare. 
In cadrul planului de 6 ani, uzina se ya dezvolta în continuare. Pro-
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Sudarea cazanelor la Uzinele „Vulcan" 

ducţia globală va creşte pînă în anul 1965 cu 48,2°/o, iar principalele pro
duse \'Or fi perfecţionate din punct de vedere tehnic. 

Uzinele metalurgice „Timpuri Noi", cunoscute în trecut sub denu
mirea „Lemaître", au luat fiinţă încă din 1864 ca o mică spălătorie me
canică sub firmă belgiană. 

Profiturile realizate de Lemaitre i-au permis acestuia să orga
nizeze un atelier primitiv de turnarea fontei. Cu timpul întreprinderea s-a 
dezvoltat într-o măsură considerabilă . După actul istoric al naţionali-
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zării, întreprinderea „Lemaître" s-a reprofilat. în locul reparaţiilor de 
cazane, vagoane şi locomotive, ea a devenit o întreprindere modernă, 
constructoare de maşini, motoare, compresoare şi piese de schimb. 

în fiecare an mii de produse - motoare Diesel, semi Diesel, motoare 
cu benzină, compresoare de diferite tipuri - contribuie la dezvoltarea 
economiei noastre socialiste. 

O subramură care a căpătat o mare dezvoltare în cadrul industriei 
noastre constructoare de maşini şi care are menirea de a asigura agricul
turii noastre o bază tehnică modernă este şi industria de maşini agricole. 

Interior de la uzina ,./lutobuzul" 

Printre întreprinderile din întreaga ţară care constituie baza dezvol
tării industriei de maşini agricole, se numără şi uzinele „Semănătoarea". 

După un deceniu de existenţă, colectivul uzinelor „Semănătoarea" 
a trimis pe ogoarele patriei - în cinstea celui de-al Iii-lea Congres al 
Partidului - cea de-a 50-a mie maşină agricolă. Dezvoltate la început 
pe locul unei foste făbricuţe de case de bani „Fichet", uzinele „Semănă
toarea" joacă un rol important în acţiunea de continuă mecanizare a 
agriculturii socialiste, livrind S.M.T.-urilor, G.A.S.-urilor şi G.A.P.-urilor, 
maşini şi unelte agricole de cea mai bună calitate. In scopul satisfacerii 
nevoilor mereu crescînde de maşini agricole pe ogoarele patriei, în anul 
1955 s-a realizat o turnătorie de fontă maleabilă, iar în anul 1959 una de 
fontă cenuşie. 
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Uzinele „Steaua Roşie" (foste Wolf), una din cele mai vechi uzine 
din Capitală, dezvoltată de-a lungul anilor în nişte ateliere modeste în
fiinţate încă din anul 1877, produceau înainte de 23 August mai cu seamă 
furnituri militare. In perioada dintre anii 1944-1947 uzinele au produs 
construcţii metalice, cazane de înaltă presiune, cazane de locomotive etc. 

Astăzi Ia uzinele „Steaua Roşie" se produc betoniere de diferite 
capacităţi, macarale, diferenţiale, trolii, poduri rulante, transportoare 
clincher, maşini cu aburi, buldozere, remorci basculante etc„ producţia 

Aspect interior de la Intreprinderea de ma;>ini unelte ;>i agregate. 

lărgindu-se mereu. Pe măsura dezvoltării producţiei, a crescut şi numărul 
muncitorilor, dublîndu-se faţă de 1938. 

Jn anul 1948, a luat fiinţă prima întreprindere constructoare de 
maşini electrice din ţara noastră „Dinamo", azi Uzinele de maşini 
electrice. 

Creată pe terenul fostului A.S.A.M. Cotroceni, fosta fabrică „Di
namo", rezultat al unirii unor mici unităţi electrotehnice, a reuşit ca în 
anul 1949 să scoată primele motoare electrice ce purtau inscripţia „Fa
brica Dinamo", astăzi Uzinele de maşini electrice produc motoare şi dina
muri electrice, grupuri de sudură, grupuri electrogene etc. De la 20 de 
sortimente fabricate în anul 1950, s-a ajuns Ia 279 sortimente în anul 1964. 

In Bucureşti se realizează 26,70/o din producţia de motoare elec
trice a ţării, 24,6°/o din producţia de generatori electrici şi întreaga pro
ducţie de aparate de radio şi televizoare. 

Calitatea motoarelor electrice romîneşti este mult apreciată de fir· 
mele străine . 

. ,Vă comunicăm - scrie, între altele, întreprinderea austriacă „Ge
selschaft fiir Fertigungetechnick und Maschinenbau" că motoarele livrate 
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de dumneavoastră au fost montate la maşinile noastre unelte şi că. în 
ceea ce priveşte potenţialul lor, ele corespund întru totul cerinţelor. 

Remarcăm, de asemenea, că execuţia motoarelor este. foarte bună. 
Am lansat o nouă comandă de motoare romîneşti şi sperăm că şi de data 
aceasta ele vor funcţiona întru deplina noastră satisfacţie" 1. 

In anul 1960-1961 la aceste uzine s-a mărit capacitatea de pro
ducţie la secţia motoare electrice şi la secţia convertizoare sudură. 

In raionul 1 Mai, ca urmare a comasării după 23 August 1944 a 
vechilor ateliere Philips, Radiment, Sterg şi Medicala Tehnică, au fost 

Bandă rulantă la Uzinele „Electronica" 

puse bazele întreprinderii „Radio Popular", care în scurt timp a devenit 
o mare uzină, denumită în prezent „Electronica" - producătoare de apa
rate de radiorecepţie, difuzoare, staţii de amplificare, instalaţii de radiofi
care şi radioemisie, televizoare etc. Uzinele „Electronica" au fost înzes
trate cu utilaj tehnic la nivelul tehnicii mondiale. 

In Capitală au fost produse în anul 1962 un număr de 251.388 apa
rate de radio, faţă de 39.704 bucăţi cît au fost realizate în anul 1950. 

Intreprinderea de piese radio tranzistori. Una din cele mai noi uni
tăţi industriale din Capitală este Intreprinderea de piese radio şi semicon
ductori ridicată lîngă pădurea Băneasa. Pe portile noii întreprinderi au 

1 V. Nămolaru, op. cit„ p. 25-26. 
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ieşit milioane de semiconductori şi piese de radio. Uzina pieselor mm1a
turale oferă privirilor cea mai modernă imagine de construcţie industrială. 
Nouă hale mari, concepute unitar sub aspect arhitectonic, totuşi specifice 
fiecărei fabricaţii distincte, blocul tehnico-administrativ, clădirea cu pereţi 

Interior la Uzina de pompe şi maşini agricole „Bucureşti" 

de sticlă ai cantinei şi alte pavilioane mai mici, închid un adevărat păr
culeţ cu alei, peluze şi trandafiri. 

Majoritatea operaţiilor din această întreprindere sînt executate 
de maşini automate sau semiautomate, care se înşiruie de-a lungul între
gului flux tehnologic. Intreprinderea fabrică două grupe mari de produse 
şi anume: semiconductoare (diode, tranzistori) .Şi piese de radio (rezis
tenţe, diferite tipuri de conductori, circuite imprimate etc.) 1. O a doua 

1 „Scînteia", an. XXXlll, nr. 6238 clin 16 mai 196-!, p. 1. 
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mare secţie a acestei întreprinderi produce peste 30 de tipuri cu peste 200 
subtipuri de piese radio. Numeroase linii de fabricaţie, dotate cu utilaje 
dintre cele mai moderne, ocupă spaţiul a şase hale. Se execută aici cablaje 
imprimate, care vor înlocui firele şi conexiunile care se văd în mod 
obişnuit în aparatele de radio şi televiziune, condensatori, rezistenţe chi
mice cu peliculă de carbon şi altele. 

Uzina mecanică de utilaj chimic, înfiinţată sub forma unui atelier 
pentru confecţionarea vaselor de cupru şi aramă, s-a transformat şi dez
voltat în anii de democraţie populară ca întreprindere specializată în 
construirea şi repararea utilajelor tehnologice pentru industria chimică 
din Capitală. Această uzină, execută din oţel carbon, oţel inoxidabil, 
precum şi din metale neferoase prototipuri şi produse de serie, precum şi 
ventile, vane şi fitinguri, într-o gamă foarte largă. 

în anii puterii populare, o dezvoltare deosebită a luat-o şi industria 
electrotehnică. Uzinele „Electromagnetica", cunoscute Ia început sub de
numirea de „Standard" apoi (Grigore Preoteasa), îşi rezuma activitatea 
la mici montaje cu piese importate şi reparaţiuni pentru S.A.R. Telefoane, 
astăzi uzinele „Electromagnetica" îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
unor secţii integrate pe grupuri şi produse. Inzestrate cu utilaj modern, 
produc aparate şi centrale telefonice, redresoare, aparate de măsură elec
trice etc. 1.1.S. „Acumulatorul" este una din cele mai vechi întreprinderi 
din Capitală de acest gen, înfiinţată în anul 191 I, a fost şi este profilată 
în construirea şi încărcarea de acumulatoare. 1.1.S. „Electroaparataj", 
creaţie a regimului nostru de democraţie populară, produce automate de 
protecţie, diferite tipuri de întrerupătoare electrice, elemente de siguranţă, 
aparataj electric pentru poduri rulante şi pentru maşini-unelte etc. 1.1.S. 
„Electrofar", specializată în producerea pentru Capitală cit şi pentru în
treaga ţară a tuturor tipurilor de lămpi şi faruri. 1.1.S. „Electrotehnica", 
produce aparate electro-medicale, aparate şi agregate de sudură, micro
transformatoare speciale, aparate şi elemente de automatizare. în anul 
I 960 a fost dată în folosinţă acestei întreprinderi un local nou cu hale 
modern utilate. 

In anii şesenalului industria Capitalei noastre ca şi a întregii ţări 
s-a dezvoltat rapid. Astfel, în Capitală, planul producţiei globale pe anul 
1962-1963, aşa cum arăta tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Confe
rinţa organizaţiei de partid a oraşului Bucureşti din 16 februarie 1964 -
a fost realizat în proporţie de 102,46/o. Nivelul producţiei industriale din 
anul 1963 a depăşit cu 790/0 pe cel din anul 1959, întreprinderile din Capi
tală realizînd 26,30/o din totalul producţiei industriei construcţiilor de 
maşini, 34,40/o din producţia industriei chimice, 330/o din cea textilă, 
aproape 200/o din producţia industriei alimentare. 

Datorită înzestrării întreprinderilor din Capitală cu maşini şi utilaje 
la nivelul tehnicii mondiale, cit şi a creării ,de întreprinderi noi şi secţii 
noi, industria oraşului Bucureşti aduce o serioasă contribuţie la satisfa
cerea nevoilor mereu crescinde ale populaţiei cu bunuri de larg consum. 

Academicianul grec Spiros Melas declara următoarele cu privire la 
dezvoltarea industriei noastre : „Am vizitat ţara dvs. de şapte sau opt ori. 
Ceea ce m-a impresionat mai mult este progresul ei industrial. Sînt un 
admirator al potenţialului economic al statului romîn. Doresc ca pe viitor 
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să fiu martorul unui progres tot mai mare al Romîniei şi sînt sigur că 
aşa va fi". 

Astăzi oraşul Bucureşti a devenit cel mai mare centru al ramurilor 
industriei grele şi în special al industriei constructoare de maşini. 

In afară de industria grea, în anii puterii populare s-a dezvoltat în 
oraşul Bucureşti foarte mult şi industria bunurilor de larg consum repre
zentată prin industria uşoară, industria textilă, industria de confecţii şi 
tricotaje, industria de pielărie şi încălţăminte, industria alimentară şi 

Filatura „Dacia" 

altele. Industria textilă reprezintă 12,3°/o din producţia industrială a 
oraşului. 

Dintre întreprinderile industriei textile din Capitală, amintim 
„Bumbăcăria romînească", „Jilava", ce produce fire cardate de bumbac, 
Fabrica „Victoria socialistă", profilată ca filatură şi ţesătorie pentru pîn
zeturi de ambalaj, saci de in şi cînepă, articole tehnice, covoare din fire 
de iută etc. Filatura romînească de bumbac produce fire pieptănate şi 
cardate de bumbac, Intreprinderea „Dacia" Filatura şi ţesătoria de 
bumbac, „Intreprinderea pentru industrializarea bumbacului", profilată 
în ţesătorie de bumbac cu finisaj complet, Intreprinderea textilă „Răscoala 
din 1907", Ţesătoria „Tudor Vladimirescu", 1.1.S. „Flamura Roşie", 
„Mătasea populară", Ţesătoria de mătase şi cravate, Postăvăria romînă, 
Uzinele textile „7 Noiembrie" şi altele. 

In Bucureşti s-a dezvoltat industria de tricotaje precum şi cea de 
confecţii. De pildă o dezrnltare deosebită a luat-o în anii puterii populare 
Fabrica de confecţii şi tricotaje „Bucureşti". 
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O altă întreprindere de importanţă deosebită din Capitală este şi 
fabrica „Adesgo", ce produce ciorapi şi lenjuri din fire sintetice, blănuri 
a rti f ici a le etc. 

în Capitală există şi întreprinderi de pielărie şi încălţăminte ca 
„Flacăra Roşie", „Dîmbo\'iţa" şi „N. Bălcescu", care produc piele, încăl
ţăminte şi marochinărie etc. 

Industria alimentară, de asemeni, este reprezentată printr-un număr 
mare de întreprinderi, fabrici de paste făinoase, biscuiţi, fabrici de panifi
caţie, de produse zaharoase, fabrici de conser\'e, de carne şi legume, fa
brici de mezeluri, de uleiuri wgetale, amidon, bere, alcool şi altele. Dintre 
acestea amintim Fabrica de produse lactate „Bucureşti", ce produce zilnic 
200.000 litri lapte, posedînd în acelaşi timp prima instalaţie din ţară de 
fabricare continuă a untului şi o secţie de fabricare a îngheţatei, ambele 
dotate cu aparataj tehnic de cel mai înalt nivel. Fabrica de bere „Rahova", 
una din cele mai \'echi fabrici de bere din ţară a luat o dezvoltare deose
bită în anii puterii populare, 1.1.S. „ l i\\ai", produce biscuiţi şi produse 
făinoase, Fabrica de conser\'e „Flora", produce consen·e de legume, fructe 
şi carne. Intreprinderea industrială de stat „Zarea", produce şampanie, 
băuturi răcoritoare, \·inuri spumoase, \'ermuturi, coniacuri, Fabrica de 
ulei, Intreprinderea pentru industrializarea cărnii „Bucureşti", Intreprin
derea pentru industrializarea \'inului şi băuturilor alcoolice etc. 

