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I. STUDII ŞI MATERIAL~ DE ISTORIE 

CONSIDERAŢII PRIVITOARE LA PECEŢILE ORAŞULUI BUCUREŞTI 
IN SECOLELE AL XVI-LEA ŞI AL XVII-I.EA 

de P. I. CERNOVODEANU şi N. V ATAMANU 

Incă din perioada cînd modesta aşezare, care se va transforma ulte
rior în oraşul Bucureşti datorită dezvoltării producţiei meşteşugăreşti 
locale 1, constituia o mică aglomerare de populaţie sătească, ea a tre
buit să aibă o conducere. Era de sigur o conducere după modul tradi
ţional al celor doisprezece bătrîni puşi sub o căpetenie 2 • Ridicarea acelei 
aşezări, condiţionată de creşterea producţiei în împrejurări prielnice de 
ordin economic, a atras aici în număr tot mai mare elementele producă
toare, dar şi pe neguţători. Stăpînirea a instalat aici un punct de pază 
şi a clădit o cetate. Meşteşugarilor şi neguţătorilor din împrejurimile 
cetăţii 3 domnia le-a cedat, după obiceiul feudal", o parte din pămîntul 
socotit al ei (dominium eminens) pe care aceştia şi-au construit dughe
nele (ateliere-prăvălii) şi locuinţele. Acesta a constituit „pazarul" sem
nalat la Bucureşti, pentru prima oară, în 1563 ::;. Pentru administrarea 
pazarului : adunarea chiriei datorată stăpînirii, îndeplinirea altor obli
gaţii faţă de domnie, organizarea interioară etc., a fost adoptată condu
cerea tradiţională a oamenilor locului, numai că pentru denumirea con
ducerii s-au acceptat titulaturile folosite în Transilvania, ca şi în Serbia 
şi în alte părţi, de pîrgari şi judeţ 6• 

1 1n condiţiile generale ale dezvoltării oraşelor arătate de Fr. Engels, Ori
qinea .familiei, a proprietăţii private şi a statului, ed. V, Buc., 1961, p. 166. 

2 Lia Lehr, Organizarea oraşelor din Ţara Românească între 1501-1650, în 
Studii, IX (1956), nr. 2-3, p. 58. 

:i Asemeni tîrgurilor din Serbia, lingă fortăreaţa centrală, cf. C. Jirecek, 
I.a civilisation serbe, Paris, 1920, p. 27-28. Vezi '?Î Nicolai Todorov, Do HRKOH BbnpOCH 
ua 6a.~KaHCKHR rpan npe3 XV-XVII B (Contribuţii la studierea oraşului în Bal
cani în sec. XV-XVII) în ncrnpn'leCKH nper.11e11, Sofia, XVIII (1962), nr. 1, p. 32-58. 

" H. Pirenne, Les villes du Moyen Age, Bruxelles, 1927, p. 67, 127, 131. 
5 Doc. priv. Ist. Rom., B, veac XVI, vol. 3, p. 177. 
u C. Jirecek, Uber Miletic's Kronstadter Urkunden, în Archiv fi.ir Slavische 

Philologie, XI p. 600 ; Idem, La civilisation serbe ... p. 41. 
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Pazarul, nucleu al activităţii economice, avea în centrul lui într-o 
vreme cînd ideologia religioasă era atotputernică 1, o biserică 2 • In
treaga activitate a organelor administrative ale oraşului (judeţ şi pîrgari) 
era patronată de biserica pazarului. Aici se făcea alegerea judeţului, în 
fiecare an, probabil primăvara pe la sf. Gheorghe, după cum se obişnuia 
in Moldova şi în Ungaria şi chiar în Ţara Românească, la Cîmpulung :;_ 
Aici i se încredinţa judeţului însemnele demnităţii sale, care la vecinii 
sîrbi constau dintr-un toiag" (baculus iudici), catastiful oraşului 5 în 
care se treceau schimbările de proprietate şi pecetea oraşului, pînă ce 
judeţul îşi confecţiona una nouă. Este de crezut că la Bucureşti pecetea 
se păstra la biserica din pazar, pentru că şi la Cîmpulung era ţinută 
la Bărăţie sau la mănăstirea Negru Vodă, după cum judeţul se alegea 
dintre catolici sau ortodocşi"· De asemenea, ştim că la Argeş pecetea se 
găzduia la mănăstire 7, în Ungaria era dată în paza capelanului curţii 
şi în oraşele ardelene se păstra la biserică 8. Cum la Bucureşti pecetea 
oraşului înfăţişa pe Maica Domnului cu pruncul este logic să se creadă 
că acea biserică din pazar avea hramul Maicii Domnului 9• 

Cea mai veche pecete cunoscută a or3.şului Bucureşti este aplicată 
pe un document datat din 13 m~.i 1563. De la această dată şi pînă la 10 
martie 1699, cînd s-a emis ultima carte a judeţului şi pîrgarilor din 
Bucureşti, cunoscută pînă astăzi, s-au scurs 1:36 ani şi se cunosc 58 de 
cărţi provenite de la 17 judeţi 111 în acest interval de timp. 

1 Fr. Engels, Ludwig Feuerbach şi sfîrşitul filosofiei clasice germane, ed. II, 
Buc„ 1949. p. 38. 

2 Doc. priv. ist. Rom., B, veac, XVI, voi. 3, p. 177. Este probabil că acea 
biserică a fost lăcaşul pe ca1·e documentele din veacul al XVIl-lea îl numeau 
al „Doamnei Marii" sau al ,,Doamnei Stana şi Doamnei Maria", cf. G. Potra, 
DoCllmente privitoare la istoria oraşului BuCllreşti (1594-1821), Buc. 1961, p. 92. 
Stana pare a fi fost fiica lui Mircea Ciobanul, cf. G. D. Florescu, Din vechiul 
Rucureşti, Buc., 1935, p. 5. Maria a1· fi fost doamna lui Basarab cel Tînăr 
(1477-1482), cf. P. Ş. Năstui'el, Cetatea Bucureşti în veacul al XV-Zea în voi. 
Materiale de istorie şi muzeografie (cd. M.l.B.), I, 1964, p. 155. 

:1 E. Vîrtosu, Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti, în Doc. priv. 
ist. Rom„ Introducere, II, Buc„ 1956, p. 443. Alegerea se făcea primăvara, în legă
tură cu reînnoirea întregii naturi, co1·espunzînd unei tradiţii străvechi. Presupunerea 
ca judeţul şi pîrgarii s-ar fi putut schimba în puterea iernii, la 2 februarie (Întim
pinarea Domnului) pare puţin prnbabilă. 

" C. Jirecek, La civilisation serbe, p. 28. 
5 Aceste catastife nu sînt menţionate documentar pentru Ţara Românească, 

dar ele au existat în Moldova şi, fără îndoială, nu au putut lipsi nici la Bucu
reşti, cf. A. Sacerdoţeanu, Curs de arhivistică, Buc. 1958, p. 157 şi R. Manolescu, 
Cultura orăşenească în Moldova în a doua jumătate a sec. XV-lea în vol. Cultura 
moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, Buc. 1964, p. 48. 

G E. Vî1'tosu, op. cit., p. 496. 
~ Ibidem. 
R S. Jako, Sigilografia cu referire la Transilvania pînă la ş.fîrşitul sec. al 

XV-lea. în Doc. priv. ist. Rom„ Introducere, II, p. 570. 
u în documentele din veacul'ile XIV--XV găsim deseori hramul Maicii 

Domnului fără referire la o anume acţiune din viaţa ei (3 octombrie 1385, 27 
iunie 1387, 1 sept. 1391, etc.), cf. Doc. priv. ist. Horn., B, veac XIII, XIV, XV, 
p. 31, 41, 45. 

111 Paul I. Cernovodeanu, Consideraţii prit,itoare la organizarea administrativă 
a oraşului Bucureşti în sec. XVI-XVII, în Mat. de ist. şi muz„ I, 1964, p. 162. 
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Dacă data ultimă este, cu cea mai mare probabilitate, imediat 
apropiată de încetarea activităţii judeţului şi a pîrgarilor, prima dată, 
în schimb, nu poate constitui decît termenul de la care ni s-au păstrat 
cărţi ale aceloraşi organe administrative. Dintre cărţile care au ajuns 
pînă la noi, nu toate şi-au păstrat sigiliul imprimat, unele desfăcîndu-se 
de pe hîrtie şi pierzîndu-se. Pe documentele care şi-au păstrat sigiliul, 
în număr de aproape 50, acest sigiliu apare în două tipuri 1, fiecare tip 
cuprinzînd trei variante în ce priveşte dimensiunea, inscripţia, repre
zentarea imaginei centrale etc. 

Ne vom ocupa în consideraţiile pe care intenţionăm să le facem 
numai de imaginea religioasă centrală. neintrînd în analiza celorlalte 
caracteristici, pentru care trimitem la studiile citate. 

Pecetea oraşului pe cartea din 9 ia
nuarie 1578 (7086) (Maica Domnului, 
bust, cu pruncul în braţe). Tipul I, 

varianta A. 

Pecetea oraşului pe cartea din 18 
iulie 1628 (7137) (Maica Domnului, 
în întregime, pe tron, cu pruncul 
pe braţul drept). Tipul I. varianta B. 

Astfel găsim că cea clintii variantă a primului tip şi cea mai veche, 
aceea care înfăţişează pe Maica Domnului cu Pruncul, reprezentată nu
mai în jumătatea superioară a corpului, s-a păstrat doar în cinci înti
păriri sigilare 2 eşalonate între 13 mai 1563 şi 28 noiembrie 1580. 

A doua şi a treia variantă din primul tip, care înfăţ~ează două 
personaje apare în cinci întipăriri şi anume pe cărţile emise la 23 

1 A. Sacerdoţeanu, Condiţiile în care a apărut sigiliul oraşului Bucui·eşti. 
Fi'serica centru al vieţii tirgoveţilor în „Glasul bisericii", XXI (1962). nr. 11-13, 
p. 1099, socoteşte că toate actele judeţilor bucureşteni au un singur tip sigilar, 
hngiografic, în trei variante (Maica Domnului cu Pruncul în braţe, Întimpinarea 
Domnului şi Buna Vestire). 

2 E. Vîrtosu, op. cit. p. 498. In plus autorul mai citează o carte emisă de 
judeţul Vîlcan la 14 februarie 1590 cu sigiliul căzut. Putem adăuga, în aceleaşi 
c·ondiţii, cărţile date de Baciul judeţ la 6 februarie 1587, de Stan judeţul la 5 mai 
1589, cf. Doc. priv. ist. Rom., B., veac XVI, voi. 5, p. 294-295, p. 411. 
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aprilie 1619, la 18 iulie 1628 (varianta a doua), una, fără zi şi lună, din 
1631-1632 1 apoi la 23 decembrie 1631 şi 20 mai 1634 (varianta a treia). 

Asupra interpretării acestor două personaje există discordanţă da
torită faptului că imaginea este defectuoasă, neclară, ca urmare a exe
cuţiei rudimentare a peceţii. Cel dintîi care s-a pronunţat asupra aces
tei întipăriri a fost B. P. Haşdeu în şedinţa Academiei Române de la 
15 mai 1887 2, în legătură cu studierea problemei sigiliului municipal. 
Haşdeu arată că pe 12 acte ale oraşului dintre 1570-1670 sigiliul s-a 
schimbat de trei ori şi „tipul intermediar are două figuri a căror pre
vizare e cam dificilă : s-ar putea însă bănui că este Sf. Constantin şi 
Elena". C. Ionescu-Gion, în capitolul despre cîrmuirea oraşului din re
marcabila sa monografie, redă „reconstituită" în desen pecetea din 1628 3, 

fără să o spună însă; imaginea arată clar pe Maica Domnului cu Prun
cul, dar nu e autentică. In pecetea din 1631-1632 el vede că „Pecetea 
oraşului este tot Maica Domnului cu Isus în braţe""· I. Ionaşcu des
criind cartea lui Gheorghe judeţul din 1631-1632 spune : „tn centru 
două figuri rudimentar stilizate, avînd în dreapta soarele, în stînga crai 
nou""· 

La rîndul său E. Vîrtosu crede că imaginile de pe documentele 
din 1619 şi 1628 ar reprezenta scena Intîmpinării Domnului, iar cea de 
pe documentul din 1631-1632. scena Bunei Vestiri 1'. 

Deosebirile de interpretare se explică, am spus, prin execuţia foarte 
neîndemînatecă, grosolană, a tuturor celor două variante în discuţie. In 
realitate însă este vorba numai de reprezentarea Maicii cu Pruncul în 
braţe, în ambele variante, cu deosebirea doar că în loc să fie reprezentată 
parţial, bust, este redată în întregime, aşezată pe tron şi ţinînd pruncul 
pe braţul drept în întipăririle din 1619 şi 1628 şi pe braţul stîng în 
cel din 1631-1632. 

Insfîrşit, cel de al doilea tip înfăţişează scena Bunei Vestiri şi apare 
în mai multe variante, pe documentele dintre 14 octombrie 1653 şi 17 
iulie 1698 1. 

1 E. Vîrtosu, op. cit., p. 498 şi urm. în afara cărţii judeţului Taniu din 
17 iulie 1624, cu pecetea căzută, deci inutilizabilă, citată de autOI', mai adăugăm 
cartea judeţului Ianiu de la 17 iulie 1625 (Arh. Şt. Buc., M-rea Nucet, XV;'3), 
a lui Dumitru judeţ de la 15 mai 1626 (Acad. R.P.R., LXXIV.14) si a lui Vladul 
judeţ din 8 dec. 162& (Ibid2m, CCCC/2). 

2 Analele Academiei Române, s. II, t. X (1887-1888), p. 4. 
a G. Ionescu Gion, Istoria Rucurescilor, Buc., 1899, p. 725. 
" Ibidem, p. 728. 
5 I. Ionaşcu, Unde a fost satul Cîrstieneşti, în „Revista istorică română , 

XIV (1944), fasc. 1, p. 51. 
G E. Vîrtosu, op. cit., p. 498 şi u1·m. 
7 în spiritul prezentului studiu nu găsim necesară comentarea tut1Eor Cărţilor 

care poa1·tă sigilii de acest tip. Ne-am mărginit numai să le semnalăm în anexă. 
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In ce priveşte modificările sigiliului dinăuntrul fiecărui tip, prima 
variantă din tipul întîi (Maica Domnului îndurătoarea) apare între 1563 
şi 1590, adică în 27 de ani, în care timp s-au perindat cel puţin 3 judeţi, 
adică atîţia cîţi cunoaştem 1. S-ar putea admite deci că fiecare judeţ îşi 
făcea propriul lui sigiliu pentru vremea cît reprezenta oraşul. In caz 
de realegere el îşi păstra, bineînţeles, sigiliul. Astfel Stan judeţul aplică 
sigiliul lui pe cărţile emise la 26 mai 1577, la 9 ianuarie 1578 şi 5 iulie 
1578, ceea ce înseamnă că fusese reales, mandatul unui judeţ avînd o 
durată de un an 2. 

Inăuntrul celei de a doua şi a treia variante ale primului tip (Maica 
Domnului cu pruncul pe tron) cunoaştem patru întipăriri, cu diferenţe 
de diametru :i. Varianta a treia (Maica Domnului pe tron cu pruncul 
pe braţul stîng), apare pe o carte din 1631-1632, apoi la 23 decembrie 

Pecetea oraşului pe cartea din 
1631-1632 (7140) (Maica Domnului, 
în întregime, pe tron, cu pruncul pe 
braţul stîng). Tipul I, varianta C. 

Pecetea oraşului pe cartea din 18 
iunie 1665 (7173) (Buna Vestire). 

Tipul II, varianta A. 

1631 şi 20 mai 1634 este folosită de doi judeţi, Gherghe, în 1631-1632, 
şi Dumitru în 1631 şi peste doi ani şi jumătate, în 1634. Este vădit 
că a1c1 Dumitru a folosit pecetea lui Gherghe; dar Gherghe îr, 
1631-1632 nu mai folosea pecetea predecesorului său Vlad, din 1628 li 
în care figura cea de a doua variantă a primului tip (Maica Domnului pe 
tron cu pruncul pe braţul drept). _ 

In tipul al treilea (Buna Vestire) lucrurile sînt şi mai clare; judeţul 
Gherghina cu cei 12 pîrgari îşi fac o pecete proprie şi chiar pun să se 
scrie pe ea „Gherghina judeţul cu 12 pîrgari : leat 7152 (1643-1644)". 

: E. Vîrtosu, op. cit„ p. 498. 
i Ibidem, p. 441 ; C. Jirecek, La civilisation serbe, Pads, 1920, p. 27-28. 
:i E. Vi1·tosu, op. cit„ p. 499. 
4 Ibidem, p. 499. 

7 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



El foloseşte pecetea pma în 1666, Gherghina fiind reales de mai multe 
ori în aceşti 12 ani. 

Prin urmare după cele arătate reiese că judeţul şi pîrgarii îşi con
fecţionau pecete proprie pentru durata mandatului lor. Ei urmau astfel 
exemplul domnilor 1. Dar la ieşirea din funcţie pecetea nu se distrugea, 
deoarece o găsim uneori folosită şi de ~uccesori. Nu ştim însă ce se 
întîmpla cu pecetea la moartea judeţului. 

