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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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