Dez\'Oltarea industriei alimentare a contribuit din plin )a realizarea 
politicii economice a partidului şi guvernului nostru, de ridicare perma
nentă a ni\'elului de trai al oamenilor muncii. 

într-o strînsă legătură cu ritmul Yertiginos de creştere a \'Olumului 
de construcţii a oraşului, o deosebită dez\·olt<1re a cunoscut-o industria 
materialelor de construcţii, de pildă, cărămidă, ţiglă, ciment şi altele. De 
subliniat este faptul că această industrie a fost mult uşurată de existenţa 
unor materii prime în apropiere. Majoritatea fabricilor sporindu-şi capaci
tatea de producţie printr-un \'Olum ridicat de in\'estiţii capitale şi prin 
mobilizarea rezen·elor interne, producţia materialelor de construcţii a 
oraşului Bucureşti a crescut de mai multe ori faţă de cea antebelică. 

Dintre întreprinderile mai importante ale industriei materialelor de 
construcţii amintim: Atelierele „9 Mai", care produc utilaje şi piese de 
schimb pentru industria materialelor de construcţii, Fabrica de ciment 
,.Bucureşti", întreprinderea de prefabricate din beton „Progresul", Fabrica 
„Izolatorul", Intreprinderea de confecţii metalice şi aparataje (l.C.M.A.), 
întreprinderea pentru extragerea, prelucrarea şi montarea pietrei şi 
marmurei. 

Din ramura industriei lemnului amintim Combinatul pentru indus
trializarea lemnului „Pipera", ce are o capacitate de 15.000 garnituri 
mobilă. Datorită dez\'oltării impetuoase pe care a luat-o în anii puterii 
populare industria de prelucrare a lemnului în ţara noastră, cererile pro
duselor finite romîneşti peste graniţele patriei sînt din ce în ce mai mari. 
Amintind numai faptul că Intreprinderea de comerţ exterior „Exportlemn" 
are relaţii comerciale cu 250 de firme din 50 de ţări, în cadrul cărora 
exportă mobilă, plăci aglomerate, placaje etc„ ne putem da seama foarte 
uşor de acest progres. 
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în afară de industria metalurgică şi constructoare de maş1n1 ca şi 
cea electrotehnică, în Bucureşti a luat o mare dezvoltare şi industria 
chimică. 

Astăzi în Bucureşti se fabrică nu numai vopsele, lacuri, anilinuri, 
negru de fum, ci şi o largă varietate de produse farmaceutice, de mase 
plastice, de cauciuc, produse abrazive din cărbuni, grafit şi altele. 

Fabrica de mase plastice „Bucureşti", una din întreprinderile impor
tante ale Capitalei, a fost reprofilată în anul 1956 pentru prelucrarea de 

Co111binat11/ de rn11ci11c ,.Jilava" 

mase plastice (policlorură de Yinil, polietilenă, polistiren şi poliamide. 
Pornind de la un număr mic de sortimente de produse din policlorură de 
Yinil a ajuns astăzi la peste 200 de sortimente, care cuprind o mare varie
tate de produse industriale şi de larg consum. 

în Capitală au mai fost înfiinţate sau reutilaie o serie de între
prinderi cu specific chimic, printre care amintim - Fabrica de cerneluri 
creată în 1951, Fabrica „SIN", construită în 1957, Fabrica „Stăruinţa", 
reutilată după „23 August 1944 etc. Au mai luat fiinţă întreprinderi cu 
specific farmaceutic printre care amintim Fabrica de medicamente „Pro
farm", Industria chimico-farmace11tică „Sintofarm", Fabrica de medica
mente „Fiola", Fabrica de medicamente „Galenica" etc. Tot în anii puterii 
populare au fost înfiinţate Intreprinderea „Getica", întreprinderea „Re
activul", Fabrica „Color", Uzina „Solex", Fabrica de medicamente 
„Tableta", Uzina „9 Mai" etc. 

O ramură importantă ce s-a dezvoltat după 23 Aµgust 1944 este şi 

cea a industriei de prelucrare a cauciucului. Astfel, în anul 1961 au fost 
puse bazele unei mari uzine a industriei chimice din ţara noastră, Uzina 
de anYelope „Danubiana", care are o capacitate de I.OOO.OOO anvelope 
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pe an. Uzinele „Danubiana" au dat primele produse la 1 iulie 1962 1, 

rea!izînd anvelope pentru camioane, autobuze, troleibuze, tractoare şi, 
din acest an pentru turisme. 

Uzinele „Danubiana" se înscriu ca o înfăptuire importantă a preve
derilor Directivelor celui de-al Iii-lea Congres al partidului. Peste 1.400 
de vagoane cu utilaj modern s-au adus aici şi s-au montat în hale. Gradul 
înalt de mecanizare şi automatizare la care a ajuns această uzină permite 

Aspect exterior al Uzinei „Danubiana" 

<1stăzi ca în fiecare minut în magazia de produse finite să intre două-trei 
anvelope. 

O realizare deosebită în anii puterii populare o reprezintă şi înfiin
tarea Combinatului de cauciuc de la Jilava. Această uzină produce diverse 
articole tehnice de cauciuc, talpă de cauciuc, diverse garnituri presate, 
articole de ebonită. în cadrul combinatului funcţionează şi o fabrică de 
regenerare a cauciucului şi o unitate de tăbăcărie minerală înzestrată cu 
utilaj modern care asigură o mecanizare şi o automatizare completă a 
procesului de fabricaţie. Produse din cauciuc dau şi întreprinderile 
„Cauciucul-Quadrat", Intreprinderea „Tehnica Nouă" Uzinele chimice 
r.omîne şi altele. 

Alături de industria de interes republican, există în Bucureşti şi 
numeroase întreprinderi cu caracter local subordonate Sfatului Popular 

1 „Scînteia"', an. XXXIII, nr. 6256 din 14 mai 1964, p. I. 

244 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



al Capitalei, precum şi întreprinderi aparţinînd cooperaţiei meşteşu
găreşti. 

In perioada 1950-1963 industria locală din oraşul Bucureşti a 
cunoscut o puternică dezvoltare, contribuind în mod substanţial la satisfa
cerea mereu crescîndă a cererilor populaţiei Capitalei. Principiul călăuzitor 
în organizarea întreprinderilor de industrie locală a fost acela trasat prin 
documentele de partid şi de stat de a se dezvolta întreprinderi puternice 
cu un profil de producţie bine conturat, care să-şi poată adînci speciali
zarea de la un an la altul. 

Jn anul 1959, prin transformarea unor foste cooperative meşteşu
găreşti în întreprinderi de industrie locală, numărul întreprinderilor a 
crescut de la 10 la 36. 

Prin preluarea celor 26 întreprinderi noi, foste cooperative meşteşu
găreşti a fost înlăturat paralelismul dintre industria locală şi cooperaţia 
meşteşugărească. Datorită acestei situaţii create s-a simţit nevoia repro
filării acestor întreprinderi, ajungîndu-se ca cele 36 întreprinderi existente 
în trimestrul IV 1959 să fie comasate în 16 întreprinderi în anul 1962. 
In acţiunea de reprofilare a întreprinderilor de Industrie locală, s-a mers 
pe principiul specializării şi creării unor întreprinderi viabile. Conco
mitent cu măsurile de reorganizare şi de adaptare la noile sarcini pe care 
le are Industria locală, î1n scopul ridicării continue a nivelului tehnic al 
producţiei şi pentru perfecţionarea proceselor tehnologice, Comitetul Exe
cutiv al S.P.C. a urmărit ca întreprinderile să fie dotate cu utilaje noi din 
ţară şi din import. Urmare a măsurilor luate pentru dotarea şi reorgani
zarea întreprinderilor, industria locală din oraşul Bucureşti a fost în con
tinuă dezvoltare. 

Pentru ilustrarea celor de mai sus dăm cîteva date comparative 
între realizările anului 1959 şi realizările preliminare pe anul 1964. In 
anul 1959 întreaga industrie subordonată Sfatului Popular al Capitalei 
R.P.R. a realizat un volum de producţie în valoare de 672 mii lei. Pentru 
anul 1963 a fost prevăzut a se realiza o producţie globală industrială în 
valoare de 947.000 mii lei, iar pentru anul 1964 este prevăzut un plan în 
valoare de 1.050.000 mii lei. 

Din cele 21 de întreprinderi industriale subordonate Sfatului Popular 
al Capitalei, 15 sînt tutelate de către Secţiunea industriei locale, iar 6 
întreprinderi sînt tutelate de Direcţia generală de construcţii-montaj. Ca 
pondere, producţia unităţilor din sistema industriei locale reprezintă peste 
700/o din valoarea producţiei globale industriale pe anul 1963 al S.P.C., 
această pondere urmînd să crească în anul următor cu peste 770/o. Cele 
15 întreprinderi de industrie locală tutelate de Secţiunea industriei locale, 
au următorul profil : 

Intreprinderea „Drum Nou" produce mobilier din metal, lemn şi 
mase plastice, confecţii metalice, diverse, iar ca bunuri de consum reali
zează stilouri, atricole de podoabe, cuptoare aragaz etc. Intreprinderea 
„Armătura" execută piese turnate din fontă şi neferoase, prelucrări meca
nice, ventilatoare, lăcătuşerie, forjerie etc. Intreprinderea „Precizia" exe
cută mecanică de precizie, construcţii metalice, prelucrări metalice, lămpi 
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fluorescente, turnătorie iontă şi neferoase, precum şi reparaţii şi între
ţineri frigidere, maşini de scris, marcat, cîntare etc. Intreprinderea „Răsă
ritul" produce bunuri de consum metalice, tinichigerie, lămpi lustre, răci
toare cu gheaţă, material didactic şi de birou etc. Intreprinderea „Ascen
sorul" execută reparaţii şi întreţineri ascensoare, injectoare, cazane etc. 
întreprinderea „Victoria" fabrică produse chimice de uz casnic, articole 
de cauciuc, mase plastice, sticlărie, esenţe aromate şi alimentare etc. Intre
prinderea „Dealul Spirei" fabrică produse pentru scopuri industriale şi 
uzul casnic etc. Intreprinderea „Ecarisajul" fabrică produse industriale 
prin valorificarea materialelor rezultate din acţiunea de ecarisare. Intre
prinderea „Produse alimentare", produce apă gazoasă, băuturi răcoritoare, 
bioxid de carbon, prestaţii mori etc. Intreprinderea „Arta mobilei", fabrică 
mobilă de serie şi de comandă, topitorie, mobilier, diverse. Intreprinderea 
„Tehnica mobilei" fabrică mobilă de serie de comandă. Intreprinderea 
„Pavoazarea Capitalei" execută lucrări de decoraţiuni şi de pavoazări, 
firme luminoase, firme diferite etc. 

Gradul înalt de înzestrare tehnică a uzinelor şi fabricilor, remarca
bila măiestrie profesională a muncitorilor, inginerilor şi tehnicienilor sînt 
factori importanţi care contribuie la ridicarea calităţii produselor, la ni
\'elul cerinţelor contemporane. 

Succesele industriei Romîniei ca şi ale Capitalei, îşi găsesc un ecou 
larg pe arena internaţională. Revista belgiană „lnformations du commerce 
exterieur", în cadrul unor articole consacrate situaţiei economice a ţării 
noastre (nr. 4 şi 5 din 1964), consemnează că „Romînia este una din eco
nomiile cele mai dinamice ale Europei" şi că „puţine ţări au cunoscut în 
mai puţin de 20 de ani o metamorfoză atît de radicală ca aceea a Ro
mîniei". 

Pe aceeaşi linie se înscrie şi recenta declaraţie a lui Frederik H. 
Bauer, corespondentul în Austria al revistei americane „Business Week" 
şi al altor publicaţii ale grupului Mc Graw Hill World News" : „Unul 
dintre lucrurile care m-au impresionat în primul rînd a fost programul de 
construcţii foarte bogat ce se desfăşoară în Romînia. Am observat dorinţa 
evidentă a popu.laţiei de a atinge scopurile înalte stabilite în cadrul actua
lului plan de 6 ani şi pentru perioada următoare. Numai dacă vezi entu
ziasmul cu care poporul munceşte pentru îndeplinirea ţelurilor sale, numai 
atunci poţi să-ţi dai seama că ritmul anual de creştere a producţiei indus
triale de 150/o este într-adevăr o realitate şi nu o .simplă dorinţă" 1. 

La Conferinţa organizaţiei de partid a oraşului Bucureşti din fe
bruarie 1964 - referindu-se la realizarea de maşini şi utilaje cu caracte
ristici tehnice superioare, tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej spunea că 
„îndatorirea principală a constructorilor de maşini este să-şi îndrepte 
eforturile spre o bună însuşire a documentaţiilor tehnice şi licenţelor, 
spre realizarea de produse corespunzătoare acestora, la nivelul modelelor 
de referinţă, spre îmbunătăţirea în permanenţă a caracteristicilor lor 
tehnico-funcţionale". 

în fiecare uzină şi fabrică din Capitală se dă o continuă luptă pentru 
obţinerea de performanţe superioare, productivitate ridicată, durabilitate, 
micşorarea greutăţii specifice şi a gabaritelor etc. 

1 „Lupta de clasă", seria a V-a, anul XLIV, august 196.J, p. 30. 
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Aspect interior al Pavilionului Economiei Naţionale 

247 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Paralel cu modernizarea produselor aflate deja în folosinţă, con
tinuă în ritm susţinut, pe baza documentaţiilor tehnice şi a licenţelor de 
producţie, asimilarea în producţie a celor mai perfecţionate tipuri de. 
maşini şi utilaje existente actualmente în lume. Numai în perioada 
1960-1963, întreprinderile bucureştene care aparţin de Ministerul Indus
triei Construcţiilor de Maşini au executat 927 prototipuri şi au pus deja 
în folosinţă 508 noi produse. 

Preocuparea continuă pentru perfecţionarea producţiilor specifice 
a adus numai în ultimii doi ani economii la preţul de cost în valoare de 
circa 900 milioane de lei şi de aproape 300 de milioane de lei beneficii 
peste plan. Capitala este oraşul căruia iureşul muncii de şantier, schelele 
şi macaralele îi conferă o veşnică tinereţe. 