Să vedem acum care poate fi semnificaţia schimbării tipului de 
pecete ? Reamintim că tipul cel mai vechi, cu Maica Domnului îndură
toarea. apare pe documentele orăşeneşti dintre 1563 şi 1580, dar că in
contestabil va fi fost şi pe cele anterioare primei date, 1563, după cum 
trebuie să fi apărut şi pe documentele posterioare anului 1580. In orice 
caz însă, între 1580 şi 1619, cînd apare cea de a doua variantă, s-a 
petrecut ceva care a determinat schimbarea imaginei centrale de pe 
pecete. Obişnuit peceţile orăşeneşti îşi păstrau, în ciuda reînoirii lor, 
acelaşi tip. Exemplul sigiliilor fostelor capitale Tîrgovişte şi Argeş :t 
este edificator. Nu mai vorbim de sigiliul Cîmpulungului care se pare 
că s-a păstrat acelaşi, neschimbat, cel puţin din secolul XVI şi pînă la 
mijlocul secolului XIX, dar care trebuie să fi apărut şi pe documente 
anterioare. Pecetea Bucureştilor, aparţinînd primului tip, .cu Maica Dom
nului îndurătoarea, avea un caracter arhaic, vădit prin comparaţia cu 
pecetea Tîrgoviştei care purta imaginea Maicii Domnului rugătoarea, în
făţişată la fel, parţial, (bust) şi care data din vremea lui Neagoe Basarab 
(1512-1521), fiind însă pusă în legătură cu un hram de mănăstire cato
lică din v.~acul al XIV-lea 3. Acest tip arhaic de reprezentare este în
locuit cu unul diferit, înfăţişînd personajele religioase în întregime şi 
şezînd pe tron. Noi punem în legătură această sch_imbare cu catastrofa 
suferită de Bucureşti, prin incendierea sa de către oştile lui Sinan Paşa, în 
1595, dezastru care a fost completat apoi de invazia tătarilor. Se ştie 

că atunci a fost prefăcut în scrum tot oraşul şi este lesne de închipuit 
cum J_jazarul a constituit obiectivul preferat al jafurilor, fiindcă acolo 
se acumulau bogăţiile. Arzînd pazarul, a ars şi biserica, cu pecetea şi 
catastiful organelor administrative orăşeneşti. 

Bucureştii au ajuns, pentru o bună bucată de vreme, de nelocuit 
după această catastrofă. Domnia s-a mutut la Tîrgovişte. In oraşul pîr
jolit comerţul era aproape inexistent, tranzacţiile imobiliare nu sînt 
amintite de documente. Dar încetul cu încetul, oraşul a început să se 
ridice din cenuşă. In primul rînd s-au refăcut uşoarele construcţii de 
lemn, casele, atelierele, prăvăliile. Au reapărut, bineînţeles, şi bisericile. 
Edificiile religioase de zid s-au refăcut mai anevoie : mănăstirea Stelea 
s-a reconstruit abia în zilele lui Alexandru Iliaş (1627-1629) după 30 
de ani"· Biserica „din pazar", a doamnei Maria şi a doamnei Stana nu 

: Ibidem, p. 385-387. 
2 E. Vîrtosu, op. cit„ p. 489. 
:: Ibidem, p. 494. 
" !IJ". Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din nucu

reşti, Buc., 1961, p. 312. 
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s-a mai ridicat niciodată. S-a afirmat că acea biserică s-ar fi găsit pe 
locul unde a existat o bisericuţă a puşcăriei, la Piaţa de Flori, numită 
Sf. Antonie şi distrusă de incendiul cel mare din 184 7 1. Dar cercetările 
arheologice din primăvara anului 1962 au infirmat această părere. Aşe
zarea vechii biserici de dinainte de 1595 trebuie să fi fost în apropiere, 
dar nu acolo. Era în apropiere pentru că hrisovul lui Matei Basarab din 
11 iunie 1634 2 arată că locul ei mergea „pînă în ziditura curţii". Nu 
era însă la uliţă deoarece hrisovul lui Alexandru lliaş din 20 august 
1629 3 ca şi al lui Matei Basarab, amintit mai sus, spune că acelui loc 
al bisericii i s-a adus o altii porţiune de teren „loc de prăvălii despre 
uliţă" şi anume „din locul Neagului pînă în răspîntie". Este de la sine 
înţeles că preoţii bisericii domneşti căpătînd acel loc l-au valorificat 
dîndu-1 meşteşugarilor şi neguţătorilor cu chirie ca să-şi facă pe el 
ateliere şi prăvălii. Deci nu pe acel loc, pe care fusese biserica doamnei 
Stana şi doamnei Maria avea să se ridice în 1735 noua bisericuţă a puş
căriei, Sf. Antonie. Avem credinţa că temeliile vechii biserici din secolul 
XVI trebuiesc căutate mai spre nord-est în direcţia Bărăţiei. Locul 
bisericii nu era la „Podul Răspîntiei" deci pe traseul viitoarei Căi a 
Moşilor, ci mai către curtea domnească. 

ln cei dintîi ani de după dezastru, puţinele cărţi orăşeneşti pe 
care le emitea judeţul cu pîrgarii nici nu se mai dădeau din capitala 
arsă, ci din Tîrgovişte. Astfel este cartea iui Dumitru judeţ cu 12 pîrgari 
prin care se întăreşte la 9 iulie 1605 (7113), marei vornicese Chiajn::i. 
stăpînirea unui loc care fusese al lui Antonie şelarul şi în care apar 
ca martori un Radul clisierul şi un popa Costandin, despre care n-am 
putea spune sigur că erau bucureşteni. deşi un Miho Cotroceanul pare 
a fi. Actul este întocmit de un Gheorghe grămătic, la Tîrgovişte "· Din 
păcate pecetea de pe original este căzută aşa că sîntem lipsiţi de un 
element foarte important de apreciere a felului cum activau organele 
administrative în acest timp. 

S-ar fi putut însă foarte bine ca Radul clisierul să fi fost de la 
biserica domnească din curtea bucureşteană. Un document emanat de 
la acelaşi judeţ Dumitru cu pîrgarii şi datat după 23 aprilie 1619 vor
beşte despre o proprietate a vlădichii Pafomie, care fusese ucis de tătari 
(în 1596) şi mîncat de cîini 5. Apăreau ca martori alt clisiarh Dragul, 
o serie de şapte popi şi patru judeti care cunoşteau faptele şi deci Sl' 

perindaseră între 1596 şi 1619; fără îndoială că în aceşti 23 de ani unii 
fuseseră în mai multe rînduri judeţi, iar alţii, între timp, muriseră. 
Supravieţuitorii sînt : Seman, Lupul, Dumitru, Gheorghe. 

Ridicîndu-se oraşul din ruine, înfiripîndu-se din nou viaţa socială 
şi economică, organele administrative, judeţul şi pîrgarii, trebuiau să-şi 
continue şi ei activitatea. Se va mai fi reconstruit o biserică în pazar ? 
După cele ce s-au petrecut ulterior avem motive să credem că nu. Dar 

: T. Ionaşcu ~i colab., Bucureştii de odinioară, Buc., 1959 : Dinu V. Rosetti, 
Curtea Veche, p. 155. 

~ G. Potra, op. cit„ p. 92. 
:: Ibidem, p. 88. 
4 Doc. priv. zst. Rom„ B, veac XVII, vol. 1, p. 179. 
:, Jbicicm. vol. 3, p. 352-353. 

9 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



chiar fără de o biserică a lor, judeţul şi pîrgarii au păstrat amintirea 
vechiului patronaj : Maica Domnului. Meşteşugari prea puţin îndemîna
tici au săpat, cum s-au priceput, cele două variante ale primului tip 
înfăţişînd de astădată pe Maica cu Pruncul în braţe nu după tipul cel 
vechi, pierdut, ci aşa cum se vedea pe zidurile bisericii, aşezată pe tron 
şi cu copilul în braţe. 

Dacă examinăm lista martorilor care apar în cărţile emise de judeţ 
şi pîrgari între 1563 şi 1594, în numărul cărora se cuprind cele cinci 
cărţi cu sigiliul reprezentînd pe Maica Domnului îndurătoarea şi, în 
plus, patru cărţi cu pecetea căzută şi o copie, aflăm o serie de popi. !n 
aceste zece cărţi L apare de nouă ori, în fruntea martorilor, popa Bratul 
numit uneori şi „cel bătrîn". Alţi popi nu apar decît de 2 sau 3 ori. 
Socotim aceasta ca o indicaţie că popa Bratul era slujitorul bisericii din 
pazar. A doua constatare este că în cărţile semnate ca martor de popa 
Bratul nu apare niciodată şi eclesiarhul bisericii domneşti, fapt care 
credem că indică în mod categoric autonomia bisericii din pazar faţă de 
cea din curtea domnească şi implicit autonomia organelor administra
tive orăşeneşti~ faţă de autorităţile militaro-civile din curtea dom
nească 3. Acestei constatări documentare credem că nu i se poate opune 
obiecţia absenţei eclesiarhilor la biserica domnească, în epoca aceasta. 
Cel de al şaselea document din seria susmenţionată, şi anume cartea 
judeţului Baciu din 1587 este o carte semnată şi de eclesiarhul Neagu. 
Pe de altă parte, în alte ordine de idei, această carte a judeţului Baciu, 
document unic sub aspectul amintit, mai este important şi din alte mo
tive. Cartea aceasta care întăreşte mănăstirii Sf. Troiţă stăpînirea asupra 
unei proprietăţi din oraş este semnată, ca martori, de „toţi popii din 
oraş" şi de o serie de oameni buni. Dar, lucru surprinzător, între aceşti 
„toţi popii din oraş" nu-l găsim pe Bratul, care totuşi era încă în viaţă, 
pentru că apare ca martor şi în cărţi orăşeneşti posterioare anului 
1587 "· S-ar putea crede că între „popii din oraş" nu figura şi cel (sau 
cei) de la biserica din pazar, avînd în vedere deosebirea ce se face în 
cartea lui Necula al lui Bobanea, din 13 mai 1563, între martorii din 
oraş 5i cei din pazar. !nsă popa Bratul locuia „în oraş" aşa cum arată 
limpede aceiaşi carte a judeţului Necula al lui Bobanea. Aşadar, popă la 
biserica din pazar, cu locuinţa în oraş, Bratul nu este menţionat între 

1 Cartea din 13 mai 1563 (7071), a judeţului Necula al lui Bobanea, Doc. 
prit'. ist. Rom., B, XVI, vol. 3, p. 177. Cartea din 26 mai 1577 (7185), judeţ Stan, 
ibidem, vol. 4, p. 274. Cartea din 9 ian. 1578 (7086), judeţ Stan, ibidem, p. 304. 
Cartea din 5 iulie 1578 (7086), judeţ Stan, ibidem, p. 324. Cartea din 28 noemb. 
1580 (7089), judeţ Caloian, ibidem, p. 493-494. Cartea din 6 febr. 1587 (7095), judeţ 
Baciul, ibidem, vol. 5, p. 294. Cartea din 30 mai 1589 (7097), judeţ Stan, ibidem, 
p. 411. C'::i.rtea din 15 febr. 1590 (7098), judeţ Vîlcan, ibidem, p. 430. Cartea din 
14 april 1590 (7098), judeţ Vîlcan, ibidem, p. 439. Cartea din 2 febr. 1594 (7102), 
judeţ Seman, ibidem, vol. 6, p. 113. 

~ Bineînţeles că nu ne gîndim la o autonomie absolută, ci numai într-un 
orn·ecare grad, aşa cum a demonstrat Lia Lehr, Organizarea oraşelor din Ţara 
Românească între anii 1501-1650, p. 18. 

3 Niciodată grămăticul scriitor al cărţilor judeţului, nu este acelaşi cu gră
măticul ~criitor al actelor domnesti. 

r, \'ezi, supra, cartea judeţului Vîlcan din 14 aprilie 1590. 
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„toţi popii din oraş". lnsă dintre aceşti „popi din oraş" mai lipsesc 
incă doi şi anume popa Matei 1 şi popa Comino 2. Pecetea cărţii jude
ţului Baciul, care ar fi putut să ne ajute să dezlegăm această enigmă, 
lipseşte. Existenţa ei ne-ar fi lămurit pentru că s-ar fi putut ca în acest 
unic caz pecetea să nu fi fost a oraşului, ci a mănăstirii în cauză. Ne 
dă dreptul să facem o atare supoziţie un precedent, din Moldova. Acolo, 
în unele cazuri, cărţile întocmite în tîrgurile reşedinţe de episcopii, se 
redactau în cancelaria episcopului, se semnau de episcop şi de preoţi, 
iar judeţul şi pîrgarii dădeau numai legiuita întărire. Insăşi pecetea 
'lîrgului putea lipsi fiind înlocuită cu a episcopiei 3. Ar fi posibil ca şi 
în cazul de faţă lucrurile să se fi petrecut la fel : cartea să se fi scris 
la mănăstire, unde au semnat-o un număr de preoţi numiţi abuziv „toţi 
popii din oraş" în frunte cu Neagul eclesiarhul. Pecetea căzută putea fi 
a oraşului, dar date fiind cele arătate mai sus, putea fi şi a mănăstirii 
Sf. Troiţă. 

Pecetea oraşului pe cartea din 12 
iunie 1668 (7176) (Buna. Vestire). 

Tipul II, varianta B. 

Pecetea oraşului pc cartea din 17 
iulie 1698 (7206) (Buna Vestire). 

Tipul n, varianta C. 

Făcînd abstracţie de această unică dar interesantă excepţie, cărţile 
organelor administrative ale oraşului demonstrează o anume autonomie, 
incompletă însă, a judeţului cu pîrgarii faţă de autorităţile domneşti, 
opunînd oraşul cu pazarul de o parte, curţii domneşti pc de alta, în 
ciuda imediatei lor vecinătăţi. Neamestecul unora cu ceilalţi este expli-

1 P. I. Cernovodeanu şi N. Vătămanu, Contribuţii la vechea topografie a 
Bucureştilor; Ostrovul Dîmboviţei (sec. XVI-XVII), în „Studii", XII (1959), nr. 6, 
p. 115. 

2 Enoria popii Comino este amintită la 18 noembrie 1590, cf. Doc. priv. ist. 
Rom., B. veac. XVI, vol. 5, p. 476. 

3 N. Grigoraş, Dregătorii tîrgurilor moldoveneşti şi atribuţiile lor pînă la 
Regulamentul Organic, Iaşi, 1942, p. :31. 
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cabil dacă evocăm împrejurările epocii. Sînt, astfel, binecunoscute con
flictele dintre Mircea Ciobanul şi boieri, execuţiile sîngeroase petrecute 
în cuprinsul curţii domneşti. In veacul al XVI-lea curtea era de fapt 
o cetate întărită, în care accesul era permis numai în anumite condiţii. 
Letopiseţul vorbeşte precis de „cetate, în Bucureşti" unde Mircea Cio
banul a atras pe boieri, pe episcopi şi pe egumeni ca să-i omoare 1• 

La fel, spune despre „Ionaşco vodă" care a trimis pe Vintilă vodă „cu 
mulţi lotri" de au intrat în „cetatea din Bucureşti" 2• In acest castel 
întărit în care domnul trăia izolat şi bine păzit de teama vreunui atac 
prin surprindere din partea boierilor sau a unei răscoale populare, nu 
vedem cum ar fi putut pătrunde alaiul împricinaţilor cu judeţul şi cu 
pîrgarii în frunte, cu toţi martorii şi neamurile după ei, ca să ajungă la 
biserica curţii, unde să-şi încheie actele de vînzare-cumpărare, să dez
bată complicate probleme de hotărnicii, să impună şi să perceapă dări ! 

In curînd însă oraşul va suferi, în 1595, cel mai mare dezastru din 
istoria sa de pînă atunci. In faţa cumplitei nenorociri multe s-au schim
bat. Deosebirile s-au netezit, iar lipsa domniei şi autorităţilor din aşe
zarea pustiită i-a apropiat pe supravieţuitori. Drumul către biserica 
curţii era, la propriu şi la figurat, deschis. Este cunoscut că această 
biserică de zid rezistase pîrjolului. Orăşenii s-au· apropiat de preoţii 
curţii. Documente din vremea aceasta nu ni s-au păstrat. De-abia după 
zece ani au început lucrările de refacere a curţii domneşti. In 1604, 
după relatările lui Szamosk6zy, :; vreo 6000 de oameni lucrau la împrej
muirea cu piatră a „cetăţii", prin care trebuie să înţelegem însă curtea, 
locul cel mai bine întărit din oraş. Dar noua invazie, a lui Gabriel 
Băthory, din iarna anului 1611 arse şi strică din nou ce se lucrase"· 
Trebui ca să mai treacă ani pînă ce în domnia lui Radu Mihnea 
(1611-1616 ; 1620-1623) oraşul să se refacă mai temeinic. Şi cu toate 
o.cestea, călătorul Strassburg :; găsi în 1632, deci după 37 de ani de la 
dezastru, curtea domnească din Bucureşti încă în stare de păragină. 