Bucureştiului i se deschid perspective noi şi măreţe. Ele sînt înfă
ţişate în cuvîntarea tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej Ia Conferinţa 
organizaţiei de partid a oraşului Bucureşti, din februarie 1964 : „Capitala 
se va îmbogăţi cu noi capacităţi de producţie, mai ales în sectorul ener
getic, al industriei chimice, construcţiilor de maşini, industriei electro
tehnice, industriei lemnului, industriei bunurilor de consum". 
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VIAŢA CULTURALA A ORAŞULUI BUCUREŞTI 
VAZUTA DE OASPEŢI DE PESTE HOTARE 

de CONSTANŢA ŞTIRBU 

Transformările profunde survenite în viata economică, socială şi poli
tică după 23 August 1944, au determinat o cotitură radicală în întreaga 
viaţă ideologică, în dezvoltarea ştiinţei, artei şi literaturii. 

Desfăşurarea pe front larg a revoluţiei culturale - parte integrantă 
a construcţiei socialiste -, a făcut ca Bucureşti, capitala ţării, să devină 
în acelaşi timp şi centrul cel mai important al culturii socialiste romîneşti. 

Oaspeţii străini care au vizitat ţara noastră, oameni diverşi de dife
rite profesiuni şi convingeri politice, venind din cele mai îndepărtate colţuri 
ale lumii, şi-au îndreptat privirile în primul rînd asupra Capitalei, deoarece 
Bucureştii, constituind cel mai puternic centru economic, politic şi cultural 
al patriei noastre, este deosebit de reprezentativ pentru mersul înainte al 
întregii ţări. 

Sînt vizitatori străini care venind în oraşul nostru se bucură alături 
de noi de realizările obţinute în anii care au trecut de la eliberarea patriei 
noastre, multe cunoscute de ei din presa şi materialele de specialitate din 
ţările lor. Dar sînt şi mulţi dintre ei care cunosc Bucureştii din presa ţărilor 
capitaliste. Surprinşi de realitate, ei nu au ezitat să aducă în scrierile lor 
elogii marilor înfăptuiri. 

Scrierile multor oaspeţi care vizitaseră Romînia şi în trecut, stau măr
turie impresiei profunde ce le-a rămas văzînd ritmul prodigios al dezvol
tării ţării noastre. „ ... Am văzut Bucureştii în urmă cu 30 de ani. Ei bine, 
Bucureştiul pe care l-am cunoscut atunci este pe cale să dispară. Bucu
reştiul de astăzi este un oraş cu totul nou ... " 1

, ne spune scriitorul grec 
Kostais Bircas în lucrarea sa intitulată „Romînia", după ce încă în introdu
cerea cărţii îşi avizase cititorii că „ ... adversari şi prieteni recunosc ceea ce 
se înfăptuieşte azi în Romînia". Sau cum ne declară domnul Henri Torres, 
preşedintele Consiliului superior al Radioteleviziunii franceze : „ ... Romînia 
pe care am văzut-o azi (mai fusese în anul 1925) ... este minunat întinerită, 
liberată de vechi prejudecăţi şi superstiţii, liberată de asuprire şi înflăcărată 

1 „Lumea", nr. 19, din 7 mai 196-1. 
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de bucuria de a irăi şi a-şi lua Jocul în primele rînduri ale progresului 
uman" 1• 

în lucrarea de faţă vom căuta să arătăm, analizînd fiecare sector al 
vieţii culturale cîteYa din impresiile oaspeţilor de peste hotare care au 
poposit în oraşul nostru. 

Rezultatele luptei împotriva analfabetismului au impresionat pe mulţi 
dintre vizitatorii străini care ne-au vizitat: „ ... Din punct de vedere cultu
ral - declara Renee M.aheu, directorul general al U.N.E.S.C.O. - rezulta
tele Romîniei în ceea ce prinşte lichidarea analfabetismului, în dezvoltarea 
culturii poporului, pot constitui şi pentru alte ţări, chiar dacă nu aparţin 
aceloraşi regimuri politico-sociale, experienţe omeneşti perfect valabile ... " 2• 

Reorganizarea procesului de învăţămint prin reforma îm·ăţămîntului 
din anul 1948, asi~urarea bazei materiale necesare progresului învăţă
mîntului din Capitală (pentru care numai într-o perioadă de zece ani, între 
1953-1963 s-au cheltuit peste 1 miliard lei 3) ; construirea a peste 85 de 
şcoli 4 , creşterea numărului elevilor, prelungirea duratei şcolii de cultură 
generală de la 4 la 8 ani ; legarea procesului educativ-instructiv de producţie 
şi de nevoile economiei naţionale, gratuitatea manualelor şcolare pentru 
clasele I-VIII etc., au făcut ca oameni de cultură din alte ţări să exprime 
în cuvinte elogioase admiraţia faţă de progresele îmăţămîntului bucu
reştean. Profesorul universitar Ignacio Marquez Rodiles, membru în consi
liul de conducere al Academiei mexicane de educaţie, conducătorul delega
ţiei de profesori din Mexic, care a vizitat Capitala în anul 1960, impresio
nat de cele văzute declara : „După eliberarea Romîniei, guvernul dv. se 
preocupă în mod serios de a da un puternic avînt muncii de educaţie. 
Aceasta iese în evidenţă prin minunatele condiţii materiale pe care le au la 
dispoziţie şcolile de toate gradele din Romînia. Consider foarte importantă 
preocuparea manifestată pentru instruirea şi educarea tineretului atît din 
punct de vedere teoretic cît şi sub aspect practic" 5• 

„Plec înapoi în R.D.G. --- declară Wolfgang Kurth, redactorul şef al 
gazetei „Deutsche Lehrerzeitung" - după o vizită făcută în şcolile Capitalei 
- îmbogăţit nu numai cu impresii de neuitat ci şi cu roadele experienţei 
înaintate a şcolii romîneşti în dom~niul dezvoltării dragostei elevilor pentru 
învăţătură şi muncă şi al cercetărilor creatoare desfăşurate de cadrele didac
tice pentru perfecţionarea procesului instructiv-educativ ... " 6• 

Semnificativă este şi declara\ia medicului englez John Lowis după 
ce a vizitat Capitala : „Am rămas în urma Romîniei în privinţa construirii 
de şcoli noi şi a renovării celor vechi" 7

• 

O însemnată realizare a regimului democrat-popular în domeniul 
învăţămîntului a fost reorganizarea şi extinderea învăţămîntului seral şi 
fără frecvenţă. Aceasta a dat posibilitatea înfăptuirii unei strînse îmbinări 
între şcoală şi producţie, iar după cum arată hotărîrea C.C. al P.M.R. şi a 

1 „Scînteia", din 18 iunie 1959. 
2 „Apărarea Patriei", din 23 iunie 1962. 
s Sfatul Popular al Capitalei, arhiva Secţ. de Inv. Nu !Jînt cuprinse cheltuielile pentru 

şcolile ce aparţin de ministere. 
4 Ibidem. 
5 „Munca", din 21 dec. 1960. 
6 „Gazeta Invăţămîntului", 30 mai 196-1. 
7 R.P.R. văzută de oaspeţii de peste hotare, Buc„ Ed. Politică, 1959, p. 9-1. 
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Consiliului de ;v\iniştri din februarie 1959 privitoare la învăţămîntul seral 
şi fără frecvenţă, reprezintă o contribuţie însemnată la formarea noii inte
lectualităţi izvorîtă din popor şi legată de năzuinţele sale. „ ... în noul cartier 
Floreasca, am vizitat o şcoală, o construcţie minunată, cu săli însorite, bine 
aerisite, cu laboratoare complet utilate - declară dr. Mihail Petridis, pri
marul oraşului Rhodos - am văzut muncitori care se pot duce la şcoală 
pentru a termina învăţămîntul mediu şi a urma apoi o şcoală superioară 
pentru a obţine titlul de inginer sau medic. Am ailat cu acest prilej că la 
dvs., instrucţia elementară pentru primii 7 ani este obligatorie şi cu totul 
gratuită ... - şi adaugă în continuare : ... aţi realizat progrese remarca
bile, impresionante" 1• Iar compatrioata sa Thalia Koliva, preşedinta Ligii 
elene pentru apărarea drepturilor omului şi cetăţeanului, sublinia: „Tn ceea 
ce priveşte dezvoltarea îm·ăţămîntului de toate gradele, Romînia se află în 
primele rînduri ale ţărilor avansate" 2• 

Invăţămîntul superior şi el schimbat ca structură şi concepţie a cu
noscut o marc dezvoltare în etapa revoluţiei socialiste. In J938 existau în 
Capitală 13 facultăţi. Astăzi funcţionează în Bucureşti 13 institute cu 53 
de facultăţi şi peste 93 secţii de specializare 3, iar numărul studenţilor din 
Capitala ţării este acum dublu faţă de cel al studenţilor din întreaga Romî-
nie a anului 1938 4• ' 

Pentru progresele învăţămintului· superior bucureştean sînt azi con
diţii materiale şi morale din ce în ce mai optime; ele se reflectă în fapte ca 
acestea: în perioada 1951-1962 au fost construite în Bucureşti cămine 
studenţeşti cu aproape 7.000 locuri, cantine cu peste 25.000 locuri, săli de 
cursuri universitare cu 6.000 locuri etc. 5• Acestea sînt doar cîteva fapte 
suficiente pentru a dovedi că şcoala noastră nouă reprezintă şi în Bucureşti 
una din cele mai valoroase realizări ale puterii populare. Savantul romîn 
George Constantinescu, stabilit după primul război în Anglia, după o vizită 
făcută în anul 1062, remarca: „Studenţii au azi totul la îndemînă. In trecut 
noi nu aveam aşa ceva" 6• 

„Vizitînd universităţile din Bucureşti şi Iaşi - spune dr. J. A. Rich
mond, vicepreşedinte al Academiei engleze şi prof. de arheologie - apreciez 
grija forurilor de învăţămînt din Romînia pentru continua perfecţionare a 
pregătirii studenţilor la nivelul cerinţelor puse de progresul ştiinţei şi 
tehnicii moderne, pentru crearea unor bune condiţii de viaţă. Foarte mulţi 
studenţi din universităţile dvs. sînt fii de muncitori şi colectivişti, ceea ce 
e un fapt pozitiv" 7• 

Academicianul grec Spiros Melas, remarcă faptul că „pentru universi
tăţile şi şcolile tehnice superioare unde învaţă copii de muncitori care vor 
alcătui conducerea de mîine, statul cheltuieşte sume uriaşe. Fiecare institut 

constata el - îşi are clădirea sa proprie, impunătoare şi toate dispun 
de mari laboratoare de specialitate, înzestrate cu instrumente moderne, 

1 „J\\unca", din 18 noiembrie 1939. 
2 „Apărarea Patriei", din 7 septembrie 1962. 
3 .4nuarul statistic al oraşului Bucureşti, Buc., 1963, p. 170-174 .. 
4 Gh. Gheorghiu-Dej, Cuvîntare rostită la Con/. org. oră,5e11eşti de partid Bucitreşti, 

Buc., Ed. Politică, 1962, p. 29. 
s „Viaţa economicii", an. I, nr. 3, 20 sept. 195;1, p. 3. 
6 „Scînteia'', din 10 oct. 1961. 
7 „Scînteia", clin 29 martie 1964. 
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aparate de studii şi cercetări. Institutul de medicină, de chimie, de farmacie, 
de fizică etc., dispun separat de clădiri mai mari decît clădirea universităţii 
din Atena, precum şi de laboratoare şi instalaţii demne de invidiat" 1• 

Impresionat de înaltul nivel de pregătire al cadrelor didactice din 
Capitală, ministrul educaţiei naţionale din republica Mali, Abdulaye Singare, 
declara : „Cadrele didactice au înaltă pregătire iar programa analitică este 
judicios în.tocmită, are o bază profund ştiinţifică, cunoştinţele studenţilor 
sînt strîns legate de practică, de viaţă" 2 • 

Condiţiile create studenţilor pentru studiu se bucură de o unanimă 
apreciere peste hotare. Frarn;ois Chagot - director adjunct al Institutului 
Pedagogic din Paris, vizitînd Universitatea şi Institutul de ştiinţe peda
gogice, afirma: „Vizita făcută aici mi-a dat prilejul să cunosc şi la faţa 
locului realizările remarcabile în acest domeniu. In institutele de învăţă
mînt superior pe care le-am văzut sînt asigurate condiţii din cele mai 
bune de studii. Căminele studenţeşti dispun, de asemenea, de tot confortul 
necesar tinerilor. Mi-am dat seama că ei sînt într-adevăr fericiţi de condi
ţiile în care trăiesc" 3 ; iar profesorul Gino Bozze, după o vizită făcută la 
complexul studenţesc de la Grozăveşti declara : „Cred că e o plăcere să 
trăieşti ca student într-o asemenea ambianţă de confort" 4• 

Mulţi tineri din străinătate îşi desăvîrşesc studiile superioare în Capi
tala ţării noastre. Secretarul de stat pentru învăţămîtul superior şi profe
sional al R. D. G., dr. Wilhelm Girnus, constatînd în urma unei vizite 
făcute în Bucureşti nivelul de pregătire şi condiţiile create studenţilor, 
remarcă progresele obţinute în dezvoltarea învăţămîntului superior, 
încheind : „Mulţumim guvernului romîn pentru condiţiile create pregătirii 
la Institutul medico-farmaceutic din Bucureşti a numeroşi studenţi din 
R.D.G. Am cunoscut o serie de profesori de la acest institut. Ne-am convins 
că studenţii noştri se află în mîinile cele mai bune" 5• 

Referindu-se la înalta pregătire a cadrelor uni\-ersitare din Capitală, 
profesorul M. Guillot, şeful catedrei de la Facultatea de farmacie din Paris, 
într-o scrisoare adresată ţării noastre, spunea : „Acest nivel ştiinţific al 
cadrelor universitare şi al tuturor celor din domeniul cercetării şi industriei 
este la fel de ridicat ca în orice altă ţară modernă, bine dezvoltată din punct 
de vedere ştiinţific" 6• 

Revoluţia culturală a creat condiţii nelimitate pentru dezvoltarea 
ştiinţei. In Capitală îşi au sediul principalele institute care coordonează 
şi în care se desfăşoară activitatea ştiinţifică. Aici se află Academia R.P.R. 
care întruneşte pe cei mai de seamă oameni de ştiinţă şi cultură ai ţării. 
Multe din lucrările celor 180 de academicieni, oameni de ştiinţă, care îşi 
desfăşoară activitatea în Bucureşti 7, s-au bucurat de un larg prestigiu. 
„ ... Din lectura multora din lucrările publicate am avut prilejul să cunosc 
şi pînă acum valoroasele rezultate la care au ajuns oamenii de ştiinţă din 
Romînia. Vizitînd laboratoarele - declară prof. Joseph t\eudhan de la 
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1 „Scînteia", din 18 ianuarie 1959. 
2 „Scînteia tineretului", din 19 iunie 1964. 
a Ibidem, din 28 iunie 1962. 
4 Ibidem, 18 iulie 1963. 
6 „Scînteia tineretului", din 9 mai 1961. 
e „Munca", din 7 ianuarie 1964. 
7 Datele au fost luate de la secretariatul Acad. R.P.R. 
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L;niversitatca din Cambridge -- am putut cunoaşte în chip nemijlocit spiri
tul colectiv, de echipă, în care lucrează cercetătorii romîni şi fără de care 
nu se pot obţine astăzi rezultate valoroase în ştiinţă. Deosebit de impor
tantă este după opinia mea legătura foarte strînsă care există la dvs. între 
cercetare, activitatea experimentală şi cca practică, de aplicaţii. Institutele 
pe care le-am \'izitat ne-au făcut o impresie foarte bună atît în ce priveşte 
dotarea, cît şi nivelul cercetărilor. Mulţi tineri cercetători englezi ar dori 
să facă stagii de perfecţionare în asemenea laboratoare" 1• 

In Bucureşti există astăzi un număr de 67 de institute de cercetare 
ştiinţifică unde lucrează peste 4.700 de cercetători 2• O contribuţie deosebit 
de valoroasă aduc cercetătorii în dezvoltarea economiei şi culturii ţării 
noastre. „Am Yizitat si cîte\'a institute de cercetări în domeniul industriei 
şi nu mă mir că astă'zi uzinele dvs. produc maşini atît de bune. Romînia 
care în trecut importa maşini, acum le construieşte şi le îmbunătăţeşte 
continuu şi datorită faptului că are asemenea institute" 3, declară Bittang 
Darmasetia, preşedintele Asociaţiei de prietenie lndonezia-Romînia, iar 
K ari \Valdbrunner, ministrul comunicaţiilor şi energiei electrice din Austria, 
după Yizitele făcute în Capitală arăta : „Aceste vizite ne-au lăsat impresia 
că în R.P.R. există tendinţa de a ţine pasul cu cele mai înaintate metode 
ale tehnicii moderne, şi că acolo se verifică şi cele mai noi instalaţii ale 
tehnicii" 4• 

„Am vizitat Institutul de matematică şi Institutul de mecanică apli
cată, am avut discuţii interesante cu acad. Moisil, cu acad. Carafoli - sub
liniază acad. J. Kozesnik, Yicepreşedintele Academiei cehoslovace de 
ştiinţe. Ambele institute au un nivel mondial şi se orupă de cele mai 
actuale probleme de specialitate" 5. 

Institutul de fizică atomică din Bucureşti a atras atenţia multor 
oaspeţi de peste hotare. La Conferinţa internaţională „Fizica şi tehnica reac
torilor nucleari de cercetare", ţinută în Bucureşti în anul 1961, savantul 
sovietic Vladimir Gonciarov, laureat al premiului Lenin, director adjunct 
al Institutului de energie atomică I. V. Kurciatov al Academiei de ştiinţe 
al U.R.S.S„ sublinia: „ ... Este foarte plăcut să se constate la această confe
rinţă, ca şi la cele care au avut loc anterior, că nivelul cercetărilor se ridică 
mereu, că ţara noastră aduce o contribuţie de preţ la dezvoltarea generală 
a ştiinţei şi tehnicii. Acest lucru se vede în mod grăitor şi în Romînia 
- ţara care prima dintre statele de democraţie populară, a terminat con
struirea şi punerea în funcţiune a unui reactor nuclear ·de cercetare. 
Ne-am convins cu toţii că, alături de referatele prezentate de oamenii de 
ştiinţă din alte ţări, referatele specialiştilor romîni s-au situat la un nivel 
ridicat, iar numărul acestor referate a fost foarte mare. Ele au stîrnit 
discuţii însufleţite la toate şedinţele" 6• 

Acestei păreri competente i se alătură una nu mai pu\in autorizată. 
„Am vizitat Institutul de fizică atomică - subliniază înaltul comisar al 
Franţei pentru energie atomiCă, profesorul Francis Perrin - am putut să 

1 „Romînia liberă", din 2 februarie 1963. 
2 Bucureşti la a XX-a aniversare a eliberării patriei. Cifre şi imagini. Buc. 1964, p. 237 
3 „Steagul roşu" şi „Romînia liberă" din 28 mai 1961. 
4 „Scînteia tineretului", din 4 august 1962. 
5 „Contemporanul", din 16 februaTie 1962. 
6 „Scînteia tineretului", din 18 noiembrie 1961. 
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văd lucrările care se fac la reactor, prepararea radioizotopilor, cercetările 
în domeniul neutronilor şi să constat că aici se extind mult cercetările fun
damentale. Cred că este un lucru foarte just de a dez\"Olta pe lîngă reactor 
laboratoare în care se studiază fizica fundamentală deoarece aceasta este o 
condiţie esenţială pentru progresul tuturor ştiinţelor. Am fost foarte impre
sionat de faptul că există mulţi tineri care au devenit excelenţi fizicieni şi 
lucrează la reactorul atomic, la betatron care a fost construit numai de către 
fizicieni şi tehnicieni romîni. Apreciez ca unul din rezultatele cele mai 
importante ale institutului, acela de a fi format o nouă generaţie de tineri, 
care sînt deja caliiicaţi ca fizicieni în aceste domenii. La Institutul de fizică 
din Bucureşti am Yăzut că se efectuează lucrări foarte valoroase care tra
tează luminiscenţa, fluorescenţa soluţiilor ş. a. M-a interesat foarte mult 
progresul remarcabil înregistrat în acest institut în domeniul fizicii soli
dului, al conductorilor, care au o importanţă atît de mare în ştiinţele fun
damentale şi aplicate" 1• 

O serie de călători străini, renumiti oameni de ştiinţă, au remarcat 
munca ştiinţifică judicioasă şi la un nivel calitati\· ridicat a institutelor de 
cercetări agricole care-şi desfăşoară actiYitatca in Capitală. „ ... Aceasta 
- declară prof. Hans Stubbe, preşedintele Academiei de. ştiinţe agricole a 
R.D.G., justifică cele mai bune speranţe că agricultura romînească Ya 
dispune în Yiitorul apropiat de noi soiuri de plante de cultură, de mare 
producţie ... Tematica de cercetare \'aria tă· i;.i complexă îşi are izvorul în 
problemele actuale ale producţiei. Cu prilejul acestei Yizite am ajuns la 
concluzia că in ţara d\·. cercetările fundamentale, cercetările aplicate şi 
practica formează 1111 tot armonios. A \·eţi un foarte bun sistem de răspîn
dire în producţie a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, îndecsebi prin inter
mediul consiliilor agricole şi specialişti care lucrează in unităţi pro
ductive" 2• 

Iar sa\·antul scoţian Robert Grant de la Institutul de cercetare a solu
lui Aberdeen, participant la cel de a I \'I II-iea Congres internaţional de 
ştiinţa solului, ţinut în cursul lunii septembrie 1964 la Bucureşti, cu prilejul 
unei com·orbiri cu redactorii Agerpres arăta : „ ... Găsesc că Yiaţa ştiinţifică 
este foarte bine organizată, reprezentanţii ei sint dcrnici să se ţină la curent 
cu ce este nou, şi acest aspect lasă o impresie excelentă. Totul tinde spre 
culmi cit mai înalte ... " 3• 

Venit în Bucureşti tot cu prilejul Congresului de ştiinţa solului, 
Dr. Meyer Brunk, secretarul societăţii de ştiinţa solului din R.F.G., de la 
Institutul de chimie agricolă din Gottingen, făcea o remarcă asemănătoare : 
... „Plecăm cu impresia că aici în Romînia s-a elaborat foarte mult material 
ştiinţific care, pentru lucrările noastre, constitue o importantă bază de com
paraţie. Lin asemenea congres este menit ca pe lîngă schimburile interna
ţionale de păreri din timpul lucrărilor, să oglindească ştiinla ~i potenţialul 
ştiinţific al ţării organizatoare. Congresul a dO\·edit cu succes acest lucru 
în domeniul ştiinţei solului" ... 4 

Institutele de cercetări medicale din Capitală se bucură de as~menea, 
de un binemeritat prestigiu peste hotare. Iată ce ne declara în această pri-
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1 „Rominia liberă". din 17 iunie 1D6-!. 
2 „Rominia libcr[1" din :23 iunie 196-!. 
" ,.Sci11teia" 11r. ffl77 clin 1:2 sept. l~JG4. 
4 Idem. 
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vinţă directorul Institutului de fiziologie al Academiei cehoslovace de ştiinţe 
prof. O. Poupe: „ ... Dezvoltarea fiziologiei în R.P.R. este uriaşă, de aceea, 
nu e de mirare că, in scurta mea vizită în ţara dv. am putut să cunosc 
numai o mică parte din reţeaua de institute cu acest profil. Endocrinologia 
romînească şi-a căpătat faima mondială prin numele lui Parhon. Institutul 

Festivitatea de deschidere a celrti de al V 111-lea Congres !11temaţio11al de Ştiinţa Solului 

condus de acad. Mileu întruneşte toate condiţiile în ciuda unei puternice 
concurente mondiale pentru a se număra printre prinde institute din lume 
în acest domeniu. Institutul de fiziologie al Academiei condus de acad. 
Benetato se impune prin preccupările sale largi şi prin rezolvarea cu succes 
a unei colaborări deloc uşoară între practică, clinică şi fiziologie" 1• Tot 

1 •• Co11'.emporw111l", din 16 icbrnaric 1~16'.2. 
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atît de semnificati\"ă este şi declaralia prof. dr. J. L. .\\elnick de la L'niver
sjtatea Baylor din Hyston-Texas : „Am constatat că în Institutul de infra
microbiologie se studiază multe probleme virusologice importante nu numai 
pentru populaţia din Romînia, ci şi pentru întreaga lume" 1• 

Deopotrivă cu dezvoltarea ştiinţei, viaţa literară a cunoscut o puternică 
înflorire. Faptul că în Capitală activează un mare număr din scriitorii ţării, 
prozatori, poeţi, dramaturgi, critici literari, face ca Bucureştii să cunoască 
o bogată şi intensă activitate literară. Condiţiile oicrite azi scriitorilor 
(crearea Uniunii scriitorilor, a numeroase case de creaţie, acordarea ajutoa
relor de creaţie în vederea documentării, activitatea cenaclurilor literare 
etc.), condiţii cu totul deosebite de trecut au uimit numeroşi scriitori 
străini. „ ... Am constatat că situaţia scriitorului şi artistului din Romînia 
este mult diferită de aceea din trecut şi de aceea din alte ţări" - dl'clară 
după o vizită făcută în Capitală scriitorul brazilian Jayme Adour Da 
Camara; „creatorii se bucură de sprijin şi stimulare din partea statului. 
Una din cele mai remarcabile realizări în acest domeniu o constituie casele 
de creaţie şi casele de odihnă pentru artişti" 2• 

Pătrunderea culturii în rîndul maselor largi, a făcut din fiecare om 
al muncii un cititor dornic să se cultive şi să se instruiască. Scriitorul 
de azi, colaborează direct cu cititorul său. „ ... In ce ţară latino-americană 
- îşi pune întrebarea scriitorul Carlos Ruiz Dendet din Argentina - ar 
fi cu putinţă azi ca un autor consacrat să coboare de pe piedestalul său şi să 
discute ctt simplitate şi modestie cu concetăţenii săi'? In Romînia acest 
lucru e ceva obişnuit, ca să nu mai vorbim de faptul că Romînia, cu cei 
18 milioane locuitori ai săi este una din ţările cu cel mai mare tiraj de 
carte" 3• 

Revăzînd Bucureştiul după 24 de ani, ziarista franceză Genevieve 
Tabouis, făcea următoarea remarcă : „ ... Zgomotul surd al rotativelor te scu
tesc de comentarii asupra Romîniei noi. Acum un sfert de veac ziarul 
„Dimineaţa" se tipărea zilnic în 40.000 exemplare. Astăzi vezi tipărindu-se 
mari cotidiene într-un milion exemplare. în ţara unde cei mai mari scriitori 
îşi tipăreau operele în 20-30.000 exemplare, ultima carte a lui Sadoveanu 
apare în 160.000 exemplare. Rămîi uluit de faptul că au fost deajuns 10 ani 
pentru a transforma milioane de romîni, dintre care în trecut un mare 
număr erau analfabeţi, într-un popor avid de cunoştinţe, care-ţi citeşte cu 
pasiune ziare, cărţi, broşuri, în aşa măsură încit tirajele trebuiesc mereu 
sporite, fără a satisface încă cererea cetăţenilor din Bucureşti, care pot fi 
văzuţi făcînd coadă la chioşcurile de ziare la ora apariţiei lor" 4• 

Un scriitor argentinian Bernardo Kordon îşi explică astfel marele tiraj 
al publicaţiilor: „Prin politica justă culturală a regimului democrat-popular 
şi... prin munca scriitorilor romîni care au ştiut să împlînte rădăcini adînci 
în solul fertil al conştiinţei poporului" 5• 

La fel de impresionat de marele tiraj şi de conţinutul cărţilor de lite
ratură este şi Helweth Johnson, decan de Cantenbury care declară după 
a 3-a vizită făcută - după război - în ţara noastră : „ ... Ceea ce m-a 
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1 „Romînia liberă", din 3 august 1963. 
2 „Scînteia", din 21 octombrie 1939. 
3 „Secolul XX", nr. 12, an. li, decembrie 1962, p. l..J7. 
4 „Scinteia tineretului'', din 16 august 1959. 
s „Gazeta literară", din 23 mai 1963. 
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impresionat îndeusebi a fost marele avînt al industriei poligrafice, enorma 
producţie a cărţilor de literatură -· a cărţilor de adevărată literatură şi 
'flu a operelor banale, de felul romanelor poliţiste sau al ziarelor pline de 
comicsuri. Producţia de adevărată literatură atinge aproape pe aceea a 
Statelor Unite" 1• 

In Capitală cărţile sînt puse la îndemîna cititori.lor şi prin cele 713 
biblioteci publice care cuprind un număr de peste zece milioane volume. 
„Bibliotecile pe care le-am vizitat - declară sir Frank Francis directorul 
general al bibliotecii din British Muzeum, preşedintele comisiei internaţio
nale de Catalogare în cadrul Federaţiei Internaţionale a Asociaţiei de Biblio
tecari, -- mi-au făcut o foarte bună impresie prin munca de documentare 
ce se desfă~oară de către colectivele de aici. Sînt bucuros că avem schimburi 
de publicaţii cu Biblioteca centrală de stat, Biblioteca centrală universitară, 
Biblioteca Academiei R.P.R .... " 2 

In lucrarea lui Kostas Birkas „Romania", apărută în anul 1964 in 
Grecia, autorul spune : „Cartea în Romînia populară a devenit o cerinţă 
generală a întregului popor, o achiziţie necesară şi tovarăşul fiecărui om al 
muncii. In 10 luni cît am stat în Romînia am văzut în Bucureşti librării 
cu mii de cărţi şi sălile bibliotecilor pline de cititori, pe aceştia regăsindu-i 
şi în parcurile oraşului. In memoria mea s-a întipărit imaginea acestui 
fenomen nemaiîntîlnit şi minunat, al setei colective de cultură" 3 

Nu există domeniu al culturii care în aceşti ani să nu fi cunoscut o 
put()rnică dezvoltare. Transformările care au avut loc în teatru au făcut ca 
arta scenică bucureşteană să dobîndească un binemeritat prestigiu, atît în 
ţară cît şi peste hotare. 