In vremea aceasta, după ridicarea orasului din cenuşă şi pînă 
dincolo de 20 mai 1634 r; pecetea oraşului înfăţişează pe Maica Dom
nului cu Pruncul în braţe, pe tron. Era o perioadă intermediară de apro
piere a judeţului şi pîrgarilor de biserica domnească din curte, dovedită 
prin apariţia, de astă dată, regulată a eclesiarhului popa Borcea în actele 

1 Istoria Ţării Româneşti, 1290-1690, Letopiseţul Cantacuzinesc, Buc., 
1690, p. 50. 

2 Ibidem, p. 52. 
3 Ioachim Crăciun, Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la 

români, 1566-1608, Cluj, 1928, p. 184. 
4 N. Iorga, Manuscrise din biblioteci streine relative la istoria românilor. 

(Poemul lui Matei al Mirelor), în Analele Acad. Rom:'. seria II, secţ. ist., XX 
(1897-8) p. 45-48. 

5 Paul Strassburg, Relatio de Byzantino itinere... în „Arhiva pt. filoloaie şi 
Istorie", Blaj, 1867, nr. 1, p. 14. 

" E. Vîrtosu, op. cit., p. 490. 
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încheiate de organele administrative ale oraşului 1. In cinci cărţi cîte 
se cunosc între 23 aprilie 1619 şi 20 mai 1634, eclesiarhul popa Borcea 
apare neschimbat în vreme ce se schimbă de opt ori judeţul ! 

In curînd pieri şi ultima amintire a trecutului : imaginea Maicii cu 
Pruncul de pe pecete; ea fu înlocuită cu scena Bunei Vestiri care apăru. 
însoţită de numele şi data intrării în funcţiune a noului judeţ „Gher
ghina judeţul cu 12 pîrgari, leat 7152 (1643-1644)" 2• Schimbarea fusese 
lesne de adoptat deoarece noua imagine evoca tot pe Maica Domnului, 
vechea patroană a oraşului. 

Aici la biserica din curtea domnească, judeţul şi pîrgarii îşi aflau 
un patronaj de mare prestigiu ; dar, trebuie să adăugăm, nu şi unul 
de mai mare autoritate. Cîtă vreme administraţia orăşenească rămăsese 
în pazar, în mijlocul meşteşugărimii şi negustorimii păstrătoare a 
vechilor privilegii, ea se bucurase de oarecare autonomie. Nu era, aşa 
cum am arătat mai sus o autonomie deplină în sensul aceleia de care 
se bucurau bunăoară comunele italiene sau cele din Ţările de Jos; era 
numai un anumit grad de autonomie 3. Dar părăsind pazarul şi adăpos
tindu-se în curte, administraţia orăşenească apărea, fără să bănuie, în 
subordine. Autoritatea domnească era prea mare şi exclusivistă pentru 
ca să îngăduie vreun semn de independenţă, oricît de neînsemnat, în 
propria curte. Cu judeţul şi pîrgarii aflaţi la un loc cu pîrcălabul curţii, 
era vădit că una din părţi trebuia să dispară. Şi mersul lucrurilor. întă
rirea tot mai accentuată a puterii domneşti, oprimarea continuă a claselor 
producătoare printr-o fiscalitate mereu sporită, deposedarea tîrgoveţilor de 
terenurile lor, în favoarea marilor feudali, a decis de soarta acestui 
ultim obstacol, ajuns acum mai mult formal decît efectiv, în calea unei 
exploatări din ce în ce mai strînse. O dată cu începutul secolului al 
XVIII-lea a dispărut şi instituţia judeţului şi pîrgarilor din Bucureşti. 

PECEŢILE ORAŞULUI BUCUREŞTI 

I. A. Maica Domnului (bust) cu pruncul în braţe. 

13 mai 1563 (7071) (A.S.B., S.I, ni'. 722) - sigiliu în ceară, sfărîmat şi căzut. 
20 mai 1571 (7079) (A.S.B., S.I. nr. 888) - idem. 
26 mai 1577 (7085) (Acad. R.P.R., CCCLXXIV/241) - sigiliu în ceară (întreg). 
9 ianuarie 1578 (7086) (A.S.B., S.I. nr. 1053) - idem. 
5 iulie 1578 (7086) (A.S.B., S.I. nr. 1073) - idem. 
28 noiembrie 1580 (7089) (A.S.B., S.I. nr. 1167) - sigiliu în ceară, deteriorat. 
6 februarie 1587 (7095) (A.S.B., S.I. nr. 1344) - sigiliu în ceară, sfădmat 
şi căzut. 
30 mai 1589 (7097) (Acad. R.P.R., CXL.'96) - idem. 

1 Cartea din 23 aprilie 1619 (7127) a lui Dumitru judeţ, Doc. prit'. ist. Ifom .. 
U., veac XVII, vol. 3, p. 532. Doc. 29 aprilie 1626 (7134) Alexandru vodă Iliaş, Arh 
St. Buc., M-rea Radu vodă, IV.'30 Cartea 15 mai 1626 (7134), Dumitru judeţ, ,\cad. 
R.P.R., LXXIV/4. Cartea 8 dec. 1628 (7137) Vladul jud('ţ. Acad. R.P.R. CCCC_2. 
Cartea 20 mai 1634 (7142), Dumitru judeţ, A1·h. St. Buc., Morea Cîmpulung 
LXIII/12. 

2 E. Vîrtosu, op. cit„ p. 499. 
3 B. P. Haşdeu, „Arhiva istorică a României", I, (1864), partea T, p. VII-VITl: 

„Cel puţin în sec. XV, municipalitatea ern autonomă : voind a căpăta de la ea 
vreun lucru, guvernul nu poruncea ci inti·a la generală tocmeală". 
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15 februarie 1590 (7098) (A.S.B., S.I. nr. 1423) - idem. 
14 aprilie 1590 (7098) (Acad. R.P.R., CCCLXXIV/242) - idem. 

[. B. Maica Domnului (în întregime, pe tron) cu pruncul pe braţul drept. 

23 aprilie 1619 (7127) (A.S.B., Radu vodă. X/6) - sigiliu în ceară. 
17 iulie 1624 (7132) (A.S.B., Radu vodă. XXXIV/10) - sigiliu în ceară 
sfărîmat si căzut. 
17 iulie 1625 (7133) (A.S.B., Nucet, XV/3) - idem. 
l!i mai 1626 (7134) (Acad. R.P.R., LXXIV /4) - idem. 
18 iulie 1628 (7137) (A.S.B., Mitropvlia Buc., CCLVII/l), sigiliu în cea1·ă. 
8 decembrie 1628 (7137) (Acad. R.P.H., CCCC/2) - sigiliu în ceară, sfărîmat 
şi căzut. 

1. C. Maica Domnului (în întregime, pe tron) cu pruncul pe braţul stîng. 

23 decembrie 1631 (7140) (A.S.B., Plumbuita, X/l) - sigiliu în fum. 
1631-1632 (7140) (A.S.B., „Stavropoleos, XII/5) - idem. 
20 mai 1634 (7142) (A.S.B., Cimpulung, LXIIl/12) - idem. 

II. A. Buna Vestire (în dreapta arhanghelul Gabriel, în stînga Fecioara Maria). 

14 octombrie 1653 (7162) (A.S.B., Cotroceni, XXV/8) - sigiliu în fum, purtînd 
leatul 7152 (1643-1644). 
6 noiembrie 1657 (7166) (Acad. R.P.H.., XXl91) - idem. 
30 martie 1661 (7169) (A.S.B., Radu vodă, XXXIV/25) - idem. 
27 aprilie 1664 (7172) (Acad.- R.P.R„ CCCLXXIV/247) - idem. 
24 mai 1665 (7173) (Acad. R.P.R., CXCVII,85) - idem. 
18 iunie 1665 (7173) .(.1YLl.B., nr:.. inv. 49 148J - idem. 
26 februarie 1666 (7174) ~:. Cotroceni. XXV/13) - idem. 
27 februarie 1666 (7174) (A.S.B., Cotroceni, XXV /14) - sigiliu în ceară. 
12 decembrie 1666 (7175) (A.S.B., Sf. Ioan cel Mare, XII,'2) - sigiliu în fum. 

II. B. Buna Vestire (în dreapta arhanghelul Gabriel cu o floare, în stînga Fecioara: 
dalaj de lespezi). 

15 martie 1667 (7175) (A.S.B., Mitropolia Buc., CDXCIV/1) - sigiliu în fum. 
2 iulie 1667 (7175) (A.S.B., Bradu, Hanu Greci, Codreni, LIV/6) - idem. 
25 august 1667 (7175) (A.S.B., Cotroceni, XXV/18) - idem. 
12 iunie 1668 (7176) (A.S.B., Radu vodă, XXIII/14) - idem. 
15 iunie 1669 (7177) (A.S.B„ Cotroceni, XXV /20) - idem. 
15 iunie 1669 (7177) (A.S.B„ Donaţii, XXX/18) - idem. 
18 iunie 1669 (7177) (Acad. R.P.R., CCCLXXIV/250) - idem. 

1 august 1669 (7177) (Acad. R.P.R., XLIV/139) - idem. 
8 mai 1670 (7178) (A.S.B., Stavropoleos, XIV/I) - idem. 

15 mai 1670 (7178) (A.S.B., Radu vodă, XXIII/16) - idem. 
30 mai 1670 (7178) (A.S.B., Radu vodă, XXXIV /29) - idem. 

8 iu~670 (7178) (M I B fntQ nr. inv. 70.969) - idem. 
2onoJembrie 1670 (7179) (Acad. R.P.R., CCCLXXIV/253) - idem. 
27 ianuarie 1672 (7180) (A.S.B., Cotroceni, XXV/23) - idem. 
14 mai 1673 (7181) (Acad. R.P.R„ CXCVIII/75) - idem. 
16 mai 1675 (7183) (A.S.B., Achiziţii noi, LXXXVII/3) - idem. 
15 februarie 1677 (7185) (A.S.B., sf. Ioan cel Mare, XII/7) - idem. 
_1~202) (M.I.:6~nv. 37.352)_ - idem. 

II. C. Buna Vestire (în dreapta arhanghelul Gabriel cu o suliţă, în stînga sf. Fe
cioara; dalaj romboidal). 

29 martie 1698 (7206) (Arh. Sf. Pop. Griviţa Roşie, inventarul 9, docum. 4) -
sigiliu în fum. 
17 iulie 1698 (7206) (A.S.B., Radu vodă, XXIJI.'36) - idem. 
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INCEPUTURILE ACADEMIEI DOMNEŞTI DIN BUCUREŞTI * 
de GHEORGHE CRONŢ 

In Ţările Rom<ine învăţămîntul grecesc s-a suprapus formelor tra
diţionale de învăţămînt : românesc şi slavonesc. Fără să înlocuiască în
văţămîntul românesc şi fără să facă cu desăvîrşire inutil învăţămîntul 
slavonesc, şcolile greceşti organizate în ţările noastre la sfîrşitul secolului 
al XVII-lea şi începutul celui de-al XVIII-lea reprezintă un învăţămînt 
de grad mai înalt, suprapus învăţămîntului tradiţional, ca o formă de 
învăţămînt superior 1• Dascălii greci au fost folosiţi şi în secolele ante
rioare de către numeroase familii boiereşti şi de către curţile domneşti, 
dar în Ţara Românească învăţămîntul grecesc a luat o formă organizată 
la sfîrşitul secolului al XVII-lea, sub egida şi cu sprijinul statului feudal. 
Modelul l-au constituit şcolile greceşti din Imperiul Otoman şi mai ales 
Academia Patriarhiei din Constantinopol. Iniţiatorii şi organizatorii şco
lilor greceşti din Ţările Romftne au cunoscut direct sau indirect şi învil
ţămîntul din centrele italiene. Organizarea învăţămîntului grecesc re
flectă nevoile de cultură generală ale păturilor conducătoare din ţările 
noastre. Structura socială a acestor pături a condiţionat istoriceşte însăşi 
structura şi orientarea ideologică a învăţămîntului grecesc. S-au repercu
tat asupra acestui învăţămînt şi curentele mari care frămîntau societatea 
europeană din perioada respectivă. Lupta dintre catolicism şi protestan
tism, pentru atragerea poporului român, s-a simţit şi în ţările noastre 
încă din secolul al XVI-lea, folosindu-se în acest scop propaganda orală 
şi scrisă, diferite forme de şcoli şi mai ales dascălii particulari. Mişcarea 
ideologică bazată pe rivalitatea dintre teologia scolastică şi filozofia 
neoaristotelică s-a afirmat în ţările noastre mai puternic pe la mijlocul 
secolului al XVII-lea. 

* Prezentul articol rezumă comunicarea cu acelaşi titlu p1·ezentată la Muzeul 
de istorie a oraşului Bucureşti, în şedinţa publică din 17 martie 1965 şi constituie 
un fragment din studiul autorului privitor la Academia domnească din Bucureşti 
(în manuscris). 

1 Stanciu Stoian, Un aspect al dezvoltării învăţămîntului românesc în peri
oada lui de început, în culegerea de studii Din istoria pedagogiei româneşti, Bucu
reşti, 1957. p. 22. 
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Activitatea desfăşurată de Pantelimon Ligaridis în Ţara Rom{1-
nească are o deosebită importanţă din punctul de vedere al istoriei în
văţămîntului. In colaborare cu Ignatie Petriţis, poate şi cu alţi învăţaţi 
greci, Ligaridis a organizat, cu sprijinul politic al lui Matei Basarab. 
Şcoala greacă şi latină din Tîrgovişte, cu un caracter asemănător cole
giilor catolice. Cercetările întreprinse de Ştefan Bîl'.'sănescu 1 5i de Victor 
Papacostea 2 cu privire la această şcoală pun în lumină caracterul ei 
de instituţie şcolară superioară. Se învăţau aici în limbile greacă şi la
tină : gramatica, retorica şi logica. Şcoala, cu 12 elevi aparţinînd marilor 
familii boiereşti, a funcţionat în anii 1646-1650, reprezentînd încercarea 
de orient;:ire procatolică a societăţii feudale româneşti în lupta contra 
ideilor Reformei. Existenţa acestei şcoli dovedeşte că regimul social
politic din vremea domniei lui Matei Basarab căuta să se consolideze 
şi pe calea unui învăţămînt de nivel superior, orientat împotriva ideilor 
înnoitoare răspîndite de adepţii Reformei. Academia de la Sf. Sava avea 
să fie însă o veritabilă instituţie de învăţămînt, cu o bază filozofică 

neoaristotelică şi cu o dezvoltare corespunzătoare transformărilor sociale 
din Ţara Românească de la sfîrşitul secolului al XVII-iea. 

I. CONDIŢIILE ŞI DATA INFIINŢARII ACADEMIEI DE LA SF. SAVA 

Orientarea ştiinţifică şi filozofică dată Academiei constantinopoli
tane de către Teofil Coridaleu şi discipolii săi la sfîrşitul secolului al 
XVII-iea a fost privită cu ostilitate de către ierarhia bisericească 3• 

Aflată sub controlul autorităţilor otomane, biserica a obţinut sprijinul 
acestora pentru a îndepărta din şcoala Patriarhiei pe dascălii consideraţi 
primejdioşi prin ideile lor. Siliţi să se expatrieze, mulţi dintre dascălii 

acestei şcoli, venind unii după alţii, s-au stabilit în Ţara Românească 
şi în Moldova, continuîndu-şi aici activitatea. La sfîrşitul secolului al 
XVIl-lea şi începutul celui de-al XVIII-lea, transformările structurale 
din Ţara Românească constituiau condiţii prielnice pentru dezvoltarea 
unei activităţi intelectuale cu tendinţe laicizante. Indepărtaţi din Con
stantinopol unde n-au putut să reziste atacurilor obscurantiştilor, unii 
dintre adepţii filozofiei neoaristotelice au găsit în Ţara Românească o 
libertate de gîndire, care le-a permis să-şi continue aici activitatea 
cărturărească. 

1 La Institutul de ştiinţe pedagogice, Ştefan Birsănescu a declarat într-o 
şedinţă din noiembrie 1965 că studiul său privitor la Şcoala din Tîrgovişte, depus 
Institutului în manuscris, este anter?or cercetărilor cu rezultate asemănătoare 
publicate de Victo1· Papacostea. 

~ Victor Papacostea, Originile învăţămîntului superior în Ţara Românească, 
în Studii, an. XIV (1961), rn·. 5, p. 1139-1164. Idem, Les origines de l'enseignement 
superieur en Valachie. în Revue des etudes sud-est europeennes, Bucarest, tome I 
(1963), no. 1-2, p. 7-39. 

3 Vezi Cleoi.Jul Tsourkus, Les debuts de l'enseignement philosophique et de 
la libre pensee dans les Balkans. Bucarest, 1948. 

16 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



In Ţara Românească susţinătorul cel mai stăruitor al ideii de a se 
înfiinţa o instituţie de învăţămînt, după modelul Academiei constantino
politane şi cu disciplinele de predare pe care el însuşi le studiase în 
Italia, a fost stolnicul Constantin Cantacuzino. Istoricii literari l-au ca
racterizat „cel mai învăţat boier al ţării" 1, „un erudit ... şi un umanist 
veritabil" 2• N. Iorga a apreciat că stolnicul „a fost o podoabă a învă
ţ.ăturii din epoca sa" 3. Biblio1:eca stolnicului reflectă marea sa pasiune 
pentru lecturile ştiinţifice şi filozofice"· In scrierile sale, el pune în 
lumină cu o deosebită insistenţă necesitatea şi utilitatea învăţăturii de 
~arte. Stolnicul Cantacuzino a încercat desigur să exercite influenţa sa 
asupra fratelui său Şerban, în timpul domniei acestuia, pentru înfiinţarea 
unei şcoli superioare. Vechea istoriografie românească a şi considerat 
că Academia de la Sf. Sava a fost înfiinţată de către Şerban Cantacuzino 
din îndemnul învăţatului său frate''· Istoriceşte se constată însă că nu 
PXistă nici un document privitor la înfiinţarea acestei şcoli de către 
Şerban Cantacuzino. Intre Şerban Cantacuzino şi fratele său stolnicul 
Constantin, care a putut stărui pentru înfiinţarea unei şcoli superioare, 
relaţiile n-au fost bune. Pentru a fixa data întemeierii acestei şcoli, 
trebuie să avem în vedere şi împrejurările în care stolnicul a putut să 
<l.etermine o măsură domnească în acest sens. 

Documentele arată că influenţa stolnicului Constantin Cantacuzino 
a fost puternică mai cu seamă asupra lui Constantin Brîncoveanu. Dom
nia acestuia a fost de fapt dominată de oligarhia boierească a Cantacu
zinilor, între care cel mai activ a fost stolnicul. Fiind nepotul de soră 
al stolnicului şi obţinînd domnia cu sprijinul acestuia, Brîncoveanu a 
guvernat ţara după sfaturile lui. consultîndu-1 în toate problemele mari 
ale vieţii de stat. Stolnicul a putut să exercite astfel asupra domnului 
întreaga sa influenţă şi în ceea ce priveşte orientarea activităţii cultu
rale din ţară. 

Se cunosc în prezent documente concludente care obligă pe cercetă
torii istoriei învăţămîntului românesc să părăsească teza istoriografiei 
vechi privitoare la înfiinţarea Academiei de la Sf. Sava în vremea lui 
Şerban Cantacuzino. Cel care a îndrumat în acest sens cercetarea istorică 
a începuturilor Academiei domneşti este Victor Papacostea n. Cercetînd 
documentele greceşti, constatăm că în timpul domniei lui Şerban Canta
cuzino lipseau dascălii de care avea nevoie însuşi domnul pentru fiul 
său. Printr-o scrisoare autografă din 8 noiembrie 1686, adresată lui Ioan 
Cariofil, mare logofăt al Patriarhiei din Constantinopol, domnul repetă 

1 Sexti! Pu~cal"iu, Istoria literaturii române. Epoca reche, Sibiu, 1936, p. 138. 
2 Al. Piru, Literatura română veche, Buc., 1962, p. 314 şi 322. 
~ N. Iorga, Istoria românilor, voi. VI, Buc., 19:l8, p. 493. 
" Vezi C. Dima-Drăgan, Un catalog 11ecu11oscut al bibliotecii stolnicului Con

stantin Cantacuzino, în Ret•ista Arhivelor, VII (1964), nr. 2, p. 266-303. 
:; D. Onciul, Din istoria Uomâniei, Buc., 1914, p. 84 ; A. D. XP!10pol, Istoria 

Românilor din Dacia Traia11ă, ed. a III-a, voi. VIII, Buc., 1929, p. 240 ; N. Bănescu, 
Academia grecească din Bucureşti, şi Şcoala lui Gheorghe Lazăr, Cluj, 1925, p. 4 ; 
N. Iorga, Istoria învăţămîntului românesc, Buc., 192R, p. 43. 

i; V. Papacostea, Doi bursieri ai lui Petru cel Mare la şcolile din Hurureşti, 
în Studii, an. XIV (1961), nr. l, p. 115-121. 
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o rugăminte a sa mai veche, cerînd să i se trimită un dascăl pentru fiul 
său 1• De lipsa dascălilor se plîngea, după şase am, msuşi stolnicul 
Constantin Cantacuzino. Din scrisoarea sa autografă adresată aceluiaşi 
Ioan Cariofil la 12 mai 1692 aflăm că stolnicul cerea să i se trimită din 
Constantinopol şi din Veneţia dascăli de limbile latină şi greacă pentru 
fiii săi, exprimîndu-şi îngrijoral"ea pentru soarta învăţăturii copiilor săi, 
încredinţată de nevoie unui dascăl de casă foarte slab 2• Dacă şcoala 
domnească ar fi existat în vremea lui Şerban Cantacuzino, acesta n-ar Ii 
cerut în 1686 şi nici fratele său Constantin n-ar fi căutat în 1692 peste 
hotarele ţării profesori pentru fiii lor, plîngîndu-se că nu se găseau în 
ţară dascălii de care aveau nevoie şi că nici dinafară nu veneau. 

Primul director al Academiei a fost Sevastos Kiminitul. Acesta 
atribuie înfiinţarea şcolii nu lui Şerban Cantacuzino, ci lui Constantin 
Brîncoveanu. Ni s-a păstrat în text grecesc o cuvîntare panegirică a sa 
intitulată ,.Închinare" lui Şerban Cantacuzino :i. In această cuvîntare 
cu aprecieri superlative pentru Şerban Cantacuzino nu figurează nici un 
cuvînt despre vreun merit al acestui domn ca întemeietor al Academiei. 
Dacă şcoala ar fi existat, directorul ei n-ar fi scăpat prilejul să elogieze 
pe Şerban Cantacuzino pentru o asemenea ctitorie. Dar peste opt sau 
nouă ani, acelaşi Sevastos Kiminitul a glorificat în cuvîntările sale pe 
succesorul lui Şerban Cantacuzino, adică pe Constantin Brîncoveanu pen
tru meritul de a fi înfiinţat şcoala domnească. Posedăm patru cuvîntări 
în limba greacă, prin care Kiminitul laudă pe Brîncoveanu, precizînd că 
acesta a întemeiat şcoala domnească. In 1695 el se exprima astfel faţă 
de domn : „Chiar şi în actualele împrejurări pline de greutăţi, de 
frămîntări şi de nenorociri, într-o domnie ca aceasta aservită şi lipsită 

de pază şi ziduri, ai voit, pe lingă celelalte, să înfiinţezi un colegiu, sau 
mai bine zis o şcoală de crescut şi înţelepţit sufletele, pentru ca prin 
mijlocirea dascălilor, cu lumina şi cu prosperarea învăţăturilor, să înveţi 
pe tinerii nobili şi iubitori de carte şi pe toţi cei ce voiesc, străini şi 

pămînteni, un bine mai mare decît acesta nefăcîndu-se niciodată în 
lume""· 

Intr-o altă cuvîntare, nedatată însă, acelaşi Sevastos Kiminitul adre
sează lui Brîncoveanu cuvintele următoare de laudă : „ ... dintre toate 
bunele înfăptuiri omeneşti pe care le-ai întreprins Măria Ta, cea mai 
mare, cea mai izbăvitoare şi cea mai necesară este aşezămîntul pe care 
cel dintîi şi singurul între ceilalţi ai hotărît să-l întemeiezi în statul şi 
în domnia aceasta, înţeleg Şcoala Elinească, acest locaş - ca să mă 
exprim mai potrivit - de bună cultivare, faptă bună cwn n-a fost şi 

n-are să fie, urmărind ca astfel prin această educaţie liberă şi prin învă-

1 Textul grecesc al scrisorii în ms. gr. 974, f. 89-93, din Biblioteca J\e11-

demiei Republicii Socialiste România. 
2 Textul scrisorii în acelaşi ms. gr. 974, f. 119. 
·' Textul grecesc al cuvîntiidi a fost publicat în colecţia Hurmuzaki, Docu

mente privitoare la Istoria Românilor, XIII, Buc., 1909, p. 211-215. 
" Textul grecesc, ibidem, p. 217. 
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ţătură să luminezi şi să înţelepţeşti sufletul şi mintea celor ce doresc 
să înveţe şi năzuiesc după putere spre desăvîrşirea omenească.„ pe care 
o oferă celor studioşi iscusita aprofundare şi învătătură a cărţii" 1. 

O altă cuvîntare de laudă, foarte amplă dar rămasă tot nedatată, 
adresată lui Constantin Brîncoveanu de acelaşi director al Academiei de 
la Sf. Sava, cuprinde următorul elogiu : „ ... suprema virtute omenească ... 
fiind înţelepciunea şi studiul şi învăţătura şi lumina prea strălucitoare 
a cărţii... a binevoit Pronia ... ca Măria Ta cel dintîi şi singurul în vre
mea Măriei Tale s-o aşezi şi pe aceasta în acest renumit stat spre a fi 
ca o mîndrie şi stemă şi cunună şi cinste a patriei şi spre a nu rămînea 
mai prejos pe lîngă oricare altă domnie şi alt stat". In aceeaşi cuvîntare 
figurează şi următoarea frază : „ ... acest izvor al tuturor bunelor înfăp
tuiri omeneşti, adică înţelepciunea şi învăţătura şi prosperarea prin 
carte... Măria Ta l-a întemeiat în acest renumit stat... ceea ce nimem 
n-a încercat vreodată în această ţară" 2• 

Relevăm, în sfîrşit, şi cea de-a patra cuvîntare, aceasta datată din 
1696, prin care Kiminitul elogiază pe Brîncoveanu pentru faptul că „a 
întemeiat o şcoală de învăţături şi de cultivare a sufletelor pentru pros
perarea şi folosul celor ce voiesc să înveţe şi să studieze în acest vestit 
stat şi în această vestită domnie, faptă bună, mare şi minunată, de care 
acest stat nu s-a învrednicit niciodată, nici în vremurile cele mai bune 
şi fericite. Acest succes, întrece pe celelalte" :1. Informaţiile din cuvîn
tările celui care avea conducerea şcolii sînt astfel concludente. In stilul 
hiperbolic al panegiricilor, Kiminitul arată deci că şcoala domnească a 
fost înfiinţată de Brîncoveanu şi că înainte de acest domn nu exista în 
Ţara Românească un asemenea aşezămînt. Ţinînd seama de afirmaţiile 
lui Sevastos Kiminitul din anii 1695-1696, apreciem că şcoala domnească 
a fost înfiinţată cu puţin înainte de 1695 dar nu mai de vreme de 1692, 
f'înd însuşi stolnicul Constantin Cantacuzino căuta în afara ţării profesori 
pcn tru fiii săi ". 

ln sprijinul concluziilor noastre stau şi alte mărturii istorice. Ast
fel, în prefaţa liturghierului greco-arab tipărit la Snagov în 1701, pa
triarhul Atanasie al Antiohei arată că venind în Ţara Românească s-a 
convins personal de adevărul celor auzite cu privire la activitatea cultu
rală desfăşurată de Constantin Brîncoveanu, constatînd că acesta a în
zestrat ţara cu numeroase aşezăminte măreţe şi „în special cu cursuri 
academice şi şcoli de diferite învăţături şi studii, anume greceşti şi sla
voneşti şi băştinaşe":>. In sfîrşit, însusi Brîncoveanu se considera înte
meietorul Şcolii de la Sf. Sava, folosind în hrisovul său din 9 septembrie 

1 Textul grecesc, ibidem, p. 219. 
~ Textul grecesc, ibidem, p. 227 şi 22fl. 
~ Textul grecesc, ibidem, p. 216. 
" Infiinţarea scolii „in p1·..,ajma anului 1695" a fost admisă, desigu1· pe baza 

''f'ITet;lrilor lui Victor Papacostca, şi de redactorii tratatului de Istoria României, 
l I l, Bucureşti, 196:3, p. 263. în acest sens şi Ion Iona~cu, Cu privire la data înte
meierii Academiei domneşti de la Sf. Sava din Bucureşti, în Studii, XVII (1964), 
III'. 6, p. 1253-1271. 

' I. Bianu şi N. Hodoş, Bibliografia românească veche, I. Bucureşti, 1903, 
p. 426. 
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1707, prin care acorda şcolii o subvenţie bănească anuală pentru hrana 
elevilor străini şi a celor săraci, aceste cuvinte : „mişcat de gînd bun 
şi de dumnezeiască rîvnă ne-am hotărît a întemeia o şcoală înaltă de 
obşte pentru şcolarii localnici şi străini în Bucureşti... în venerabila mă
năstire a Sfîntului Sava" t. 

Şcoala înfiinţată între anii 1693-1695 de Brîncoveanu sub influenţa 
directă a stolnicului Cantacuzino avea să dăinuiască cu scurte întreru
peri pînă la începutul secolului al XIX-lea, contribuind la răspîndirea 
culturii literare, ştiinţifice şi filozofice în societatea românească. Prin 
cultura sa umanistă, Cantacuzino a fost exponentul cărturarilor români 
doritori să înzestreze ţara cu o instituţie de învăţămînt superior. Prin 
stăruinţa sa de a crea mijloace spre a împărtăşi binefacerile culturii nu 
numai românilor ci şi celorlalte popoare subjugate de turci, Brînco
veanu a urmărit întărirea solidarităţii antiotomane. Prin întemeierea 
Academiei de la Sf. Sava, Cantacuzino şi Brîncoveanu au adus servicii 
reale culturii româneşti în condiţiile istorice de la sfirşitul secolului al 
XVIII-lea. Aceştia apar ca iniţiatori, dar ei au fost exponenţii necesită
ţilor sociale şi ai cerinţelor culturale proprii Ţării Româneşti din pe
rioada respectivă şi au urmărit prin înfiinţarea unei şcoli superioare 
să creeze susţinători luminaţi ai sistemului de guvernare ce se afla în 
mîinile lor. 

CI. ACADEMIA DOMNEASCA IN TIMPUL LUI 
CONSTANTIN BRINCOVEANU 

Nu ni s-a păstrat actul lui Constantin Brîncoveanu privitor la în
fiinţarea Academiei, dar prin hrisovul său din 1 septembrie 1707, domnul 
asigura acestei instituţii o subvenţie anuală de 300 de taleri pentru între
ţinerea dascălilor 2• Hrisovul prevedea că pentru obligaţiile lor privi
toare la materiile de învăţămînt, „aceşti dascăli ... lua-vor învăţătură den 
patrierşasca carte" întocmită de Hrisant Notara, patriarhul Ierusalimului. 
La data cînd Brîncoveanu dădea acest hrisov al său, Academia avea 
deci un regulament, pe care actul domnesc îl menţionează sub denumirea 
de „carte patrierşască". Regulamentul a fost întocmit în august 1707 pe 
cînd patrfarhul Hrisant Notara se găs<:>a în Bucureşti :i. In cursul seco
lului al XVIII-lea şcoala a şi rămas sub patronajul patriarhiei Ierusali
mului, păstrînd şi caracterul de instituţie şcolară destinată tinerilor din 

! Textul hrisovului în Hurmuzaki, XIV'l, p. :194. 
2 Heconstrui:1J şi în-~estrînd biserica mănăstirii Sf. Gheorghe din Bucure~ti, 

Brîncoveanu îi asigurn întreţinerea din dol.Jînda cclo1· :JO.OOO de ducaţi depuşi la 
„Zeca" din San Marco de la Veneţia. Această dobîndă echivala cu 810 taleri, din 
care 300 urmau să fie daţi şcolii domneşti pentru lefile profesorilor. Textul hriso
vului a fost publicat de V. A. U1·echia, Istoria şcoalelor, tom. IV, Bucureşti, 1901, 
p. 23-25. 