„Teatrul romînesc este admirabil. El are o mare valoare artistică si 
corespunde faimei universale de care se bucură" 4, declara scriitorul guate
malez Miguel Angel Asturios. Aceeaşi constatare o face şi secretarul gene
ral al l.T.I., Jean Darcante din Franţa, care remarca: „ ... Situaţia teatrului 
romînesc este probabil una din cele mai bune din cîte există. Ceea ce 
impresionează pe oricine care urmăreşte cu atenţie fenomenul teatral în 
Romînia este faptul că oamenii de teatru acordă o mare atenţie tinerei gene
raţii precum şi ideilor contemporane" 5• 

Pe scene bucureştene alături de .artişti consacraţi, cu multă expe
rienţă, în rolurile principale pot fi văzuţi din ce în ce mai mulţi tineri 
absolvenţi ai Institutului de artă teatrală şi cinematografică „I. L. Cara
giale". „După o vizită întreprinsă la Institut, de altfel bănuiam acest 
lucru, - declară Ramot Gall, directorul Şcolii de dramă din Tel-Aviv, 
regizor la Teatrul Habime - mi-am dat seama că aveţi o şcoală excelentă. 
Vă invidiez din toată inima pentru condiţiile ce sînt oferite artei teatrale în 
Romînia" 6• 

Importanţa care se acordă azi teatrului în Capitală, oglindită în măsu
rile luate pentru asigurarea bazei materiale necesare unei bune desfăşurări 
a activităţii scenice, pentru construirea a numeroase teatre noi, pentru 

1 „Contemporanul", din 21 august 1959. 
2 „Scîniteia tineretului", din 1 septembrie 1962. 
3 „Lumea", nr. 19, din 7 mai 1964. 
4 „Scinteia'', din 15 noiembrie 1962. 
5 „Gazeta literară", din 7 mai 1964. 
6 Ibidem. 
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îmbunătăţirea repertoriului etc., corespunde interesului cresdnd manifestat 
de oamenii muncii din Capitală faţă de această ramură a artei. „Sînt teribil 
de impresionată - spune Rosamond Gilder, critic dramatic şi preşedintă 
a l.T.I. din S.U.A. -- de interesul şi entuziasmul publicului romîn faţă 
de teatru şi de asemenea, de grija permanentă a forurilor conducătoare 
pentru dezvoltarea artei teatrale în ţara dvs. E grozav cînd nu se spun 

Actorii Comediei franceze în faţa Sălii Palatului R.P.R. 

lucruri mari ci se fac lucruri mari. Este a doua oară cînd vizitez ţara dvs. 
şi de fiecare dată mă conving tot mai mult că aveţi un repertoriu de nivel 
mondial şi mai ales teatre cu săli pline" 1• 

Actorii Comediei franceze care ne-au vizitat recent ţara au fost impre
sionaţi de nivelul artistic al teatrului bucureştean, de publicul în faţa căruia 
s-au produs. Fran<;ois Chaumette declara : „Am apreciat tinereţea şi entu
ziasmul din ţara dvs. Nu vreau să spun că teatrul nostru este pasiv, totuşi 
la dvs. există o adevărată reînnoire a vieţii teatrale. Noi ne bazăm mai mult 
pe tradiţie, pe ciind actorii şi ,regizorii dvs. creează permanent. Am fost 
foarte impresionaţi de omogenitatea şi spiritul colectiv al trupelor teatrale. 

1 Ibidem. 

258 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Cît despre repertoriu găsesc că aveţi porţi deschise către lucruri minunate 
şi promiţătoare, către interesante descoperiri. Nu mă îndoiesc că ardoarea 
pe care am constat-o la oamenii dvs. de teatru necesită talent actoricesc 
şi regizoral. Am conYingerea că teatrul romînesc trebuie să deţină unul din 
primele locuri din lume, dacă nu cumva se situiază pe unul din aceste 
locuri..." 1• 

In urma spectacolelor prezentate la Paris de Teatrul Naţional 
„!. L. Caragiale" din Bucureşti, în 1956, în cadrul Festivalului internaţional 
de teatru - unde ţara noastră a obţinut locul întîi - criticul de artă Andre 
Paul · Antoine comertta în coloanele ziarului l'lnformahon: „„.Este 
reconfortant să constaţi că există încă unele teatre unde faimosul realism 
blestemat la noi, rămîne regulă scenică, unde teatrul îndeplineşte funcţia 
9e a îndrepta morarnrile rîzînd" 2• 

Viaţa muzicală a Capitalei a dobîndit în anii puterii populare forme 
de manifestare atît de multiple şi de variate şi un ritm atît de viu şi de 
intens, încît Bucureştii a devenit pentru ţara întreagă sediul celor mai 
interesante manifestări şi competiţii muzicale, iar pe plan internaţional 
unul din centrele de cel mai înalt prestigiu. „Succesele Concursului şi Festi
valului Internaţional „George Enescu" -- declară marele violonist sovietic 
David Oistrah - mă bucură din toată inima şi ne bucură pe noi toţi 
care ne-am întîlnit la Bucureşti cu această ocazie. Această manifestare 
constituie un succes de prestigiu pentru muzica R.P.R. şi afirmă calităţile 
şcolii romîneşti de Yioară, al cărui avînt în ultimii ani se datorează condi
ţiilor excelente create în această ţară dorinţii de a descoperi şi cultiva 
talentele„." 3• 

Compozitorul Aram Haciaturian venit în Bucureşti şi cu prilejul celui 
de-al III-iea Festin! Enescu, cu ocazia unei convorbiri cu redactorii Ager
pres făcea remarca : „.„La dumneavoastră năzuinţele nobile ale lui Enescu 
prind azi viaţă, au fost făcute remarcabile progrese, îndeosebi în ultimii 
5-6 ani, în cultivarea şi dezvoltarea muzicii şi a artei interpretative. 
A apărut o pleiadă de valoroşi pianişti, violonişti, cîntăreţi. Ascultîndu-i în 
aceste zile nu pot spune că am fost scutit de oboseală, dar cît de plăcută 
este această oboseală ! Urînd noi succese artiştilor romîni, ţin să transmit 
totodată felicitări Conservatorului dumneavoastră la împlinirea a 100 de 
ani de existenţă, pentru că a crescut şi a dăruit vieţii muzicale romîneşti 
atîţia artişti talentaţi" 4• 

In cadrul unui interviu acordat ziarului „Magazine de Lausane", 
dirijorul elveţian Jean Marie Auberson, după o vizită făcută în Capitală, 
în cadrul căruia a condus un concert al orchestrei simfonice a Radiotelevi
ziunii, declara : „„.Mă întorc entuziasmat. Mă simt odihnit pentru un an 
întreg, ca şi cum aş fi făcut o cură de întinerire. Există acolo compozitori 
remarcabili şi solişti de valoare. Aici artiştii cunosc în adîncime muzica„. 
Ei muncesc foarte mult, dar trebuie spus că au o viaţă mai uşoară decît a 
noastră : studii muzicale gratuite şi apoi un post asigurat... Artistul este 
preţuit şi are sentimentul de a servi unei cauze esenţiale. Şi publicul mi s-a 
părut altul. Oamenii sînt însetaţi de artă. Concertele sînt urmărite de săli 

1 „Sdnteia tineretului", din 6 iunie 1964. 
2 Teatrul din Rominia după 23 August, Buc., 1958. 
3 „La Roumanie d'aujourd'hui", nr. 11/1958, p. 3. 
4 „Scînteia", nr. 6384 din 19 sept. 1964. 

259 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



pline ; spectatorii sînt oameni simpli, preturile fiind accesibile, iar la 
concerte nu se vine pentru a etala blănuri" 1• 

Referindu-se la calitatea diferitelor formaţii muzicale din Capitală, 
Norman Frechill din Australia, declara : „Timp de o lună de zile, cit am 
stat în Bucureşti, am gustat din bogăţia realizărilor artistice reprezentate 
pe scene sau estradele de concert. Trupa de balet de cea mai bună calitate 
am admirat-o vizionînd un spectacol cu „Tricornul" de De Falla, a cărui 
interpretare e cu adevărat remarcabilă ... - iar referindu-se la orchestra 

Solemnitatea de deschidere a celui de-al I Ii-lea Festival George Enescu 

simfonică a Filarmonicii de stat „G. Enescu" - calitatea muzicală a acestei 
formaţii este la nivelul celor mai bune orchestre din lume şi turneele multi
ple ale filarmonicii bucureştene în străinătate, la Viena, Helsinki sau 
Berlin au demonstrat-o pe deplin. Orchestra de muzică populară „Barbu 
Lăutaru" mi-a făcut cunoştinţă cu cîteva dintre cele mai frumoase creaţii 
ale folclorului romînesc. Creaţiile contemporane ale acestui folclor cu 
străvechi tradiţii mi-au făcut o deosebită impresie, iar în ceea ce priveşte 
spectacolul dat de ansamblul de operetă - după lucrarea lui Gherase 
Dendrino „Lăsaţi-mă să cînt" adaugă - pe scena oricărui teatru 
de operă sau operetă, asemenea opere ar fi la înălţime" 2• De aprecieri 
deosebite în străinătate s-au bucurat spectacolele prezentate de ansamblul 
„Rapsodia Romînă". într-un articol din New York Herald Tribune semnat 

t „Contemporanul", din 8 mai 1964. 
! „Secolul XX", nr. 12, an. li, din decembrie 1962, p. 149. 
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de Walter Terry cronicar de specialitate se arăta: ... „A fost o interpretare 
încîntătoare de o naturaleţe cuceritoare, un bogat colorit în costume şi 
atmosferă, o splendidă prezentare teatrală. Partea de virtuozitate a progra· 
mului a stat în mîinile orchestranţilor, a soliştilor instrumentişti şi a unui 
solist vocal care pur şi simplu a zguduit sala" 1• Aceleaşi aprecieri găsim 
şi în ziarul „New York Times „.„spectacolul de sîmbătă seara de la Carne
gie Hali a ridicat asistenţa în picioare. Repetate explozii de entuziasm au 
salutat interpretările trepidante pline de prospeţime şi frumuseţe"„.2 

Spectacolul dat de Ansamblul „Rapsodia Romină" in S.V.A. 

Pe măsura cuceririlor revoluţionare a fost creată şi s-a consolidat 
mereu baza materială promovării unei intense şi variate vieţi muzicale. 
Numai în ultimii patru ani au fost create patru săli de spectacole şi 
concerte. „.„După 3 ani, un timp atît de scurt - declară compozitorul Jean 
Absil din Belgia - Bucureştiul este aproape de nerecunoscut. Acustica 
minunată a noilor săli de concerte (se referă la sala Radioteleviziunii şi 
sala mică a Palatului R.P.R.), vastitatea sălii Palatului R.P.R., organizarea 
învăţămîntului muzica I, spectacolele de la Teatrul de operă şi_ balet, toate 
m-au umplut de admira ţie" 3• 

Pledînd în favoarea unei vieţi muzicale aflate în slujba unei largi 
pături sociale, o serie de muz1c1eni au organizat numeroase forme de 
educaţie a publicului. Iată ce declară în acest sens marele compozitor 

1 „Secolul XX", nr. I din I ianuarie 1962, p. 32. 
2 „Scînteia", nr. 5î33 din 3 decembrie 1962. 
3 Ibidem. 
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francez Georges Aurie, care a vizitat Bucureştii cu prilejul celui de al 
doilea Festival muzical internaţional „George Enescu": „Mi-a făcut 
o deosebită plăcere să aflu că la dv. s-au iniţiat forme interesante de edu
caţie a publicului : concerte-lecţie, ghiduri muzicale radiodifuzate, concerte 
simfonice populare precedate de prezentări ş. a. Apreciez în mod deosebit 
frumoasa dezvoltare a învăţămîntului muzical în ţara dvs. Şcoli medii de 
muzică, conservatoare îţi dau certitudinea că în viitor vom avea şi mai 
mulţi interpreţi de muzică" 1• 