3 Ajutat de Constantin B!"ineoveanu să facă studii în Rusia, în Italia, în 
Frnnţa şi în Anglia, Hrisant Notarn îşi însu*ise largi cunoştinţe ştiinţi:!'ice şi filo
zofice şi cunoscuse progresul culturii europene din vremea sa. Date biografice la 
Hl"isostom Papadopoulos. L\oau'leor; llaTpLUpXYJ; c Iepo80J..w1wu, Iernsalim, 1907. 
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ţările de sub stăpînirea turcească. Rolul activ al lui Hrisant Notara în 
organizarea învăţ~mîntului grecesc din Bucureşti şi din hşi 1 se explică 
prin ccndiţiile istorice obiective în care se găsea clasa conducătoare din 
'!'ărilc Romd.nf"sF la începutul secolului al XVIII-lea. Stolnicul Constan
tin Cantacuzino şi Constantin Brîncoveanu, împreună cu susţinătorii lor 
dintre cărturari şi clerici, năzuiau să dea culturii societăţii româneşti 
din vremea lor o orientare care să permită şi folosirea influenţelor cul
turale occidentale şi păstrarea învăţăturilor bisericii ortodoxe. Această 
orientare exprima năzuinţa reprezentanţilor clasei dominante de a-şi 
însuşi o cultm·ă superioară care să le întărească prestigiul şi autoritatea 
în faţa maselor populare, dar reflecta şi preocuparea lor de a da sprijin 
pe calea activităţilor culturale popoarelor creştine din Imperiul Otoman 
în lupta acestora împotriva stăpînirii turceşti. Prin cultura sa şi prin 
personalitatea sa, Hrisant Notara era sfătuitorul potrivit de care s-au 
folosit conducătorii Ţării Româneşti spre a da şcolii domneşti organi
..::area de care avea nevoie"· 

Regulamentul din august 1707, redactat în limba greacă, stabileşte 
programa de învăţămînt, are şi caracterul de regulament disciplinar, 
cuprinde şi indicaţ.ii de orar şcolar::. Se prevedeau trei dascăli „distinşi. 
prin cucernicie şi bune moravuri". Se fixau şi îndatoririle lor. Primul 
dascăl avea obligaţia de a preda următoarele şapte materii : logica, 
retorica, fizica, despre cer (cosmografia), despre naşterea şi pieirea lu
crurilor, despre suflet, metafizica. Acest dascăl trebuia să facă lecţii atît 
dimineaţa, cît şi după amiază, alegînd obiectele de învăţămînt după gra
dul de pricepere al elevilor. Dimineaţa el avea să predea cîte două 
materii : fie logica şi cosmografia, fie fizica şi despre suflet, fie retorica 
şi metafizica, dar „nu ambele materii aceloraşi şcolari, ci celor mai 
înaintaţi cele mai înalte, iar celor mai nepregătiţi cele mai simple, deoa
rece nu va preda metafizica celor care nu au parcurs încă fizica şi astfel 
va preda lecţiile în cele două clase ale şcolarilor". După amiază, acest 
dascăl trebuia să predea elevilor exerciţii practice : pc cei care urmau 
logica să-i exercite asupra propoziţiilor şi silogismelor, precum şi asupra 
argumentaţiei dialectice şi sofistice, celor care urmau retorica să le dea 
exerciţii retorice pe care să le corecteze apoi el însuşi, iar celor care 
studiau celelalte materii filozofice să le dea teme de repetare şi dictare, 
ob1igîndu-i să discute în contradictoriu şi să dezlege antitezele, „soluţio
nînd mutual problemele". 

Cel de-al doilea dascăl trebuia să predea dimineaţa de asemenea 
„două ştiinţe" începînd cu discursurile lui Isocrate, explicînd apoi tra
g-ediile lui Sofocle şi Euripide, după aceea cuvîntările şi stihurile lui 

' Vezi Şt. Birsănescu, Academia domnească din laşi, 1714-1821, Buc. 1962, 
p. 33-34. 

2 ~anuscrisele greceşti de sub cotele 17, 83, 558, 638 şi 662 din Biblioteca 
Academiei Republicii Socialiste România, cuprind lucrări şi scrisori ale acestui 
patriarh de o valoare deosebită pentru studiul relaţiilor culturale greco-române. 
Vezi alte indicaţii în I. Bianu, şi N. Hodoş. Bibliografia românească veche, J, Buc„ 
1903, p, 323-326, precum şi în D. Russo, Studii istorice greco-române, Opere 
postume, IJ, Buc„ 1939, p. 533. , 

3 Textul grecesc, în Hurmuzaki, XIV /1, p. 393-394. 
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Grigorie de Nazianz, apoi epistolele lui Sinesius şi cuvîntarea lui des
pre împărăţie, apoi odele lui Pindar şi în sfîrşit discursurile lui Dc
mostene, „îmbinînd întotdeauna cele mai uşoare cu cele mai grele, după 
puterea şcolarilor". !n orele de după amiază, acest dascăl avea să predea 
sintaxa lui Alexandru Mavrocordat cu exerciţii simple şi să corecteze 
temele ; trebuia să mai facă lecturi din Epistolele Apostolilor, din Xeno
fon, din Plutarh şi din Tucidide, dînd elevilor şi cunoştinţe de poetică 1• 

Cel de-al treilea dascăl avea obligaţia de a explica în orele de dimi
neaţă două din următoarele teme : cugetările lui Hrisolora şi Caton, ale 
lui Phocylides, ale lui Pitagora, miturile lui Esop, îndemnurile lui 
Agapet, canoanele celor 12 sărbători, epistolele lui Simokates, operele 
lui Homer, precum şi să înveţe pe copiii începători în gramatică prosodia 
şi ortografia. După amiază, acest dascăl trebuia să predea reguli de 
gramatică cu teme după lucrarea lui Laskaris, dar fără numeroasele 
semnificaţii şi fără regulile de sintaxă specială care rămîneau în sarcina 
celui de-al doilea dascăl. Lecţiile acestea de gramatică urmau să fie 
făcute în limba „apla", adică în limba greacă vorbită, spre a fi înţelese 
de elevi. Pentru completare, acest dascăl trebuia să mai facă împreună 
cu elevii săi lecturi din Evanghelie şi din Faptele Apostolilor. Elevii 
erau obligaţi să rezume lecţiile, iar explicaţiile să le scrie în limba 
„apla", dascălul trebuind să le corecteze. Se mai stabilea prin gramata 
patriarhului Hrisant că cei trei profesori trebuiau să facă lecţiile lor 
numai în cinci zile pe săptămînă şi anume : luni, marţi, miercuri, vineri 
şi sîmbătă, pentru ca elevii să aibă două zile libere : joia şi duminica 2• 

Analizînd programa şcolară stabilită prin regulamentul patriarhului 
Ierusalimului, constatăm că se propunea un învăţămînt orientat spre 
disciplinele ştiinţifice şi filozofice, cu materii de studiu pe care le găsim 
şi în programa Academiei patriarhiei din Constantinopol şi în programa 
unor instituţii şcolare italiene, între care se numără şi universitatea din 
Padova, pe care a frecventat-o însuşi Hrisant Notara. Fără a fi fost 
menţionate ca materii de învăţămînt în regulamentul din 1707, s-au 
predat în această Academie şi noţiuni de geografie şi de medicină, „iatro
filozoful" ca dascăl de medicină fiind remunerat de curtea domnească :i. 
Academia avea deci în timpul lui Brîncoveanu profilul unui colegiu şi 
caracterul de grup şcolar, cuprinzînd toate gradele de învăţămînt : infe
rior, mediu şi superior. 

In timpul lui Brîncoveanu, şcoala n-a avut trei dascăli cum s-a 
stabilit prin regulament. Hrisovul din 1 septembrie 1707 menţionează 
numai doi dascăli : cel mare şi cel de-al doilea"· Şcoala funcţiona în 
chiliile mănăstirii Sf. Sava, care era metoh al mănăstirii Sf. Gheorghe 
din Bucureşti. Prin hrisovul său din 9 septembrie 1707, Brîncoveanu a 
pus şcoala domnească sub îngrijirea mănăstirii Sf. Gheorghe din Bucu-

1 Textul grecesc, ibidem, p. 393. 
2 Textul grecesc, ibidem, p. :;93-394. 
3 Cercetările doctorului N. Vătămanu dovedesc exi~tenta cursurilo1· de mecli

dnă în această Academie. li mulţumesc pentru informaţii!~ pe care ni le-a dat 
prin comunica1·ea sa lnvăţămîntul medical la Academia domnească din Jluc11reşti 
(în manuscris). 

" Textul în V. A. Urechia, Istoria şcoalelor, tom IV, Buc., HIOl, p. 24-25. 
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reşti, autorizînd pe egumen sa ia cite 50 de lei din vama bălţii Greaca 
şi să-i folosească pentru hrana „ucenicilor celor ce învaţă şi sînt orîn
duiţi dintre străini şi săraci". Din venitul vămii domneşti, Brîncoveanu 
asigura astfel şcolii un ajutor bănesc permanent pentru întreţinerea 
elevilor străini şi a celor „săraci", dind egumenului porunca: „să te 
îngrijeşti... de acea şcoală şi să nu cheltuieşti fără socoteală acei bani" 1• 

Despre începuturile şi dezvoltarea Academiei în timpul domniei lui 
Brîncoveanu posedăm informaţii directe chiar de la unii contemporani 
ai acestuia. Cuvîntările lui Sevastos Kiminitul pun în lumină caracterul 
de instituţie superioară al şcolii întemeiate de Brîncoveanu. Şcoala a 
impresionat pe străini chiar de la începutul ei. Descriind într-o lucrare 
a sa starea şcolilor greceşti de la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi în
·Ceputul celui de-al XVIII-lea, Alexandru Helladius apreciază îndeosebi 
.şcoala domnească din Bucureşti, pe care o numeşte „academie", arată 
că această şcoală era frecventată de mulţi studenţi 2, numărul lor trecînd 
uneori şi de 150 şi de 200. In 1713, dădea relaţii despre mersul şcolii 
<lin Bucureşti, directorul şi dascălul ei de filozofie Marcu Porfiropoulos 
într-o scrisoare a sa către patriarhul Hrisant 3. De la acest dascăl ni s-a 
păstrat în greceşte o scrisoare adresată în 1715 aceluiaşi patriarh în 
timpul domniei lui Ştefan Cantacuzino, succesorul lui Brîncoveanu. El 
arată că noul domn ocrotea şcoala, îngrijindu-se „ca un binefăcător şi de 
dascăli şi de ucenici""· 

* "' * 
Academia de la Sf. s~.va a fost o şcoală domnească în sensul că a 

fost înfiinţată, organizată şi susţinută prin acte domneşti, cu sprijinul 
puterii domneşti :>. Pentru domnii Tării Româneşti această şcoală a fost 
un mijloc menit să le întărească prestigiul şi autoritatea politică în 
primul rînd faţă de boieri şi cler, apoi şi faţă de celelalte categorii 
sociale. Ca instituţie şcolară, Academia a fost destinată nu numai băştina
.şilor, ci şi străinilor. Acest caracter şi-l va păstra pînă la 1821. S-a asi·· 
gurat pe această cale pregătirea multor intelectuali din ţările balcanice. 
Dacă avem în vedere faptul că Academia a fost întreţinută pe contul 
poporului român din bunurile şi veniturile Ţării Româneşti, pregătirea 
intelectualilor din ţările balcanice în această şcoală apare ca o contribu
ţie a poporului român la promovarea culturii şi la întărirea solidarităţii 
acestor popoare pentru o rezistenţă comună împotriva opresiunii tur
c.eşti. 

L Textul hrisovului în Hurmuzaki, XIV/I, p. 394-396. 
~ Al. Helladius, Status praesens Ecdesiae Graecae, Altdorf, 1715, p. 17: 

.,Neque mirum est Bucarestium Academiam vocari.„ Numerus studiosorum, quan
<loque CL, quandoque CC supernt". 

:i Textul în Hurmuzaki, XIV. 1, p. 526-527. 
" Textul, ibidem, p. 703, 704. 
:: Vezi articolul nostru, Academia domnească din Bucureşti în seralul al 

XVII-!ea, în Studii, XVIII (1965), nr. 4, 833-848. Intr-un recent a1'ticol intitulat 
Autour des origines de l'Academie Grecque de Bucarest, publicat în revista Balkan 
Studies, VI (1965), p. 265-280, savantul grec Cleobul Tsourkus susţine că aceasta 
Academie a fost înfiinţată în 1675 sub domnia lui Gheorghe Duca, dar argumentele 
sale nu au o bază documentară convingătoa1·e. 
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Măsurile domneşti privitoare la organizarea şi întreţinerea ~colii 
au fost determinate şi de necesitatea pregătirii ştiutorilor de carte pen
tru nevoile aparatului administrativ al statului feudal în continuă dez
voltare. Prezef\ţa lor activă şi crescîndă în politica şi economia ţării 
obliga pe boieri să dea fiilor lor o instrucţie de un grad mai înalt. Meş
teşugarii şi mai ales negustorii aspirau şi ei să dea mai multă învăţătură 
de carte fiilor lor, pe măsură ce rolul lor în societatea feudală creştea 
prin activităţile lor industriale şi comerciale. Asupra gîndirii societăţii 
feudale româneşti s-au exercitat în acest secol influenţe iluministe şi 
umaniste care au contribuit de asemenea la orientarea clasei conducă
toare spre un învăţămînt mai înalt. Dar potrivit concepţiilor feudale, 
învăţătura mai înaltă era destinată să asigure în interesul clasei condu
cătoare comportarea înţeleaptă a ştiutorilor de carte, socotindu-se, pre
cum s-a exprimat cronicarul Radu Popescu, că „la cei răi şi cumpliţi 
nu trec filozofiile şi învăţăturile" 1• Constantin Brîncoveanu socotea că 
asigura acestei şcoli mijloacele trebuitoare şi pentru întreţinerea elevi
lor „săraci". Ştim însă că aceştia nu erau copii din popor, din familiile 
oamenilor cu adevărat săraci, ci erau fii de negustori şi de meşteşugari, 
iar unii aparţineau familiilor refugiaţilor din ţările balcanice. Prigoniţi 
de turci, mulţi greci, macedoneni, albanezi, bulgari şi sîrbi îşi părăseau 
patria şi se a-;;ezau în Ţările Române. Oricare ar fi fost starea lor socială 
în patria lor, ei erau aici oameni „săraci''. Aceştia preţuiau învăţătura 
de carte şi ca un mijloc direct spre a-şi asigura existenţa şi a lupta 
împotriva opresiunii turceşti. Erau stăruitori în a căuta o şcoală care 
să deschidă perspective bune copiilor lor. 

Cu fiii de boieri, de negustori şi de meşteşugari înstăriţi, precum 
şi cu fiii refugiaţilor aşezaţi în ţară, Academia de la Sf. Sava nu a fost o 
instituţie de învăţămînt destinată maselor populare şi a rămas pînă în 
preajma anului 1821 în limitele concepţiilor clasei conducătoare din 
statul feudal. Cu tot acest caracter, Academia oferea un învăţămînt 
în cadrul culturii universale cu o pronunţată orientare spre disciplinele 
ştiinţifice şi filozofice. A fost o instituţie de învăţămînt care a împărtăşit 
tinet·ilor români creaţiile culturii universale în spiritul laicizant al seco
lului al XVIII-lea. 

1 Radu Popescu, Istoria domnilor Ţării Româneşti, ediţie critică de Const. 
Greceanu, cu studiu introductiv de Eugen Stănescu, Bucureşti, 1963. p. 33. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



DATE NOI DESPRE ISTORIA BUCUREŞTILOR LA MIJLOCUL 
SECOLULUI AL XVIII-LEA 0 

de FRANCISC P ALT„ 

Asupra istoriei Bucureştilor în secolul al XVIII-lea, mai ales în 
deceniile de pe la mijlocul acestuia, se cunoşteau pînă acum puţine ştiri. 
Acestea se referă îndeosebi la vînzări şi cumpărări de case şi terenuri 
sau la ctitorii şi restaurări de biserici. Consideraţii de ansamblu asupra 
capitalei Ţării Româneşti, asupra aspectului ci general, asupra mărimii 
sale, s-au păstrat însă mai mult de la începutul şi în special din ultimul 
pătrar al veacului al XVIII-lea, de cînd sporeşte numărul călătorilor 
străini care au vizitat Ţările Române. De pe la anul 1740 se cunoştea 
descrierea negustorului francez Jean-Claude Flachat ·1 şi aceea, din 1745, 
a lui Antonio Becich, episcopul catolic de Nicopole 1. Li se mai poate 
adăuga o descriere făcută de un călător turc, în 1740 :1. 

In acelaşi an au făcut o călătorie la Bucureşti şi doi germani : 
Andreas Jăschke şi Zacharias Hirschel \ iar în 1749 a trecut prin acest 
oraş şi călugărul rus Serapion, amintindu-i frumuseţea 5. De la aceşti 
trei călători însă nu ne-au rămas descrieri ale capitalei Ţării Româneşti. 

• Mulţumesc tovar{t')ului Paul I. Cernovodeanu, ce1Tetător principal la Insti
tutul de istorie „N. Io1·ga" din I3ucu1·e:'?ti, pentrn unele indicaţii de detaliu privind 
tema acestui articol. 

' N. Iorga, Ştiri nouă despre biblioteca !Havrocordatilor, în „Analele Acad. 
Rom. Memoriile secţiunii istorice". sFria III, tom. VI (1927), p. 12. PPntru datarea 
aproximativă din 1740 a acestei vizite cf. Emile Legrnnd, în ediţia Ephemeridelor 
lui Dapontes, t. II, Paris, 1881, p. XLII. 

2 „Arhiva societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi", V, (1884) p. 549. 
:i Lazăr Şăineanu, Starea ţărilor române în prima jumătate a sec. al XVIII-Zea. 

după un cronicar turc, contemporan cu Canterrâr, în „Hevi!>ta Nouă", III (1890). 
p. 20 ; Cf. Marcelle C. Karadja, Principatele Române văzute de un funcţionar tur<' 
din veacul al XV I II-lea, în „Arhivele Olteniei·' XII (1933) p. 264 ; Iorga, Istoria 
Hucureştilor, Bucureşti, 1939, p. 153 ; M. Guboglu, Tureţkii istocinik 1740 g. o 
Valahii, Moidavii i Ukraine, în voi. Vostocinie istociniki po istorii narodov Iugo
vostocinoi i Ţentralnoi Evropî, Moscova, 1964, p. 131-161. 

' Hans Petd, O scrisoare necunoscută a domnitorului Constantin Mavrocor
dat din anui 1740, în „An. Ac. Rom„ Mem. secţ. ist.", s. III, tom. XXII (1939-
1940), p. 201-203, 206-211. 

0 Acad. P. Constantinescu-Iaşi, Relaţiile culturale româno-ruse din trecut. 
[Buc.], 1954, p. 220. 
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Datele pe care le publicăm acum întregesc măcar în parte infor
maţiile despre Bucureşti pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. Ele sînt 
extrase din materiale documentare inedite privind istoria comunităţilor 
catolice din Ţara Românească, în special din Bucureşti, între anii 
1746-1764. Ne mărginim aici la datele care privesc Bucureştii. 

Astfel, amintitul Becich, episcopul de Nicopole şi „vizitator apos
tolic al Ţării Româneşti", într-un raport pe care-l trimite Congregaţiei 
de Propaganda Fide din Roma, de această dată despre vizita sa canonică 
făcută catolicilor din Ţara Românească în noiembrie şi decembrie 1746, 
notează despre capitala acesteia următoarele : 

„E un oraş de seamă, care abundă în tot felul de provizii ; are 
o populaţie numeroasă, fiind compus din zece mii de case 1 ; e aşezat 
în cîmpie, avînd în cuprinsul său patru dealuri şi multe grădini ; prin 
mijlocul său curge rîul numit Dîmboviţa. De asemenea, are clădiri 
măreţe, în speţă optzeci de mănăstiri ~ dimpreună cu bisericile lor som
ptuoase, în afară de celelalte (biserici) mai modeste. Ele sînt deservite, 
în sunetul unor clopote foarte frumoase, de vreo mie de clerici. In acest 
oraş se află foarte mulţi negustori turci :i, care tolerează exerciţiul public 
al cultului după ritul grec. Ei nu pot să comande, nici să se stabilească 
aici, nici măcar să ţină hogea sau să aibă moscheele lor""· 

Descrierea aceasta generală se completează cu aceea a unui călugăr 
piarist, Inocenţiu Desericzky, care se afla la Bucureşti în aceeaşi vreme 
El scrie din acest oraş, la 20 septembrie 1746, cardinalului - prefect al 
Congregaţiei : 

Bucureştii „e un oraş foarte întins, care are străzile acoperite cu 
poduri permanente, construite din grinzi de stejar"· Se zice că în el Sf' 

află două sute de biserici şi optzeci de mănăstiri de călugări. Apoi, e 
o mare mulţime de popi sau preoţi.„", notează acest călugăr venit din 
Ungaria, care a încercat cu doi confraţi să întemeieze, dar fără succes. 
o şcoală latinească la Bucureşti. In mai multe mănăstiri de aici existau 

1 Ca şi în de~criPrea citată a lui Becich, în raportul său din 1745. 
2 Tot aşa în raportul din 1745. 
3 In orig. marcanti, desigur nu cu sensul de „impo1·tanţi, de seamă", c1 

echivalent cu mercanti = negustori, ca şi în rapo1-tul din 1745. După acest 1·aport 
numărul negustorilor turci se ridica la 500. 

~ „„„ e una cittă cospicua, abbondante d'ogni vivere, populata e composta 
di dieci milla case, situata sul piano, con dentrovi quattro colli e molti giardini, 
correndo per mettă d'essa ii fiume chiamato Dumbovizza. Hă pure magnifichi 
edifizy, in specie ottanta monasteri con le laro sontuose chiese, alte altre di 
bassa condizione, officiate al suono di belissime campane da mille ecclesiastici in 
circa. In questa cittă vi sona moltissimi turchi marcanti che tolerano ogni publica 
greca funtione, ne possono comandare, ne domicilia avere, ne meno ii !oro hozza o 
mecche tenere ... ". (Respectăm ortografia originală, cu excepţia punctuaţiei şi a 
uzului literelor majuscule, pe care le dăm, pentru mai multă claritate, după orto
grafia actuală). Archivio de la Sacra Congregazione di Propaganda Fide, Roma. 
Scritture originali riferite nelle congregazioni generali (cit. mai jos Congr. gen.), 
anul 1747, voi. 734, foi. 122. 

" E vorba de faimoasele „poduri" bucureştene, pe care le menţioneazii. !;ii 
numernase alte desu·iel"i făcute de vizitatol"Î străini, încă din sec. al XVI-lea (Iorga, 
Ist. Buc„ p. 44, 68 ; Istoria oraşului Bucureşti, I, ed. Muzeul de istorie a orasului 
Buc., rl965], p. 106). . 
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şcoli greceşti. Deşi nu fiinţa o şcoală specială de latineşte, funcţionau 
totuşi doi dascăli de acest fel, unul sas, celălalt polon, tocmiţi cu chel
tuială publică 1. 

După un alt raport al lui Becich, adresat la 1 iulie 1749· chiar din 
Roma Congregaţiei, Bucureştii, „oraşul metropolă" al Ţării Româneşti, 
cuprindea douăsprezece mii de case. Indicaţia aceasta ne arată caracterul 
de aproximaţie al cifrelor date de episcopul Nicopolei, care mai înainte 
cu trei-patru ani evalua la zece mii numărul caselor din Bucureşti. 
Într-adevăr, ar fi greu de admis o creştere atît de bruscă a oraşului 
într-un răstimp atît de scurt 2. 

După aprecierea pe care o găsim, cîţiva ani mai tîrziu, într-o scri
soare a minoritului conventual Clement Laidet (Laydet), francez de 
neam, dată din Iaşi, la 17 septembrie 1754 şi adresată cardinalului-pre
fect, Bucure~tii e „un oraş mai miare decît Bologna" :J. 

Cît priveşte numărul bisericilor ortodoxe din capitala Ţării Româ
neşti, potrivit raportului lui Niccol<'> Puliesi (Pugliesi), urmaşul lui 
Becich, despre vizita canonică făcută acestei ţări în mai şi iunie 1764, 
el s-ar fi ridicat în acel moment. după cum se spunea, la trei sute 
optsprezece, aceste biserici fiind deservite în parte de preoţi, în parte 
de călugări"· 

Becich în raportul său citat, din 1746, după ce subliniază originea 
românilor dintr-o „colonie a romanilor", arată că : „ln trecut capitala 
Ţării Româneşti era Tîrgoviştea, dar ţinîndu-se seama că aceasta era 

1 Congr. gen„ a. 1747, vol. 732, fol. 229-231. Cf. şi Ioan J6zsa-J6zsa, Piariştii 
şi românii pînă la 1918, Aiud, 1940 (teză de doctorat), p. 69 (pe baza aceloraşi date 
puse de mine la dispoziţia autorului). 

2 Pentru comparaţie, amintim că în 1657 Bucureştii aveau, după informa
tiile lui Pavel de Alep, cam 6000 de case, fiind considerat de el „oraş foarte 
mare". Cuprindea pe atunci 40 de mănăstiri şi biserici. (Călătoriile patriarhului 
Macarie de Antiochia în Ţările Române, 1653-1658, trad. Emilia Cioran, Bucu
reşti, 1900, p. 206). Faţă de aceste cif1·c ni se par surpdnzătoare datele cuprinse 
în raportul episcopului catolic Baksic, despr·e vizita făcută catolicilor din Ţara 
Românească în 1640, deci cu nici două decenii mai înainte. După cele auzite de el, 
Rucureştii aveau 12.000 case, care fac mai mult de 100.000 de suflete", „100 de 
biser·ici şi tot atîtea mănăstiri" (Eusebius Fer·mendziu, Acta Bulgariae ecclesiastica, 
1565-1799, Zagreb, 1887, p. 105). Datele acestea au fost repetate, pe baza dării de 
seamă a lui Baksic, în raportul întocmit, în 1685, de Soimirovich, episcop de 
Prizren. Cf. Iorga, Călători. ambasadori şi misionari în ţările noastre şi asupra 
ţărilor noastre, în Buletinul societăţii geografice române, XIX (1898), sem. II, 
p. 115-116. Aici însă completarea „2fo]m case" e greşită în loc de „[1]2m case''. 
E adevărat că şi călătorul turc Evlia Celebi, care a văzut Bucureştii în 1659, îi 
atr·ibuie acelaşi număr de 12.000 de case, dar această afirmaţie, împreună cu unele 
din celelalte date ale aceluiaşi autor, sînt considerate ca fiind exagerate (Dan 
Berindei, Oraşul Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti, 1459-1862, 
Buc„ 1963, p. 75, 91, 99\. Potrivit unui izvor din 1828, abia la această dată se va 
apropia numărul de case de cifra în discuţie, atingînd 11.584 (I. Ionaşcu, Planul 
cartografic inedit al oraşului Bucureşti din anul 1770, în rev. „Studii", XII (1959), 
nr. 5, p. 118). 

3 Congr. gen„ a. 1757, voi. 768, foi. 185-186. 
~ Raport datat din Ruse (Rusduc), 26 noiembrie 1764 (ibidem, a. 1755, voi. 

762, fol. 282-283 v.). Flachat constată de asemenea că „on y compte plus de trois 
('ent eglises" (Iorga, Ştiri nouă, p. 152). 
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aproape de Transilvania şi departe de Dunăre, acum capitala e oraşul 

Bucureşti, unde îşi are reşedinţa principele ... " Acesta e numit de sultan, 
nu pe durata vieţii, ci pe un anumit timp, după bunul plac al sultanului. 
De aceea „el trăieşte mereu cu frica de a nu fi depus, avînd necontenit 
rivali la Constantinopol, iar turcul numeşte pe cel ce oferă mai mult, 
fără nici o consideraţie pentru merit sau dreptate". 

„Cu toate acestea, el [principele] continuă să ţină o curte strălucită, 
cu trăsuri, cu cai împodobiţi, cu tobe şi trîmbiţe. El apare astfel mai 
ales cînd iese în întîmpinarea vreunui dregător turc sau se duce la slujbă 
religioasă în vreo biserică. Pentru alt motiv nici nu iese din palatul 
său, decît pentru o nevoie urgentă sau pentru a onora pe vreun boier 
ca naş la nuntă" 1. 

Principele, adică Domnul Ţării Româneşti, în această vreme era, 
după cum se ştie, Constantin Mavrocordat (în a patra sa domnie, din 
iulie 1744 - aprilie 1748), om foarte învăţat, care prin cultura lui vastă 
a făcut o impresie deosebită asupra apusenilor ce i-au vizitat curtea. 
Atît Becich cit şi Desericzky înregistrează prezenţa la Bucureşti, în 
acel timp a patriarhilor de Ierusalim, Alexandria şi Antiohia, precum 
şi a unui arhimandrit al patriarhului de Constantinopol. Bineînţeles, 

mai era şi mitropolitul ţării, care avea în subordine doi episcopi. In 
afară de aceştia se găseau atunci la Bucureşti, în vizită, încă trei epis
copi greci 2. 

In materialele noastre, cum era de aşteptat, se găsesc datE:> 
numeroase despre colonia catolică din Bucureşti. Aceasta era însă foarte 
redusă. In noiembrie 1746 ea cuprindea - după raportul din 1746 al 
lui Becich - cam o sută de credincioşi. Şi anume 12 „case" adică 

familii, aşezate statornic la Bucureşti, numărînd 52 de „suflete" şi tot 
atîtea, recrutate dintre venetici străini. Aceştia proveneau de la „Viena. 

1 Nientedimeno egli semp1·e si mantiene splendidamente con la carte, con le 
carozze, con li cavalli bordati, con timpani e trombe, e si mostra tale principal
mente quando esce ad incontrare qualche Turcho in dignita o alle funtioni in 
qualche chiesa, ne per altro motiva esce dai suo palazzo senza urgente necessit1! 
o per onorare qualche nobile per patrino delle nozze (Congr. gen., a. 1747, vol. 
734, fol. 121-121 V.). 

2 Becich către Congregaţie, Ruse (Rusciuc), 23 ianuarie 174 7 (ibidem, foL 
117). După scrisoarea citată a lui Desericzky, din 20 sept. 1746, „in dies expectatur 
Patriarcha ... Antiochenus". Potrivit scrisorii lui Becich către Congregaţie, din Bucu
reşti, 20 noiembde 1746, el a sosit între timp („ultimamento venuto da Antin
chia"). E vorba de patriarhul Silivestru, care se afla la Bucureşti încă şi la 1749 
şi pentru care Constantin Mavrocordat a refăcut în 1746-1748 biserica Sf. Spiri
don (Iorga, Istoria bisericii româneşti, II, Vălenii-de-Munte, 1909, p. 57 ; Idem, 
Ist. Buc., p. 133 ; Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor .feu
dale din Bucureşti, [Ruc.], 1961, p. 298-300 : G. D. Florescu, Din istoricul bisericii 
Sf. Spiridon cel vechi din Bucureşti, în „Glasul Bisericii" XXI (1962), nr. 1-2, 
p. 136-150). Pentru prezenţa la Bucureşti în 1746 a lui Matei, noul patriarh al 
Alexandriei, cf. tot Iorga, Ist. bis., II, p. 59. 

28 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



din Polonia, de la Veneţia, de la Raguza 1, din Ungaria, Armenia şi 
Transilvania". Desericzky mai adaugă şi catolici din Bulgaria şi din 
Dalmaţia (cei din urmă de fapt supuşi veneţieni, ca şi catolicii din 
Padova şi din Corfu, amintiţi de Becich în 1745). Ştim însă, din altă 
parte, că în anii următori la Bucureşti erau şi francezi 2• 

Ceva mai tîrziu, în 1764, Puliesi în raportul său menţionat notează 
că Bucureştii „numără 11 familii de catolici armeni şi 58 de suflete 
din diverse neamuri : germani, italieni şi alţii" :i. De aici rezultă că 
în aceste două decenii numărul membrilor comunităţii „papistaşe" 4 din 
Bucureşti nu s-a schimbat aproape de loc. Catolicii din Bucureşti, în 
această epocă de dezvoltare economică intensă a ora~ului ", parte erau 
meseriaşi (opifices) sau mai ales negustori, parte se aflau în serviciul 
curţii domneşti. Se găseau printre ei soldaţi dezertori, germani 6 şi 
francezi 7. ln orice caz. era o lume foarte amestecată : „din toate semin
ţiile, limbile şi naţiile" (ex omni tribu et lingua et natione) 8. Clericii 
catolici se plîngeau de „moliciunea" (segnities) acestor enoriaşi în 
materie de credinţă religioasă, care erau prea ataşaţi de preocupări 
materiale şi de grija cîştigului !l. 

Parohia, în care era grupată comunitatea catolică, avea o biserică 
cu hramul Maicii Domnului, fiind deservită de doi călugări franciscani 
din „Provincia Bulgară", care îşi avea în această epocă centrul în 
Transilvania (conventurile din Deva, Vinţul de Jos, Alba Iulia). Aceşti 
<::ălugări făceau parte din ramura „obse.rvantă" a ordinului franciscan, 
ca şi cei de la Cîmpulung şi Rîmnicul Vîlcii. Ei locuiau în mănăstirea 
cunoscută sub numele de Bărăţie, lîngă biserică 10. Dar în ciuda numelui 
şi a caracterului lor de „călugări cerşetori", ei nu „observau" votul 
sărăciei, invocînd dificultatea de a trăi din cerşit într-o ţară necatolică. 
In consecinţă, franciscanii de la Bucureşti se susţineau nu numai din 

1 După un memoriu justificativ al lui Bonaventura Lenich, „minist1·u" pro
vincial al „Bulgariei", Deva, 10 ianua1·ie 1756, - la Bucureşti se aflat1 numai 4 
'>au 5 familii de raguzani, veniţi după 1·[1zboiul austro-turc din 17:l5-1739. Ei se 
ocupau cu negoţul (Congr. gen., a. 1757, voi. 768, foi. 194 v.). Pentru comerţul 

rnguzai1 în Ţara Româm·asci1 în sec. al XVIII-iea vezi Al. Grecu [P. P. Panai
tescu], Relaţiile Ţării Române;;ti şi ale Moldol'ei cu Raguza (sec. XV-XVIIl), în 
rev. „Studii", a. II (1949), nr. 4, p. 122-12:l. 

~ Vezi mai jos. 
~ Congr. gen., a. 1765, voi. 812, foi. 252. Cam cu un deceniu mai înainte !a 

Bucureşti erau doar 4 familii de armeni catolici, negustori veniţi după războiul 
austro-turc (memoriul citat al lui Lenich din 1756, foi. 194 V.). 

" „Lattini chiamati in vallaccho papistasi" (raportul citat al lui Becich, din 
1746, foi. 121). Cf. •:i planul caitogi-afk din 1770 (Ionaşcu, p. 128, rn·. 27). 

5 Berindei, p. 107-110. 
6 Nune vero potissimum in civita.te Bukuresht cum populus permixtus sit 

germanis ijsque quam plurimum militibus pmfugis, vagis nullam stabilem man
o;ionem habentibus„. (memoriul lui Lenich fol. 194 v.). 

' Vezi mai jos. 
8 Scrisoarea citat[1 a lui Deseric;:ky, 20 sept. 1746. 
9 Memoriul citat al lui Lenich (ibidem, foi. 194) ; răspunsul lui Puliesi la 

.acest memoriu, Ruse (Rusciuc), 13 august 1756 (Congr. gen., anul 1757, voi. 768, 
foi. 198 V.) . 