Ca şi în alte sfere ale vieţii artistice bucureştene, profunde transfor
mări a cunoscut şi arta plastică. Orientarea nouă către om, către viaţa 
şi. munca sa, participarea însăşi a artistului la mersul înainte pe drumul 
socialismului, promovarea unei arte realiste legate de aspiraţiile poporului, 
condiţiile deosebite oferite creatorilor plastici, fac ca marile progrese reali
zate în acest domeniu să-şi găsească o deplină justificare. Cele peste 500 
expoziţii deschise în aceşti ani, în cele patru săti ale Fondului Plastic sau 
în cele două săli din Parcul de cultură şi odihnă Herăstrău, în diferite 
întreprinderi şi instituţii ale Capitalei, noile monumente şi lucrări de artă 
care împodobesc oraşul, operele de valoare create, au fost remarcate şi 
apreciate nu numai de cetăţeanul bucureştean ci şi de străinul poposit 
pentru un timp în Capitală. Pictorul austriac Robert Libeski, membru al 
Uniunii artiştilor plastici „Secession", în 1956, cu prilejul organizării unei 
expoziţii de pictură şi grafică, a spus : „Din ceea ce am văzut în muzeele 
de artă plastică cît şi din convorbirile pe care le-am avut cu artiştii plastici 
romîni, am constatat că arta plastică în Romînia se găseşte la un nivel 
înalt. Menţionez în mod special felul în care artiştii plastici din Romînia 
sînt sprijiniţi în dezvoltarea creaţiei lor. Ei sînt feriţi de griji materiale 
astfel că se pot dedica în întregime creaţiei. Artiştilor plastici li se pun la 
dispoziţie ateliere de creaţie, case care sînt în acelaşi timp şi case de odihnă, 
le sînt atribuite premii de stat etc. Sînt convins că această grijă are o 
influenţă din· cele mai favorabile asupra dezvoltării vieţii artistice" 2• 

Progresele înregistrate an de an fac obiectul multor reflecţii. „Mărtu
risesc că ceea ce am văzut acum - declara pictorul mexican Federico 
Silvo - e mai bun decît ce am văzut cu doi ani în urmă, cu prilejul unei 
alte vizite făcute în ţara dvs. Sînt vădite intenţiile pictorilor de a rupe 
formule închistate, cu academismul. Se simte o frămîntare pe această temă 
atît în discuţiile cu pictorii cît şi cu realizările unor pictori" 3• 

Arta plastică promovată de artiştii bucureşteni se adresează di rect 
maselor printr-un limbaj limpede, uşor de sesizat contribuind la educarea 
omului nou, la ridicarea nivelului său cultural. Referindu-se la artiştii 
plastici bucureşteni, sculptorul italian Augusto Murev arată că : „Operele 
lor sînt căutate nu numai pentru a înfrumuseţa noile edificii şi noile pieţe 
ale cartierelor care se ridică, dar mai ales pentru a educa şi a preamări 
ceea ce este mai important pe lume : umanitatea însăşi. Arta romînească 
este fundamental umană" 4• 

în arta nouă a realismului socialist promovată de creatorii din Capi
tală tradiţiile clasice îşi găsesc un nou teren de afirmare. Cunoscutul 
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1 „Informaţia Bucureştiului". din 20 septembri~ 1961. 
2 „Scînteia tineretului", din 8 februarie 1956. 
3 „Romînia liberă", din 9 februarie 1958. 
4 „Secolul XX", nr. 12, an. li, dec. 1962, p. 173. 
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prozator australian Frank Hardy, declara: „Am vizitat Galeria Naţională 
şi expoziţia anuală de grafică (eram deja familiarizat cu pictura clasică 
romînească - Aman, Grigorescu etc.) Bazîndu-se pe bogata tradiţie a 
picturii romîneşti, artiştii plastici romîni de astăzi au creat opere admira
bile. Mi-au plăcut mult, de pildă, minunatele afişe, pe care le socot fără egal 
în lume, pentru coloritul lor viu şi original. De asemenea m-a impresionat 
pictura romînească, care este atît de realistă cît şi modernă, evitînd atît 
naturalismul cît şi abstracţionismul. De la vizita mea din 1957 şi pînă la 
cea de astăzi, constat că s-a construit la voi pe o scară uriaşă şi într-un 
stil admirabil. .. " 1• 

J\oua orientare a artei s-a făcut din plin simţită şi în lucrările valo
roşilor arhitecţi bucureşteni. Nu există străin, venind în Capitală, care să 
nu remarce linia sveltă, modernă şi elegantă a noilor construcţii. „Am 
făcut acum o călătorie în jurul Europei - spunea arhitectul francez Eduard 
Haubold - am trecut prin Germania, Cehoslovacia, Austria, Ungaria, dar 
nicăieri nu mi-a apărut atît de armonios încadrată în vechile tradiţii arhi
tectura modernă, ca în Romînia. îmi continui călătoria şi probabil voi mai 
Yedea încă multe lucruri, dar cred că soarele va rămîne pentru mine, la 
Bucureşti" 1• Iar deputatul grec Ilias Bredimas venit pentru prima dată în 
Bucureşti arăta : „Măreţele şi impozantele construcţii din acest oraş ... şi 
diferite muzee provoacă admiraţia vizitatorilor făcîndu-i să aprecieze vir
tuţile progresiste ale poporului romîn, care altădată umilit şi defăimat, 
s-a transformat în cursul anilor democraţiei populare într-un popor mîndru, 
muncitor, civilizat, dînd de nenumărate ori dovadă de capacitatea sa 
creatoare" 3• 

In mecanismul revoluţiei culturale se integrează şi reţeaua de unităţi 
muzeale a căror structură, funcţie şi rol au suportat profunde schimbări. 
Din simple depozite de rarităţi şi valori deosebite, muzeele Capitalei au 
devenit şi ele mijloace active de educaţie ştiinţifică şi culturală. In condi
ţiile revoluţiei culturale, muzeele - reorganizate pe principii strict ştiin
ţifice - au cunoscut o afluenţă de vizitatori, nicicînd întîlnită în trecut, 
fapt care este rezultatul unei acti\'ităţi conştiente şi complexe de atragere 
a publicului. 

In anii puterii populare progresele vieţii muzeistice s-au făcut simţite 
în Capitală şi prin creşterea numărului de unităţi, precum şi prin continua 
sporire a patrimoniului acestora. Realităţile vieţii muzeistice din Capitala 
patriei noastre sînt sesizate şi de vizitatorii străini. Impresiile lor confirmă 
o ,dată în plus înfăptui·rile obţinute. 

„Am vizitat de asemenea mai multe muzee restaurate sau nou 
deschise în ultimii ani -- declară pictorul \V. Jh. Sandberg, ·directorul 
muzeelor din Amsterdam, membru al comisiei de arte a C.N.E.S.C.O. -
Colecţii mici, răzleţite pînă mai deunăzi, sînt expuse în condiţii foarte bune, 
aş putea spune minunate şi sînt îngrijite de oameni competenţi. Aceste 
colecţii de artă oglindesc dez\•oltarea poporului, creşterea nivelului său. 
N\uzeul satului, cu minunatele case, i\:\11zeul de artă, unde am întilnit atitea 
capodopere ale artei universale mi-au lăsat o impresie excepţională. Este 

1 „Gazeta literară", din 7 febrnarie 1963. 
2 „Contemporanul", din 10 iulie 1939. 
3 „La Roumanie d'a11jo11rd'h11i", nr. 4/1937, p. 46. 

263 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



foarte bine că unele palate mari, ca, de pildă fostul palat regal, unde se 
află acum Galeria Naţională, sînt puse astăzi la dispoziţia poporului, sînt 
transformate în muzee" 1• 

O amploare deosebită a luat în aceşti ani şi dezvoltarea artei cine
matografice romîneşti. Numai în perioada 1949-1963 au fost create în 
studiourile bucureştene 123 filme artistice de lung şi scurt metraj, 96 filme 
de desen animat şi păpuşi, 670 filme documentare şi 1107 jurnale de actua
lităţi şi ediţii speciale 2• Dintre acestea multe s-au bucurat de o largă apre
ciere în ţară şi peste hotare -- unele fiind încununate şi cu premii la 
concursurile internaţionale. 

Pentru producerea acestor filme s-au creat o serie de unităţi noi : 
Intreprinderea pentru producerea şi întreţinerea de utilaj cinematografic 
„Tehnocin", Centrul de producţie cinematografică „Bucureşti" (pentru 
filme artistice de desen animat şi păpuşi), Studioul cinematografic 
„Al. Sahia" (pentru filme documentare, ştiinţifice, jurnale de actualităţi şi 
diafilme), Studioul Animafilm, Studioul „Buftea", unul dintre cele mai 
moderne din întreaga Europă etc. Despre acesta din urmă ia-tă ce ne declară 
actorul şi regizorul de filme indian Raj Kapoor : „ ... Am văzut studiouri 
cinematografice aproape în întreaga lume. Cel de la Buftea mi se pare cel 
mai bine dotat. Arhitectura şi detaliile complexului de la Buftea mi-au plăcut 
deosebit. E vorba de fapt de un veritabil palat al culturii şi nu văd nici 
un motiv pentru care nu ar putea produce filme excelente" 3• Acelaşi lucru 
îl remarca acum cîţiva ani şi actorul francez Henri Verneuil : „Aveţi nişte 
studiouri ... pot ::;ă vă asigur că sînt cele mai moderne din Europa" 4• 

:\umărul spectatorilor de film este astăzi aproape de trei ori mai mare 
decît în 1938. Această crestere care indică ridicarea nivelului cultural, a 
determinat construirea în Capitală a 16 cinematografe noi cu cca 10.000 
locuri, majoritatea fiind construite în cartierele mărginaşe, acolo unde ln 
trecut domnea incultura. 

Azi în aceste cartiere, în locul vechilor ca::>e modeste, se înalţă noile 
blocuri muncitoreşti, pe a căror acoperişuri, se profilează firele miilor de 
antene de radio sau de televizoare. 

In Capitala ţării îşi are sediul şi unul din cele mai moderne şi acce
sibile mijloace de răspîndire a culturii în rîndul poporului, Centrul de radio
difuziune şi televiziune romînă. In anul 1949 a luat fiinţă în Bucureşti 
primul centru de Radioficare din ţară, iar în 1957, în cartierul Floreasca 
îşi începea prima emisiune studioul de televiziune. Vizitîndu-1, Mario Bra
sini, directorul artistic al postului de radio mondial din Rio de Janeiro, 
spunea: „Nu voi vorbi numai de buna calitate a condiţiilor tehnice sau de 
noua şi frumoasa construcţie unde sînt instalate studiourile şi aparatele 
moderne ale radiodifuziunii romîne. Valoarea acestei instituţii trebuie cău
tată în idealul care a determinat pe creatorii săi şi care animă pe toţi colabo
ratorii săi: a distra şi a instrui. Programele emisiunii sînt elaborate în aşa 
manieră încît să poată fi ascultate de toate clasele sociale, intelectuali şi 

1 „Scînteia", din 17 august 1954. 
2 Datele au fost luate de la studiourile de fi.lme „Al. Sabia" şi „Bucureşti", precum 

şi din lucrarea lui G. Sadoul, Istoria cinematografiei mondiale, p. 309. 
3 „La Roumanie d'aujourd'hui", nr. 3/1938, p. 45. 
4 Ibidem, nr. 411938, p. 
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lucrători, savanţi şi ţărani, tineri şi bătrîni, totul, ţinindu-se seamă de gust, 
de preferinţă şi chiar de limba naţionalităţilor minoritare" 1• 

După eliberarea ţării înfăptuiri remarcabile au fost obţinute în toah~ 
domeniile de activitate: ştiinţifică, literară, artistică. Ceea ce apare specific 
îndeosebi pentru revoluţia socialistă în cultură este împrejurarea că în 
procesul de creaţie spirituală au fost atrase mulţimile. 

In Romînia nouă, masele populare participă la făurirea unui folclor 
nou ; colective întregi răspîndite pretutindeni duc mai departe tradiţiile 
artei noastre populare; studenţi, muncitori sau funcţionari alcătuiesc 
ansambluri corale sau interpretează pe scenele cluburilor, căminelor cultu
rale sau caselor de cultură piese· de teatru, texte pentru brigăzile artistice 
interpretate de artiştii amatori ; la fel formaţiuni coregrafice etc. 

Activitatea artistică de amatori ocupă un loc însemnat şi în viaţa 
culturală a oraşului Bucureşti. Realizările sale înregistrate în bil?nţurile 
oferite de atîtea concursuri şi festivaluri cu caracter local .sau republican, 
sînt deopotrivă remarcate şi de oaspeţi de peste hotare. 

„Tn mod deosebit am fost impresionaţi - declară tov. Vukmanovici 
Tempa - de atenţia pe care organizaţiile sindicale o acordă activităţii 
cultural-artistice de amatori. Am avut ocazia să vedem rezultate foarte 
frumoase în acest domeniu, atit la cluburile fabricilor cît şi în unele oraşe" 2• 

Cu prilejul Festivalului dansului folcloric care a avut loc la Praga 
- unde a luat parte şi echipa F'!bricii de confecţii ,,Bucureşti", ziarul Rude 
Pravo relata: „Participarea romînilor a ridicat nivelul artistic al Festiva
lului" - iar ziarul Mlado Fronta: „Ansamblul din Bucureşti a ţinut publi
cul în picioare, a stîrnit cele mai entuziaste aplauze" 3. 

Mărturii nenumărate ale oaspeţilor de peste hotare consemnează 
realizările obţinute în domeniul culturii. In toate vom găsi un lucru comun : 
cultura nu mai este azi privilegiul unei minorităţi, ci cunoscînd o puternică 
înflorire, ea face să se afirme pretutindeni geniu\. creator al poporului. 
In volumul „Cockpit No Longer" de australianul H. G. Clemen, care a 
venit în 1958 în Bucureşti ca participant la Congresul naţional pentru 
apărarea păcii, se găsesc aceste rîndui:i : „ ... în trecut poporul romîn îşi 
scria istoria încet şi cu trudă. Astăzi, cu mîinile eliberate, el a învăţat s-o 
scrie atît de repede, încît de-abia mai poţi să-l urmăreşti". La această 
afirmaţie, ca o completare vine mărturia făcută de doi scriitori argentinieni, 
Maria Tereza Leon şi Rafael Alberti, care ne-au vizitat ţara nu de mult: 
„Tot ceea ce am văzut în timpul călătoriilor noastre în această ţară, ne-au 
lăsat impresia că poporul romîn şi conducătorii săi au semnat un pact _de 
asigurare cu viitorul" 4• 

1 „La Roumanie d'aujourd'hui", nr. 5/1937, p. 30. 
2 „Munca", din 14 februarie 1964. 
3 „Munca", din lO iulie 1938. 
4 „Secolul XX", nr. 12, an. II, dec. 1962, p. 147. 
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Dan Berindei 
ORAŞUL BUCUREŞTI, REŞEDINŢA ŞI CAPITALA 

A ŢARII ROMINEŞTI 
Bucureşti, (Editura Ştiinţifică), 1963, 300 p. + li. + pi. 

Cartea lui Dan Berindei, Oraşul Bucu
reşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Romî
neşti, se înscrie în seria lucrărilor prile
juite de să<rbătorirea a 500 de ani de exis
tenţă sigură a oraşului Bucureşti şi a unui 
secol de cînd acesta a devenit Capi,tala 
Romîniei. Dan Berindei prezintă cu această 
ocazie un studiu de ansamblu a istoriei 
oraşului, circumscris în perioada anilor 
1459-1862, oprindu-se îndeosebi asupra ul
timei perioade - secolul al XIX-iea -
mai puţin cercetată în studiile de sinteză 
anterioare. Autorul intenţionează să dea în 
viitor şi o istorie a Bucureştilor, Capitală 
a Rominiei şi a Republicii Populare Ro
mîne 1. 

lnarmat cu o bibliogmfie vastă şi folo
sind o serie de materiale inedite, autorul, 
plasat pe poziţiile materialismului isioric, 
realizează o nouă sinteză a istoriei oraşu
lui Bucureşti, privit sub toate aspectele : 
dezvoltarea economică şi socială; eveni
mentele şi momentele caracteristice - pe 
toate planurile - din istoria oraşului ; 
organiza.rea administraţiei orăşeneşti ; pro
blemele demografice şi aspectele urbanisti
co-edilitare - din perioada tratată. O altă 
reuşită a lucrării este aceea că autorul pla
sează Bucureştii în istoria generală a ţării, 
relevînd în felul acesta condiţiile care au 
dus la dezvoltarea rapidă a oraş111t1i în 
unele perioade sau la stagnarea lui în 
altele. 

Expunerea este secţionată în două părţi : 
cea dintîi, intitulată Bucureşti, reşedinţâ a 

I Vezi prelata, semnată de autor la lucrarea 
recenzată, p. 5. 

Ţării Romîneşti, avind în vedere perioada 
pînă în anul 1659, cind Bucureştii devin 
singura Capitală a Ţării Romîneşti, şi a 
doua parte, Bucureşti, capitala Ţării Romi
neşti. tratind în continua•re perioada de pînă 
la 1862, an în care oraşul intră într-o nouă 
etapă a istoriei sale, devenind Capitala sta
tului romîn unit. 

ln cel dintîi capitol al primei părţi auto
rul tratează în mod ştiinţific problema ge
nezei oraşului Bucureşti, considerind că la 
formarea şi dezvoltarea acestuia au contri
buit o serie de factori de natură economică, 
militară şi geografică, precumpănind însă 
cerinţele economice proprii momentului de 
apariţie. Apariţia oraşului, arată Dan Be
rindei, „trebuie explicată p.rin dezvoltarea 
feudalismului pe întreaga arie a statului 
feudal muntean, prin necesităţile ce le are 
însăşi regiunea în care creşte şi se dez
voltă oraşul, ,prin importantul rol pe care-l 
joacă viitoarea Capitală în prncesul schim
burilor interne, dar şi externe, ca interme
diar intre munţi şi Dunăre" (p. 13). 

ln legătură cu începuturile oraşului, au
torul, după ce schiţează sumar datele cele 
mai importante privind aşezările omeneşti 
de pe teritoriul Bucureştilor dinaintea for
mării oraşului şi respinge posibilitatea ca 
Cetatea Dimboviţei menţionată în citeva 
documente din secolele XIV-XV să fie 
una şi aceeaşi cu viitoarea Capitală a Ţării 
Romîneşti, arată că anumite elemente de 
caracter urban fiinţează încă de pe la sfir
şitul secolului al XIV-iea sau începutul 
celui următor, dar că aşezarea nu cîştigă 
in importanţă <lecit spre mijlocul secolului 
al XV-iea, iar depline caracteristici urbane 
capătă abia în secolul al XVI-iea . .l\\omen-
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lui de const.ruire a cetăţii este considerat 
1458-1459, oind Vlao ŢepeŞ, ridică o con
strucţie, probabil din lemn, destinată Curţii 
domneşti, construcţie refăcută - după o 
serie de mărturii - peste două decenii. 

Al doilea capitol este consacrat istoriei 
Bucureştilor din secolu.I al XVI-iea. Dispu
nînd de un material informativ bogat, în
deosebi privind a doua jumătate a acestui 
veac, autorul reconstituie cu multe amă
nunte activitatea economică din Bucureşti 
- sub întreitul aspect : meşteşugăresc, 
comercial şi agricol -, viaţa socială, eve
nimentele poHtice cele mai de seamă, in
ceputul organizării comunităţii orăşeneşti, 
extinderea şi .înfăţişarea oraşului. Autorul 
distinge, în lini·i mari trei etape în dezvol
tarea oraşului caracteristice secolului al 
XVI-iea: prima se încheie la 1545, perioadă 
în care domnia •În tendinţa de a rezista 
presiunilor Porţii, izbutind să scape de o 
totală înfeudare către otomani, dăduse pre
cădere scaunului de la Tîrgovişte; în vre
mea lui Mircea Ciobanul însă, care afişa o 
politică de totală supunere faţă de turci, 
Burnreştii redevin aşezarea principală a 
ţării. Anul 15-15 deschide o nouă etapă, în 
istoria Bucureştilor, de .plină ascensiune, 
caracterizată prin amploarea economică pe 
care o ia oraşul, prin cele dintîi ştiri pri
vind organizarea sa administrativă şi prin · 
construirea unui număr de monumente 
arhitectonice. Jn ultima etapă - sfirşitul 
secolului al XVI-iea - pustii1 de războaie 
şi datorită evenimentelor furtunoase din 
pragul noului secol, oraşul Bucureşti 
este abandonat din nou În favoarea nq~o
viştei, unde Pătraşcu, fiul lui Mihai Vitea
z1il, fixează reşedinţa ţării. Dar însemnăta
tea economică şi politică .pe rare o dobîn
diseră Bucureşti-i în viaţa ţării, va impune 
de la sine renaşterea oraşului în perioada 
următoare. 

Jn al treilea capitol autorul prezintă anii 
1601-1659 din istoria oraşului Bucureşti, 
1659 înscmnîfld data la care Bucureştii de
vin Capitala stabilă :ii Ţării Romîneşti. 

Viaţa economică a oraşului la mijlocul 
secolului al XVII-iea este în plin avînt, 
chiar şi atunci, cînd Bucureştii pierd tem
porar întiictatea politică. Rîndurile meşte
şugarilor şi negustorilor cresc şi se întă
resc, dar în acelaşi timp boierii continuă 
procesul de penetraţie şi de acaparare a 
unor terenuri şi proprietăţi în oraş. Masele 
exploatate duc o neîncetată luptă de eman
cipare. Autorul apreciază că „răscoa la slu
jitorilor din 1655 nu a fost numai o miş
care de caracter militar, ci o puternică 
răscoală populară cu caracter antifeudal la 
care au participat orăşenii şi ţăranii" ( p. 
59). 
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Jn strînsă legătură cu dezvoltarea eco
nomică se constată o creştere a populaţiei. 
Autorul dă ca sigură cifra de 20.000 locui
tori ai oraşului fa mijlocul secolului al 
XVII-iea. Jn perioada avută în vedere se 
remarcă de asemeni creşterea teritorială a 
Bucureştilor, atit pe malul drept, cit mai 
ales pe cel stîng al Dimboviţei. 

Jn urma frămîntatelor evenimente care 
au afectat viaţa oraşului, se refac clădirile 
avariate şi se clădesc altele noi. Călătorii 

·străini îl găsesc, în socolul al XVII-iea un 
oraş „foarte mare". Autorul sesizează, tot
odată, unele schimbMi în organizarea ad
ministrativă a oraşului, drept urmare a în
tăririi puterii domneşti şi a extinderii apa
ratuhii dregătoresc al domnului. 

Cu anul 1659 autorul deschide partea a 
doua a lucrării sale, urmărind în primul 
capitol" dezvoltarea oraşului pînă la mijlo
cul secolului ·al XVIII-iea. Jn această pe
rioadă oraşu.I ânregistrcază noi progrese 
importante. Bucureştii cîştigă un rol econo
mic, politic şi cultura I nu numai în viaţa 
Ţării Romineşti, dar şi în aceea a Imperiu
lui turcesc. 

J11 viaţa economkă a oraşului, apar 
unele caracteristici oglindind creşterea 
pieţei interne, ale dezvoltării unor noi forţe 
de producţie. Se înfiinţează primele manu
facturi, iar activitatea meşteşugarilor şi ne
gustorilor se amplifi~·ă Îflăuntrul sistemului 
de breaslă care infloreşte. Apa~ marile ha
nuri, se dezvoltă mari artere de . circu
laţie, se formează Tîrgul de afară etc. Dez
voltarea economică a oraşului este, însă, 
stînjenită de exploatarea feudalilor interni 
şi de Poartă care-şi sporeşte pretenţiile ne
încetat. Bucureştii ca şi întreag.a ţară, trec 
în această perioadă ·prin momente grele 
pricinuite de o serie de calamităţi şi eveni
mente poli-lice neprielnice dezvoltării. 

Jn structura socială a oraşului, autorul 
remarcă o accentuare a însemnătăţii meş
teşugarilor şi .a negustorilor. Intensificarea 
exploatării clasei dominante, regimul fiscal 
apăsător determină mişcări a le maselor bu
cureştene, care se vor accentua în a ?oua 
jumătate a secolului al XVIII-iea. Printre 
acestea se înscriu cele din 1668 şi 1716. 

Pe plan cultura.I, Bucureştii tind să do
bîndească întîietatea faţă de celelate oraşe 
ale ţării. Bucureştii devin centrul tipogra
fic cel mai activ al ţării şi unul din princi
palele centre tipografice ale Europei sud
esHce. La 1694 se îlflfiinţează şcoala dom
nească de la sf. Sava, care, ca şi acea 
de la sf. Gheorghe vechi, va dobîndi o re
putaţie deosebită în Europa răsăriteană. 

Instaurarea regimului turco-fanariot de
termină un proces de orientalizare a ora
şului. 
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Tn secolul al XVIII-iea se remarcă schim
bări structurale şi în organizarea admi
nistrativă. Judeţu.I şi pîrgarii sînt înlocuiţi, 
treptat, de dregătorii legaţi direct de 
domnie. 

Tn capitolul următor este prezentată isto
ria oraşului în perioada de destrămare a 
feudalismului, mergîndu-se cu expunerea 
pînă la 1820. Autorul surprinde în dezvol
tarea Bucureştilor din această perioadă ca
racteristici ale noii orînduiri ce va urma. 

Se dezvoltă necontenit economia de 
mărfuri, se desfăşoară procesul acumulării 
primitive a ca pita !ului, deşi este frînat alit 
de menţinerea relaţiilor feudale cit şi de 
dominaţia otomană; încep să apară rela
ţiile de producţie capitaliste. 

Pe teritoriul oraşului sau în apropiere se 
înfiinţează şi se dezvoltă manufacturi ce 
pierd treptat caracteristicile feudale şi do
bîndesc altele specifice capita.Jismului. Dez
voltarea acestora este însă stînjenită de 
menţinerea regimului de breaslă, de fisca
litatea a păsătoare, de dominaţia otomană 
şi de concurenţa străină, ca şi de desele 
războaie de la sfîrşitul secolului al 
XVIII-iea şi începutul celui următor. 

Comerţul ia un puternic avînt în a doua 
jumătate a secolului al XVIJl-.Jea şi în pri
mele decenii ale secolului al XIX-iea, dato
rită în special restrîngerii monopolului 
Porţii. Negoţu.J bucureştean joacă un rol 
însemnat am în procesul intern de schim
buri, cît şi în afară. 

Pe plan social se constată importante 
transformări determinate de dezvoltarea 
economiei de mărfuri. Tn oraş se întăresc 
elementele noii clase burgheze, în timp ce 
boierimea apare ca o clasă în decadenţă. 
Autorul subliniază în acelaşi timp stratifi
carea ivită în sinul meşteşugarilor şi al ne
gustorilor din !!indu! cărora se ridică ele
mente ce aspiră Ia funcţii politice şi admi
nistrative. Totodată se intîlnesc dese cazuri 
cînd boieri şi chiar domnitori sînt interesaţi 
în comerţ şi deschiderea unor manufacturi 
şi „fabrici". Autorul găseşte semnificativă, 
apoi, creşterea numărului aşa zişilor vaga
bonzi care se cifrau la s.fîrşitul ·perioadei 
analizate la cca. 20.000 şi care erau în fond 
clăcaşi fugiţi de pe moşii, muncitori şi 
„ca !ici" adică sărăcimea oraşului. 

Masele populare orăşeneşti exploatate ca 
şi .p,ină acum, duc o neîncetată luptă de eli
berare, accentuată de condiţiile create c;le 
des.compunerea feudalismului şi favorizată 
de repetatele înfrîngeri ale Porţii. Mulţimea 
participă la luptele dintre fracţiunile boie
reşti, impunîndu-şi revendicări proprii, sau 
Ia războaiele purtate pe teritoriul Ţării Ro
mîneşti împotriva jugu.Jui otoman. Momen
tul culminant al luptei maselor împotriva 
cxploatăr,ii interne şi externe îl constituie 

puternica răscoală condusă de Tudor Vla
dimirescu la care bucureştenii se alătură 
în masă. 

Tn ciuda calamităţilor ce lovesc oraşul 
şi a evenimentelor militare care şi-au lăsat 
pecetea în istoria sa, dezvoltarea Bucureş
tilor continuă. Se înmulţesc clădiri,Je, oraşul 
se si&tematizează (în special în urma uria
şului incendiu din 1804 ), creşte teritoriul, 
numărul maha,Jalelor se măreşte, populaţia 
oraşului este în plină creştere. 

Dezvoltarea oraşului impune luarea unor 
măsuri de urbanistică : încercări de siste
matizare, limitiarea extinderii oraş.ului, lăr
girea străzi.lor şi podirea lor, alimentarea 
oraşului cu apă potabilă etc. Tn timpul ad
ministraţiei ruse din 1806-1812 procesul 
de „europenizare" a oraşului progresează 
în mod vădit. 

Administraţia oraşului apare în perioada 
tratată de o mare complexitate, atît dato
rită concentrării vieţii politico-administra
tive în. Capitală cit şi necesităţilor mul
Up.le impuse de dezvoltarea oraşului la 
care org,anizarea feudală a statului nu mai 
putea face faţă. 

Ultimul capitol este consa.:rat perioadei 
1821-1862, perioadă de mari prefaceri şi 
de o deosebită însemnătate pentru istoria 
oraşului Bucureşti. 