. o Cf. şi G. I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucureştilor, Buc., 1899, p. 229 ; Stoi
<'escu, p. 173-174. 
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milostenii, ci mai ales din veniturile bunurilor imobiliare pe care le 
posedau la Bucureşti şi la Tîrgoyişte. O bună parte din aceste venituri 
rezultau din vînzarea vinului, pe care cuvioşii „părinţi" o făceau într-o 
prăvălie (cantina, propriu-zis înseamnă „beci, pivniţă") deschisă chiar 
într-o încăpere a mănăstirii, ceea ce i-a scandalizat atît pe catolici cît 
şi pe ortodocşi. La pretextul invocat de franciscani că nu găsesc alt loc 
în care să li se permită desfacerea vinului, Puliesi răspunde : „ ... Mi se 
pare greu de crezut că n-ar putea găsi cu chirie un alt loc, aşa cum 
fac alţii, şi boierii şi călugării greci (e signori e monaci greci) 1, care nu 
permit să se vîndă vinul acasă sau în mănăstire ... " Abuzul ar trebui 
curmat, căci grecii ( = ortodocşii) spun în derîdere despre biserica cato
lică din Bucureşti că ea „nu e biserică, nici mănăstire, ci cîrciumă, 
unde se pot auzi ţiganii şi alte soiuri de oameni beţi cîntînd, sunînd [din 
instrumente], blestemînd şi certîndu-se, lucruri, la care am fost eu 
insumi martor, văzîndu-le şi auzindu-le" 2• 

Este interesant de reţinut că între catolicii din Bucureşti şi în 
general din Ţara Românească - ca de altfel între cei din Moldova:~ 
- nu era în vigoare calendarul gregorian, ci cel iulian, ca şi la orto
docşi. Intr-o ţară unde „stăpîneau grecii·', se socotea că ar fi fost cu 
neputinţă ţinerea sărbătorilor şi a posturilor după stilul nou, puţinii 
catolici din aceste părţi trăind în mijlocul „grecilor" şi depinzînd de ei, 
fie că erau în serviciul acestora, fie invers, avînd „greci" !n serviciul lor. 
E un fapt de care şi-a dat seama şi Congregaţia. De aceea a cerut lui 
Becich să menţină această situaţie excepţională"· Numai în cazul comu
nităţii catolice din Rîmnic s-a introdus calendarul cel nou, în timpul 
ocupaţiei austriece (1718-1739). Dar şi aceşti credincioşi doreau să se 
întoarcă - din motivele de mai sus la stilul vechi. Ei cereau încu-

1 Cf. şi Ionnescu-Gion. p. 82 ; Iol'ga, Ist. Buc., p. 77. 
c „ ... pel' ovia1·e Io 5~·andalo e le beffe dei Gl'e<ei, quali io medemo ho 

udito burlarsi dicendo, la nostra non esse1·e chiesa ne monastero ma bettola, dove 
si sentono li Zinga1·i ed altrn feccia di gente ubl"iaca. canta1·e, sonal'e, bestemiare e 
litigal'e, di che io ne sono testimonio di vista e di udito" (scrisoal'ea dtată a lui 
Puliesi, 13 aug. 1756, foi. 200). Cf. şi scl'isoarea menţionată a lui Laidet: „sal'ebbt> 
d'impedi1·e alli pad1·i di fare una betola [!] della !oro residenza, din non stal'e, 
giorno e notte, colli !oro hospiti, e bevere ed ubl'iacal'si, per servire di spectacole 
alli nemici della nostra santa fede ... " - în legătură, printre altele, cu plînge1·ea 
făcută contra franciscanilor din Ducul'eşti, ca tolerează consumul produselor lac
tate în timpul postului, aflăm p1·eţurile unor produse alimentare. Untdelemnul 
costa la Bucureşti dublu faţă de unt („oleum autem cariori pretio emitur, quam 
butyrum. Oleum namque, pl'out mensura ibi est, emitur cruciferis 18 et pluribus,. 
butyiri vero mensu1·a cruciferis novem, ut expeJ"imento didici"), însă acest ulei 
nu e atît de curat ca în Italia, ci amestecat de „greci" şi de turci cu untură de 
peşte - spune Lenich (în memoriul său citat, foi. 196). Puliesi admite c-ă „l'oglio 
sia qualche poco piu caro de! butiro", adaugă însă că se găseşte pe piaţă peşte 

proaspăt şi ieftin ; dar „grecii şi românii" nu-l consumă, spre deosebire de „ere
tici, evrei, turci şi catolici" (foi. 198 v.). 

J Fr. Pall, Le controversie tra i Minori Conventuali e i Gesuiti nelle missioni 
di Moldavia, Roma, 1940 (extr. din Diplomatarium ltalicum, IV), p. 125, p. 17 
p. 158 (doc. XXXVI). 

4 Congregaţia către Becich, 2 mai 1744 (Lettere volgari, a. 1744, voi. 162. 
foi. 4H) ; raportul lui Becich din 1746 şi al lui Puliesi din 1764, citate mai sus. 
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viinţarea în acest sens a Congregaţiei, prin mijlocirea lui Puliesi, după 
cum arată el însuşi în raportul său din 1764. 

Menţionăm cîteva figuri din comunitatea catolică de la Bucureşti 
în această epocă. 

Cel mai cunoscut - şi din alte izvoare I - e un membru al fami
liei Ruset : contele Nicolae Rosetti (circa 1680- circa 1759), fiul faimo
sului Iordache, cunoscut mai ales din cronica lui Neculce, şi ginere al 
lui Constantin Brîncoveanu. Acest boier trecut la catolicism a obţinut ran
gul de conte al Impreiului romano-german. El a jucat un rol politic impor
tant şi este autorul unei genealogii a lui Nicolae Mavrocordat. Rosetti 
a găzduit pe piariştii unguri în timpul misiunii lor la Bucureşti la sfîr
şitul anului 1746 şi începutul celui următor ; el sprijinea şi pe episcopul 
Becich cu prilejul vizitelor sale la Bucureşti~. Casa lui se afla în maha
laua Vergului :1• 

La Bucureşti, într-o parte din vremea ce ne interesează, trăia şi 
contesa Agneta Kalnoky - Ferrati. Ea se căsătorise cu contele Barto
lomeu Ferrati, un medic italian al lui Brîncoveanu. Nepotul ei de frate, 
contele Iosif Kalnoky, fiul contelui Adam Kalnoky (care fusese jude 
suprem regesc al scaunului secuiesc Ciuc şi Gheorgheni), şi al contesei 
Maria Mamucca de la Torre, era într-o vreme un fel de maestru de cere
monii al lui Constantin Mavrocordat pentru primirea străinilor"· Con
tesa Kalnoky-Ferrati avea moşii şi în Transilvania, la Tinoasa (Sarfalva), 
tot în Secuime (azi în raionul Tîrgu Secuiesc) ;;_ Ea a lăsat prin testament 

1 Citate la Iorga, Ist. bis., II, p. 56 ; Idem, Istoria literaturii româneşti, ed. a 
II-a, Ir, Bucureşti, 1926, p. 227-232 ; J6zsa, p. 64-65. 

2 „Arhiva" cit. mai sus, V, p. 549-550 ; scrisoarea lui Puliesi din 13 aug. 1756, 
amintită mai înainte (foi. 199). 

:i Generalul R. Rosetti, Familia Rosetti, I, Bucureşti, 1938, p. 53-56. Nicolae 
Rosetti se adresează, la 22 oct. 1748, baronului Heinl"ich von Penkler (Penklhern), 
internunţiul imperial la Poartă, rugindu-l să intervină la Viena, ca să i se acorde 
un ajutor·, deoarece din cauza credinţei sale catolice ar trăi într-o mizerie cum
plită. La 1 februarie 1749, Becich sprijină această cerere (Hurmuzaki, Documente, 
VI, Bucureşti, 1878, p. 60:l, 609-619). Hosetti e menţionat în 1751 şi 1752 ca mare 
spătar. (În anii 1718 şi 1724 îl găsim amintit ca mare paharnic: FI. Georgescu -
P. I. Cernovodeanu - I. Cristache Panait, Documente privind istoria oraşului 
Bucureşti, [Buc., 1960], p. 75, 84). După o scrisoare a lui Francisc Subotin, „minis
trul" provincial al „Bulgariei", din Deva, 28 august 1759, el ar fi părăsit, în ultimii 
ani ai vieţii sale, catolicismul, spre a-şi cîştiga favoarea Domnului Ţării Româ
neşti, pe care totuşi n-a reuşit s-o dobîndească. Rosetti protesta însă că n-a dP
venit ortodox, că nu şi-ar fi schimbat „credinţa" catolică, ci ar fi adoptat doar 
„ritul" grec (Gen. R. Rosetti, op. cit., p. 54, n. 8). 

" Scrisoarea lui Desericzky către Congregaţie, Bistriţa, 5 ianuarie 1747 (Congr 
gen., voi. 734, foi. 106-106 c., V. Mihordea, Contribuţie la istoria catolicismului din 
Moldova în sec. al XVIII-iea, în „Revista istorică", XIX (1934), p. 226; Pall, 
Le controversie, p. 78, 82 ; Hurmuzaki, IX, 1, Buc., 1897, p. 609 = Inscripţiile 
medievale ale României: oraşul Bucureşti, I, Buc., 1965, p. 220-221 ; Palmay 
.J6".sef, Hdromszek vdrmegye nemes csalddai (Familiile nobile ale comitatului Trei 
Scaune), Sf. Gheo1·ghe, 1901, p. 242-244. 

" Gh. Şincai, Cronica românilor, III, Iaşi, 1853, p. 225 (După Mihail Cserei) : 
Iorga, Istoria românilor prin călători, II, Bucureşti, 1921, p. 156. Presupunem că 
acest conte Kalnoky e identic cu „le comte Conorte, Hon.!(rois, qui etait au service 
du prince de Valachie", menţionat de Flachat (Iorga, Ştiri nouă, p. 168). „Conorte" 
e, fără îndoială, un nume deformat. 
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40 de piaştri pentru restaurarea bisericii din Bucureşti, sumă pe care 
însă gardianul franciscan n-a folosit-o în acest scop, ci şi-a însuşit-0 
pentru cheltuielile sale proprii, după cum a aflat amintitul nepot al dece
datei contese 1. 

Becich şi Desericzky menţionează ca secretar şi medic al lui Con
stantin Mavrocordat pe contele Francisc Dadich, „veneţian", personaj 
neîntîlnit în izvoarele cunoscute pînă acum. După episcopul de Nicopole 
„nelegiuitul" (iniquo) Dadich n-ar fi aparţinut nici unei religii. El era 
foarte favorabil patriarhilor prezenţi atunci la Bucureşti şi ostil piariş
tilor, mai ales că aceştia l-au declarat „schismatic" 2. 

Din anturajul lui Grigore al II-lea GhiCa. vărul şi urmaşul lui 
Constantin Mavrocordat în Ţara Rom<înească (aprilie 1748 - 23 august 
1752) făcea partea „majordomul" său Mathieu George Mille, francez 
de origine, dintr-o familie din care se recrutează dragomani şi consuli 
ai Franţei în Chios :1. Grigore Ghica intervine, în 1719, în favoarea fiului 
lui Mille, George, ca să fie admis ca elev la colegiul din Roma al Con
f.1·egaţiei "· Mille se ocupa în această vreme şi cu repatrierea, prin mij
locirea ambasadei Franţei de la Constantinopol, a grupurilor de dezertori 
francezi ajunşi din Germania la Bucureşti (în urma războiului dintre 
Franţa şi Austria, din 1744-1748) "· 

Intr-un act latin datat din Bucureşti la 7 ianuarie 1750, care e un 
fel de „certificat de bună purtare'· acordat de credincioşi franciscanilor 
din Bucureşti, împotriva cărora se făcuseră - după cum am văzut -
plîngeri la Congregaţie, găsim printre cei ce semnează, după ,.Nicolaus 
Comes de Rossetti"' şi „Mathias [!] George Mille", pe „Josephus Michaud 
Secretarius", urmat de alte 8 nume. Şi anume : Natali Sciopovici. Gre
gorio Mays, Biaggio Astarsena, Giovanni Battista Filipi, Michael Bel
linovich, Francesco Marini, Domenico Franovich şi Joseph Antonius 
Cistler li. 

1 Scri.>oarea lui Puliesi din 13 aug. 1756, citată mai sus (Co11gr. gen„ a. 1737, 
voi. 768, foi. 199 v.). 

2 Scrisoa1·ea lui Desericzky din 20 sept. 1746 şi a lui Becich din 23 ian. 1747, 
citate mai sus. Becich spune despre Dadich că e „nullius re!igionis". 

3 V. Mihordea, Politica orientală franceză şi Ţările Române în secoli<l al 
XVIII-Zea (1749-1760), Bucureşti, 1937, p. 72 n. 2, cf. I. C. F'ilitti, Lettres et 
extraits concernant les relations des principautes roumaines avec la France (1728-
1810), Bucureşti, 1915, p. 384. Aluzia la un „signor franccse miaistro de! Pren:ipe", 
care îl invită la masă pe Puliesi în timpul vizitelor sale la Bucureşti, trebuie să 
se refere tot la Mille (scrisoarea citată a lui Puliesi din 13 aug. 1756, 199 v.). 

4 „Arhiva", cit. mai sus, V, p. 551. 
G Filitti, p. 270-272, 316-317. 
6 Actul păstrat în copie într-un memoriu justificativ al franciscanilor „Pro

vinciei Bulgare" către Congregaţie, 1 iunie 1750 (Congr. gen„ a. 1750, voi. 744, foi. 
238). Intr-un alt memoriu justificativ, al lui Lenich din 1756 (cit. mai sus), se 
spune despre „raguzanul" Fr. Marini că, în calitate de epitl'op al bisericii din 
Bucureşti (ecclesiae velut syndicus), a delapidat suma de 300 lei sau piaştri 
(leoninorum seu piastri), st1·însă din milostenii de către franciscani (Congr. gen., 
a. 1757, vol. 768, fol. 196). Din răspunsul lui Puliesi rezultă că Marini era un 
negustor falit (mercante fallito), de fel din Chios (ibidem, fol. 200). 
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Michaud trebuia să fi fost un secretar francez al curţii domneşti, 
tot din anturajul lui Ghica. Il cunoşteam şi dintr-o scrisoare ce o adre
sează la 21 octombrie 1748 baronului Penkler, unde vorbeşte în numele 
catolicilor din Bucureşti 1• El se încadrează, desigur, în începuturile insti
tuţiei secretariatului francez, inaugurat în 1749 de Franc;ois-Thomas 
Linchou, dintr-o familie de negustori, om de încredere al lui Constantin 
Mavrocordat. Aceşti secretari erau precursorii consulatului francez de 
mai tîrziu 2. 

Printre alţi membri ai comunităţii catolice din Bucureşti în această 
epocă se pot aminti, după pietrele de mormînt - azi dispărute - de 
la biserica Bărăţia : Serinus ( = Siruni ?), croitor al curţii domneşti, 

armean din Constantinopol, staroste al breslei croitorilor armeni din 
Ţara Românească (mort la 4 sept. 1739) ; Constantin Lisa, de origine din 
Chios, negustor, care a contribuit la fondurile necesare zidirii bisericii 
catolice din Bucureşti şi la restaurarea celei din Cîmpulung (m. 8 apr. 
1741) ; Christian Maler, de origiae din Brandenburg, chirurg, care a 
abjurat luteranismul (m. 27 oct. 1741) ; Nicolaus Wolff, originar din 
Polonia, fost secretar al lui Constantin Brîncoveanu (m. 8 sept. 1742) ; 
menţionata contesă Maria Mamucca de la Torre, soţie mai întîi a con
telui Adam Kalnoky, apoi a boierului moldovean marele paharnic Con
stantin Costin Neniul (m. 22 mai 1745) ; Catharina Fieschi, fiica lui 
Andreas Wolff, fost secretar al lui Şerban Cantacuzino şi Constantin 
Brîncoveanu (m. 12 mai 1750) :-i. 

Dar străinii din Bucureşti în această epocă nu erau numai catolici. 
Se găseau printre ei şi luterani, calvinişti, zwinglieni, anabaptişti etc. r.. 
Se pare că cei mai numeroşi (mai mulţi decît catolicii) erau luteranii, 
care aveau - după rapoartele lui Puliesi - „biserica" lor proprie la 
Bucureşti'· Documentele contemporane ale comunităţii luterane (care 
în 1755 se compunea din 75 de familii) arată că ea avea o modestă casă 
de rugăciune. Zidirea unei biserici propriu-zise, cu un turn înalt, pe 
care o începuseră, pe baza aprobării din 1751 a lui Grigore Ghica, a 
trebuit să fie întreruptă din cauza opoziţiei lui Constantin Mavrocordat 
(în a cincea lui domnie, din februarie 1756 - august 1758). Clădirea 
bisericii nu va putea fi reluată decît în 1777 şi va fi terminată în anul 
următor. Comunitatea luterană se recruta mai ales din saşi ardeleni şi 

1 Hurmuzaki, VI, p. 602-60:l. 
~ Mihordea, Politica orientală fra11ceză, p. 72. 
a Hurmuzaki, IX, 1, p. 608--610 = Inscripţiile med. ale Rom. : oraşul Buc., 

1, p. 218-221. Asupra lui And1·eas Wolff, mai înainte secretar la curtea dom
nească de la Iaşi, cf. şi Pall, Le controversie, p. 37, 49, 51, 54, 156-157. 