Viaţa economică a Bucureştilor, mar
chează în această vreme noi caracteristici 
ş; un ritm de dezvoltare mai accelerat. 
Răs.coala din 1821 lovind greu orînduirea 
faudală deschide noi perspective de dezvol
tare economică ; desfiinţarea monopolului 
otoman la 1828 ca şi aplicarea Regulamen
tului Organic au creat condiţii favorabile 
pătrunderii elementelor noi capitaliste într-o 
măsură din ce în ce mai mare în viaţa 
economică a BucureşUlor. Revoluţia de la 
1848 a avut ca urmare accelerarea proce
sului de pătrundere a capitalismului, proces 
accentuat în .perioada formării statului na
ţional în urma desfiinţării privilegiilor feu
dale prin convenţia de la Paris. Autorul 
apreciază totuşi că oraşul înNrzie să capete 
o dezvoltare dominant capitalistă. 

TransformăriJe economice atrag după 
sine şi adinci transformări în structura so
cială a oraşului. Boierimea are de înfruntat 
asalturile burgheziei în ascensiune, dornică 
de putere. Ea însăşi este nevoită să admită 
schimbă,ri, să se adapteze I.a noua situaţie, 
împletindu-şi interesele cu noua clasă ce se 
ridica. Paralel cu creşterea producţiei capi
taliste şi ridicarea burgheziei, se dezvoltă 
proletariatul pe care îl găsim prezent atît 
în revoluţia de la 1848 cît şi în lupta pen
tru Unirea Principatelor. Autorul mai sub
liniază apoi, accentuarea diferenţierilor so
ciale în sinul meseriaşilor şi mai ales al 
negustorilor din oraşe. 
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Opera de modernizare a oraşului înre
gistrează salturi remarcabile îndeosebi în 
perioada Regulamentului Organic care 
deschide, şi în această privinţă, un nou ca
pitol în istoria Bucureştilor. Lucrările edi
litare nu contenesc; se continuă opera de 
sistematizare a oraşului, străzile se pie
truiesc, se introduce iluminatul public ; se 
alege primul sfat orăşenesc, se întocmesc 
statistici. 

Prosperitatea oraşului se remarcă şi în 
viaţa culturală : unvăţămîntul se moderni
zează, presa - şi ,în special cea politică 
după 18.J.8 o dată cu desfiinţarea cenzurii 
- ia avînt, teatrul înfloreşte etc. 

Autorul mai urmăreşte în acest capitol 
desfăşurarea marilor evenimente politice 
ale perioadei, Hustrînd bogat participarea 
maselor bucureştene la ele. 

Incepînd din anul 1862 Bucureştii intră 
într-o nouă etapă a istoriei sale, devenind 
Capitala statului rnmîn unit. 

Cartea lui Dan Berindei se încheie cu o 
bogată listă bibliografică, conţinînd cele 
mai semnificative lucrări privind istoria 
Capitalei noastre ·pînă în 1862, precum şi 
cu un indice toponomastic foarte temeinic 
şi sistematic organizat. 

Lucrarea atît de interesantă a autorului 
ne prilejuieşte însă şi posibilitatea formu
lării unor observaţii privind abundentul ei 
material, precum şi aducerea citorva com
pletări. 

Astfel, în ceea ce priveşte periodizarea 
istoriei oraşului, autorul s-a orientat în 
mod just apreciind-o ca fiind constituită 
din două etape, adică de la primele în
ceputuri pînă în 1659, cînd Bucureştii de
vin reşedinţă de scaun statornică a ţării 
şi apoi de la această dată pînă în 1862, 
momentul transformării sale în Capitală a 
Principatelor Unite. 

In schimb,. limitele cronologice ale unora 
din capitolele însumate celor două părţi, 
nu reflectă întotdeauna evenimentele cele 
mai semnificative din viaţa oraşului. 

Astfel, conţinutul capitolului „Bucureştii 
veac-ului al XVI-iea" este ales în mod con
venţional; mult mai logic ar fi fost ca 
par·tea pînă la 1545 - dată la care Mircea 
Ciobanul restatorniceşte pentru un timp 
reşedinţa ţării la Bucureşti - să constituie 
limita celui dintîi capitol, iar cel de al 
doilea să trateze epoca 1545-1659 în care 
Bucureştii şi Tîrgoviştea au fost alternativ 
cetăţi de scaun. De asemeni era mai indi
cat ca regimul turco-fanariot să alcă
tuiască un capitol unitar 1716-1821 fără 
a fi fragmentat în două ·părţi printr-o 
limită, iarăşi adoptată convenţional, mijlo
cul sec. XVIII. In sfîrşit revoluţia burghe
zo-democratică de la 1848 ar fi trebuit să 
deschidă ultimul capitol al cărţii, reliefîn-
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du-se astfel şi mai pregnant importanţa ei 
ca eveniment ce a pus capăt regimului 
feudal în ţara noastră, statornicind noua 
orînduire capitalistă. 

Modul <le împărţire al materialului de 
către autor în diferitele capitole, adică dez
voltarea economică şi socială, evenimentele 
politice, organizarea administrativă şi edi
litar-urbanistică a Bucureştilor, poate fi 
considerat, în general, judicios întocmit, 
deşi nu asigură întotdeauna omogenitatea 
subiectului şi obligă uneori pe autor la ine
vitabile repetiţii, la întreruperea cursivităţii 
expunerii şi fragmentarea ei, silindu-l me
reu să apeleze la asteriscuri spre a despărţi 
diferitele probleme tratate. 

Totuşi car.acterizările juste şi puterea de 
sinteză a lui Dan Berindei suplinesc, în 
parte, aceste lacune şi ajută pe cititor a-şi 
făuri o idee justă asupra diferitelor etape 
de dezvoltare ale Capitalei. 

In ceea ce priveşte sectorul vieţii ccono· 
mice, apreciem în mod favorabil ponderea 
acordată de autor dezvoltării meşteşuguri
lor, manufacturilor şi .începuturilor indus
triei bucureştene în prima jumătate a sec. 
XIX, tratate cu multe amănunte şi o com
petenţă evidentă. Credem însă că s-ar fi 
cuvenit să se sublinieze mai pregnant fap
tul că vreme îndelungată oraşul şi-a pă
strat un anumit caracter semi-agrar, în spe
cial fa marginile sale, unde se întindeau 
numeroase ogoare, vii şi livezi, ale căror 
produse cerealiere şi viticole erau desfă
cute pe piaţa oraşului. Pomicultura, seri
cicultura şi legumicultura au constituit de 
asemenea un sector al economiei agrare 
bucureştene, mai ·puţin dezbătut de autor 
în cadrul lucrării sale. 

Privitor la meşteşuguri avem o rezervă 
in ceea ce priveşte organizarea lor în frăţii 
şi bresle (p. 45, 68) ; <lupă unele cercetări 
recente 1, cunoscute în parte şi autorului, 
rezultă că în Tara Romînească singura for
mă de asociere ·profesională· a meşteşuga
rilor a alcătuit-o numai breasla, condusă 
de un vătaf într-un stadiu de organizare 
mai primitivă şi apoi, •În mod frecvent, 
dintr-a doua jumătate •a sec. XVII de către 
staroste. Semnalăm aici totodată o lu
crare mai veche, dar interesantă şi necu
noscută autorului, privitoare la .încercarea 
de colonizare în Buc!ll"eşti la 1740 de că
tre Constantin vodă Mavrocordat a 20 de 
familii de meşteri germani evanghelişti 
din Herrnhut, în urma unei înţelegeri per
fectate cu mandatarii comunităţii saxone 

I C. Şerban. Meşteşugurile din Ţara Romi
nească în secolul XVI/I, Buc., !964 (Disertaţie 
pentru ob\inerea titlului de candidat în ştiinţe 
istorice). 
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Andreas Jăschke şi Zacharias Hirschel, 
trimişi special la Bucureşti în acest scop 1. 

Mai amintim, de asemenea, în comJ!>leta
rea vastei bibliografii folosite de autor pri
vitoare la \'iaţa economică în ultimul ca
pitol al cărţii sale şi merituosul studiu al 
lui Ioan V. Cojocaru relativ la începutu
rile ;ndustriei bucureştene 2• 

O altă problemă legată de capitolul dez
voltării social-economice a Capitalei, ce 
lipseşte însă din lucrarea lui Dan Berin
dei, o constituie existenţa - destul de tim
purie chiar - a capifalului cămătăresc pe 
piaţa oraşului 3 şi înmulţirea zarafilor, în 
special din a doua jumătate a sec. XVII, 
cînd constituiesc la un moment dat un grup 
destul de omogen 4, de care trebuiau să. 
ţină seama negustorii, boierii, clericii avuţi 
şi alţi reprezentanţi ai claselor interesate 
în comerţ. 

Cu privire Ia lupta de clasă, autorul 
cărţii a analizat pe larg şi într-un mod 
foa-rte documentat cele mai însemnate miş
cări şi frămîntări sociale care au avut loc 
pe teritoriul oraşului începînd din sec. 
XVI pînă în perioada Unirii. Mai adăugăm 
insă ca foarte utiJe pentru ID.ţelegerea am
ploarei răscoalei seimenilor şi dorobanţi
lor din Bucureşti Ia 1655 şi consultarea 
studiilor, recent apărute, ale soţilor De
meny 5. 

Părţile din cartea lui Dan Berindei refe
ritoare la evenimentele politice, precum şi 

' Hans Pelri, O scrisoare necunoscută a dom
nitorului Constantin Mavrocordat din anul 1740 
în „Analele Academiei Romine", M.S.I., seria 
III, tom. XXII (1940), p. 199-211. 

' Materiale privind dezvoltarea industrială 
a oraşului Bucureşti în perioada Regulamentu
lui Organic şi în anii premergători Unirii Prin
cipatelor ( 1831-1859) în Materiale de istorie şi 
muzeografie, Buc., 1964, p. 177-187. 

' O dornda în acest sens o alcătuieşte acti
vitatea bogatului cămătar grec Mavrichie din 
Bucureşti care la slîrşitul sec. XVI ajunge să 
împrumute cu sume uriaşe de bani chiar pe 
unii dregători din Sfatul domnesc; astfel din
tr· un document din 28 august 1599 rezultă că el 
împrumutase pe marele vornic Danciu din 
Brîncoveni cu 130.000 de aspri, primind ca ză
log mai multe sate ale acestuia (Arh. St. Buc. 
Sec/ia istoriccl, nr. 1654 - doc. irredit.). 

• Ei îşi aveau chiar locul stabilit în oraş 
în apropierea „uliţei cei mari despre Curtea 
domnească" în timpul domniei lui Şerban vodă 
Cantacuzino (1678-1688) Cf. Documente privind 
istoria oraşului Bucureşti, (ed. M.l.B.), Buc., 
1960, p. 49, nr. 14. 

' Lidia Demeny-Meşkova, Relaţiile seimeni/or 
cu cazacii în timpul mişcării populare din 1655 
în Ţara Romînească în „Studii privind relaţiile 
romtno-ruse", voi. 111, Buc. 1963, p. 3-17; Lu
dovic Demeny, Cu privire la caracternl răscoa
lei din 1655 în Ţara Romînească îrr „Studii". 
XVI (1963), nr. 2, p. 307-335. 

la momentele cele mai însemnate din viaţa 
oraşului, ,Je considerăm ca fiind cele mai 
izbutite din întreaga lucrare, autorul reu
şind să ne ofere un tablou aproape com
plet al sbuciumatelor evenimente din tre
cu1ul Capitalei ţării noastre. 

Cu aceeaşi competenţă, sprijină pe o 
bogată documentare în mare măsură ine
dită, este prezentată şi organizarea admi
nistrativă ca şi problemele demografice, 
precum şi aspectele edilitar-urbanistice 6, 

deşi ar fi trebuit amintită, pentru marea 
ei importanţă statistică şi catagrafia ge
nerală a oraşului din anul 1838 7• O carenţă 
o constituie însă şi lipsa înfăţişării asis
tenţei sanitare şi a higienei publice din 
Bucureşti înaintea soc. XVIII, cînd se pot 
documenta tulele aspecte destul de intere
sante în această privinţă, ca de pildă pre
zenţa unor medici şi personal sanitar în 
oraş în sec. XVI-XVII, existenţa unor far
macii încă de fa sfîrşitul sec. XVII ş. a., 
pe larg dezbătute în diferitele comunicări 
ale Societăţii de istorie a Medicinii din 
Bucureşti ţinute în anii din urmă 8 şi sin
tetizate într-un recent articol 9_ 

I n sfirşit cartea lui Dan Berindei, ar fi 
trebuit să beneficieze de o iconografie mai 
bogată, precum şi de hărţi mai numeroase, 
avînd în vedere amploarea şi interesul tex
tului, insuficient susţinut prin ilustraţii. 

In concluzie, istoria oraşului Bucure.şti 
înfăţişată de-a lungul a patru secole de 
Dan Berindei, cu toate lipsurile ei în gene
ra 1 minore şi în fond inerente oricărei lu
crări de mai mare amploare, reprezintă un 
serios aport în cercetarea ştiinţifică a tre
cutului Capitalei noastre, înfăţişat de pe 
poziţia materialismului istoric; faptul că 
se bazează şi pe un preţios material do
cumentar - în largă măs11ră inedit - îi 
conferă prestigiul necesar spre a constitui 
o \11nare temeinică şi indispensabilă a 
noii istoriografii bucureştene. 

IOANA CONSTANTINESCU 
şi PAUL CERNOVODEANU 

' La care se poate adăuga valoroasa contri· 
butie a lui Florian Georgescu, Marele plan al 
oraşului Bucureşti ridicat de maiorul Borroc
zyn între 1844-1846 în Materiale de istorie şi 
muzeografie, p. 39-79. 

7 La Arh. St. Buc„ Catagrafii, dos. 82-86. 
1838 (Catagrafia este întocmită pe cele cinci 
vopsele ale Capitalei). · 

• Comunicările Societăţii Ştinfelor Medicale 
din R.P.R. Istoria Medicinii. Rezumatele comu
nicărilor, Buc„ 1961, 253 p. 

9 Dr. N. Vătămanu, Asistenţa sanitară în 
Bucureşti în veacul al XVI-iea şi al XVII-iea 
în Materiale de istorie şi muzeografie, p. 229-
240. 
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C011EP)KAHl1E 
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«l>AOpHaH }l>KOPA>KeCKY 
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MecTHocn1 11 >K1nem1 5yxapeCTa, onHca1rn1,1c 
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