' Haportul lui Puliesi despre vizita canonică făcută Ţării Româneşti în iulie 
1754, Ruse (Rusciuc), 15 august 1754 (Congr. gen., a. 1755, vol. 762, fol. 282) şi 

raportul aceluiaşi din 1764, citat mai sus (ibidem, a. 1765, vol. 812, fol. 252 v.). 
Zwinglienii, adică elveţienii, sînt menţionaţi în raportul din urmă. 

~ \1enţionată în cele două rapoarte ale lui Puliesi, din 1754 şi 1764. 
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se afla sub protecţia regelui SY.ediei„ prin mijlocirea ambasadorului 
acestuia la Constantinopol 1. 

Cît priveşte pe armeni, alături de armenii catolici 2, sînt amintiţi 
şi armenii ortodocşi, precum şi cei „arieni" (adepţii bisericii armene 
tradiţionale sau „gregoriene"). Armenii ortodocşi - potrivit aceluiaşi 
raport din 1754 al lui Puliesi - aveau de asemenea o biserică la Bucu
reşti a. In acelaşi timp existau însă în capitala Ţării Româneşti „toate 
soiurile de secte orientale" /o. 

Aceasta nu trebuie să ne mire, căci şi după mărturii apusene de 
mai tîrziu, de la începutul secolului al XIX-lea, Bucureştii apar ca un 
„oraş al libertăţii şi al u,nei complete toleranţe", un „oraş al libertăţii 
de conştiinţă" 5. 

1 Willibald Stefan Teutschlănder, Geschichte der evangelischen Kirchen
Gemeinde in Bukarest, Bucureşti, 1869, p. 16-25. LutE'!'anii au început demersu
rile pentru obţinerea aprobării întemeierii unei biserici propdi la Bucureşti încă 
din 1748 (scrisoarea citată a lui Michaud). Cf. şi C. I. Karadja, Despre biserica 
luterană din Bucureşti, în „Revista istorică", IX (1923), p. 121-123 (cu unele date 
cronologice diferite de cele de mai sus, pe baza insemnărilor de călătorie ale
suedezului I. Berggren). 

~ Ei vorbeau turceşte şi ar fi dorit să a.ibă un preot mirean care să cunoască 
limba turcă (după raportul din 1754 al lui Puliesi). 

3 Vezi şi H. D. Siruni, Bisericile armene din Ţările Române, extr. din. 
anuarul „Ani", 1942-1943, p. 7-12. 

" Ilaportul lui Puliesi din 1764, citat mai sus. 
" Caracterizările sînt ale lui Francesco-Maria Fe1Tari, episcop de Nicopole~ 

într-un !'aport dat din Bucureşti şi adresat Congregaţiei, la 18 noiembrie 180& 
(Pall, Les consuls des puissances etrangeres et le clerge catholique en Valachie· 
au debut du XIX-e siecle, în „Melanges de J"I'o:::ole Roumaine en France", t. XV, 1~ 
a. 1939-1940, p. 177). 
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PROBLEME DE URBANISM ŞI SISTEMATIZARE IN BUCUREŞTI 

IN ANII 1831-1848 

de FLORIAN GEORGESCU 

In veacurile anterioare secolului al XIX-lea preocupările privind 
alinierea şi amplasarea construcţiilor erau cu totul ignorate în Bucureşti. 
Oraşul de atunci prezenta aspectul unui sat mare cu mai multe edificii 
religioase în piatră şi cîteva case boiereşti presărate în curţi şi grădini 

întinse, ferite de privirile trecătorilor. Spre deosebire de acestea, majori
tatea caselor din oraş, cocioabe şi bordeie sărăcăcioase în care locuiau 
masele populare, erau construite pe terenurile virane (maidane) sau pe 
pămînturile aparţinînd domnitorului, marilor boieri şi mănăstirilor. 

Reglementarea prin lege a felului în care trebuiau clădite con
strucţiile în Bucureşti. precum şi iniţierea unor măsuri privind res
pectarea de norme urbanistice şi edilitare, au loc în ultima parte a 
regimului turco-fanariot - în perioada de destrămare a feudalismului 
şi de apariţie a relaţiilor de producţie capitaliste - adică spre sfîrşitul 
secolului al XVIII-lea, fiind impusă de noile condiţii social-economice : 
înmulţirea populaţiei, dezvoltarea meşteşugurilor, apariţia manufactu
rilor, intensificarea comerţului, lărgirea pieţii interne etc. 

O primă încercare de delimitare a zonei de locuit a Bucureştilor 

este cuprinsă în nizamul 1 domnitorului Alexandru Ipsilanti din 28 mar
tie 1776, în care se impunea hotărnicirea oraşului de către o comisie 
alcătuită din şase boieri 2 „dîndu-se ocol oraşului politiei aceştia, puin
du-se şi hotare cruci pe marginea Bucureştilor" 3, ca dincolo de margini 
să nu mai fie învoit „a se întinde nimeni cu facere de case" li. 

1 Nizam = poruncă 
2 V. A. Urechia, Istoria Românilor. voi. II, Buc., 1892, p. 202 
:i N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Buc., 1939, p. 154 
" V. A. Urechia, op. cit., vol. III, Buc., 1893, p. 377 
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Măsuri similare au fost adoptate şi de alţi domnitori de la sfîrşitul 
veacului al XVIII-lea 1• 

Incendiul puternic care a pustiit oraşul la 28 august 1804 a imptts 
de asemenea· adoptarea unei prevederi meni te să prevină asemenea ca
lamităţi şi să îngrădească totodată dezvoltarea anarhică a Bucureştilor. 
După catastrofă, Constantin Vodă Ipsilanti a convocat divanul pentru 
a întocmi un regulament care să hotărască ce fel de clădiri să se ridice 
în locul celor arse, cu cîte caturi şi din ce materiale ; s-au dat în acelaşi 
timp dispoziţii pentru alinierea uliţelor şi construirea caselor la rînd 2 • 

In timpul ultimilor domni fanarioţi, Joseph Hartl, orînduit prin 
pitac domnesc „arhitecton al Politii" (4 octombrie 1816), a fost însăr
cinat atît cu supravegherea construcţiilor noi din oraş, cît şi cu întoc
mirea şanţurilor de scurgere ale Dîmboviţei. Caragea Vodă reînnoise 
hrisovul lui Constantin Ipsilanti din 1804, hotărînd „ca să rămînă piaţă 
locul domnesc de lîngă fosta poartă de sus a Curţii Vechi în răspîntia 

1 Astfel la 19 iulie 1784 Mihai Vodă Suţu a reînnoit nizamul lui AL Ipsilanti, 
prin ca1·e se statorniciseră ma1·ginile oraşului prin cruci, peste care nu mai avea 
nimeni voie să-şi construiască case „ ... de trebuinţă este a-şi avea oraşul Bucu
reşti hotarul său jur împrejur cunoscut şi păzit de a nu se întinde şi a se lăţi 
nimenea mai mult cu faceri de casă afară din hotar, pentru căci, şi ţăranii de pe 
;ifară nepopriţi fiind, vin pe marginea oraşului cu locuinţa, nefiind hotar în mij
loc, de pricinuiesc spargeri satelor judeţului şi sti·ăini necunoscuţi, neştiuţi şi 
tigani cu feluri de dobitoace, amestecindu-se de nu se poate cunoaşte bu('ureştea
nul de ţăranul, din care pricină şi noroaie grele se fac pe marginea Bucureştilor, 
strîmtorînd lărgimea drumului din căpătîiele podurilor mari pînă a eşi la locul 
de cimp limpede, de pătimesc cu grele necazu1·i în vremi rele de obşte cili au 
intrare şi eşire în Bucureşti ... " (cf. V. A. Urechia, Memoriu asupra perioadei din 
Istoria Românilor de la 1774-1786, seria II, tom. XII, Buc., 1893, p. 495-496). 

Printr-un alt pitac, dat la 14 septembrie 1785, acelaşi domnitor reînnoia 
măsura ce obliga pe toţi acei care construiau case în interiorul oraşului să C'eară 
în prealabil învoire (Ibidem, p. 498). 

Alexandru Vodă Moruzi revenea prin porunca dată primului nazir al Epi
tropiei la 5 septembl'ie l 79:l la necesitatea hotă1·nici1·ii Bucureştilor pl"in CTud, 
limită peste ca1·e nu mai era permisă construirea de case (cf. V. A. Urechia, 
Istoria Românilor, voi. III, Buc„ 1893, p. 376-377), deoarece măsurile de sistema
tizare adoptate nu erau respectate. Acest lucru rezultă şi din pitacul adresat de 
Constantin Vodă Hangerli marelui spătar si marelui vornic al obştirilor, spre CI 

lua măsuri pentru ca „să se lărgească uliţele încălcate cu gardurile oamenilor şi să 
oprn-scă zidirea de case peste hotarul oraşului. (Ibidem, voi. VII, Buc„ 1894, 
p. 215). Pentru cadrul general al problemei, vezi Petre Daiche, Aspecte din recon
-~trucţia oraşului Bucureşti, Buc„ 1963, p. 13-19. 

~ V. A. Urechia, Istoria Românilor, VIII, Buc., 1897, p. 676. Cronicarul Dio
nisie eclesiarhul arată că : „Vodă în urma focului, a făcut şi el aJutoriu oraşului 
cu hPrestea, măcar că o plătea orăşenii oamenilor din ţară ce o aducea după 

domnească poruncă, dar numai mai uşor în nart şi făcea înlesnirea oamenilor la 
facerea caselor· şi eşia însuşi măria sa la tîrg şi împăca oamenii la pricinile ce le 
aveau pentru locurile caselor celor arse şi poruncea să facă casele drept în J'Înd, 
să iasă uliţele drepte, nu şuvăite şi casele una mai afară şi alta mai înlăuntru, ca 
mai înainte, de astupa una pe alta. Şi s-a făcut pînă la un an, mai frumos oraşul 
tîrgului cu uliţe drepte şi măria sa a făcut toate podurile ce ar·sese, încă, şi cele 
ce erau vechi şi put1·ede le-a prefăcut" (Cronograful Ţării Româneşti. ed. C. S. 
Nicolăescu-Plopşor, R. Vîlcea, 1934, p. 127). Consider·aţii gener·ale la Cincinat I. Sfin
ţescu, Urbanistica generală (partea I-a), B11c., 1933, p. 186 şi 194. 
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din trei poduri mari vechi" (Podul Mogoşoaiei, Podul Tîrgului de Afară 
~i Podul Calicilor) 1• 

La 15 mai 1819, în Divanul lui Alexandru Suţu, marele vornic al 
obştirilor făcea cunoscut marilor boieri că „din vechime au fost cano
nisit (hotărît) ca toate podurile să fie largi de patru stînjeni, ca să 
poată îmbla carele fără a se îmbulzi şi a se izbi unul de altul", dar că 
acest „canon" nu fusese respectat de-a lungul vremurilor şi de aceea 
s-au împresurat uliţele „nu numai cu binalele... ci coprind tot din lu
mina (stradei) şi cu scări, cu streşini şi cu tărăbi, încît pe alocurea n-au 
rămas strada nici de trei stînjeni". S-a poruncit atunci marelui vornic 
al obştirilor să caute „prin uliţele mahalalelor, şi să taie orice tarabă, 
scară, încălcînd lumina stradei, ori a cui ar fi casa ori prăvălia", pentru 
a se lărgi iarăşi uliţa pînă la patru stînjeni, poruncindu-se totodată 
ca nimeni să nu aibă voie a pune pe pod „copăile cu pîine, i zarzava
turi, i pepeni, i castraveţi şi altele de-alde aceste ... , nici bărbierii, nici 
boiangii să nu verse lături pe pod", iar „scaunele de carne să le aibă 
măcelarii la sempturile (locurile) cele ştiute" 2• 

Dar aproape în majoritatea cazurilor, normele de sistematizare şi 
urbanistică preconizate de autorităţi nu şi-au găsit decît o slabă apli
care în timpul regimului fanariot şi al primului domn pămîntean Gri
gore Dimitrie Ghica, cînd nu se recurge de fapt decît la paleative şi la 
ordonanţe minore şi nu la măsuri radicale, incompatibile cu cadrul res
trîns al relaţiilor de producţie feudale. 

PROIECTE ŞI REGULAMENTE PRIVIND MODERNIZAREA. ŞI 
SISTEMATIZAREA ORAŞULUI (1831-1848) 

Primul proiect important privind dezvoltarea urbanistică şi edili
tară a Capitalei - bazat pe criterii mai judicioase şi organizate siste
matic - este „Regulamentul pentru starea sănătăţii, înfrumuseţarea şi 
paza bunei orînduieli în Politia Bucureştilor", adoptat de către Adunarea 
Obştească de revizie a Regulamentului Organic (a cărui întocmire se 
încheiase la 30 martie 1830) şi acceptat, cu unele amendamente, la 14 
aprilie 1831 :1• Programul de realizări edilitare fusese. elaborat d·e o 
Comisie numită prin ofisul" nr. 1689 din 5 martie 1830 al generalului 
Kiselev :>. Comisia era alcătuită atît din exponenţi ai marii boierimi -
Alexandru Filipescu, fost mare logofăt, deţinînd chiar funcţia de pre-

I V. A. Urechia, Istoria Românilor, voi. X A, p. 718. 
2 Ibidem, voi. III, Buc„ 1898, p. 301-:102. 
3 Analele Parlamentare ale României, tom. I, p. I-a, Buc„ 1890, p. 490-491. 

Vezi şi C. I. Sfinţescu, op. cit„ p. 194-195 şi T. Evolceanu, Principiile pentni 
sistematizarea Capitalei cuprinse în legiuirile ce însoţesc Regulamentul Organic al 
1 ării Româneşti, în Arhitectura, II (1954), nr. 3, p. 28-31. 

4 Ofis = decret. 
5 Curiernl româ11E:sc, I (1830), nr. 104 (9 martie), p. 435. In acest anunţ nu sînt 

p1·ecizate numele medicilo1· şi a1·hitecţilor prnpuşi ca membri ai comisiei, desem
narea lor fiind publicată ulterior în coloanele Curierului ... , II (1830), nr. 2 (16 
martie), p. 5. 
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~edinte, Costache Cantacuzino, mare agă şi Barbu Ştirbei, mare vornic 
al Politii - cît şi din persoane competepte ca podpolcovnicul (locot
colonel) inginer rus Baumer, medicii Constantin Estiotu şi Georg Griinau 
şi arhitecţii Josef Hartl şi Moritz von Ott, aceştia din urmă reprezen
tanţi ai burgheziei interesată în modernizări şi reforme. Prin ofisul de 
constituire se recomandase comisiei să. stabilească prevederi privind 
„curăţirea oraşului şi păzirea într-o statornică rînduială ; aducerea în 
bună stare ; întocmirea zidirilor şi înfrumuseţarea oraşului ; facerea şi 
desăvîrşirea podului de piatră; luminarea uliţelor, chibzuirea pentru 
aşezarea instrumentelor de foc ; îmbunătăţirea străjii temniţelor şi a 
arestanţilor" 1. 

Lucrările comisiei fususeră precedate de unele proiecte redactate 
chiar de viitorii ei membri, ca de pildă memoriul privitor la asanarea 
.şi curăţirea oraşului, alcătuit la 25 februarie 1830 de doctorul Estiotu 2 

sau proiectul de salubrizare a oraşului întocmit la 1 martie de aga Con
stantin Cantacuzino, podpolcovnicul Baumer, doctorul Griinau şi arhi
tectul Hartl 3. La 2 martie, banul Grigore Băleanu, deşi nu a fost numit 
în comisie, prezenta la rîndul său un proiect de transformare a rîului 
Dilnboviţa în rîu navigabil, criticat însă de Baumer "· In sfîrşit lista 
propunerilor se încheie cu un memoriu, mai degrabă fantezist, al fran
cezului Cocural, care, cerînd concesionarea iluminării uliţelor Bucureşti
lor „ca la Londra", organizarea teatrului, a vodevilului şi baletului fran
cez din oraş, în schimbul unei contribuţii iniţiale de 1.000 piaştri de per
soană, urmată apoi de o cotă de întreţinere anuală, promitea contribui
torilor intrarea gratuită pe viaţă la teatru 5• 

Lucrările comisiei - susţinute mai cu seamă de arhitecţii Ott şi 
Hartl - se concretizează printr-o serie de devize estimative, urmărind, 
prin aplicarea lor practică, modernizarea şi sistematizarea Capitalei 6• 

Cele mai interesante dintre acestea se referă la „cheltuiala ... la facerea 
canalurilor pentru scurgerea batacurilor din toată politia" (24 martie 
1630) 7 ; „măsurătoarea ce s-au făcut împrejurul Politii Bucureştilor, pe 

1 Curierul românesc, I (1830), nr. 104, p. 435. 
2 Dosar de cursul pricinilor ce au urmat la comisia înfrumuseţării de la 

a sa alcătuire pînă în sfîrşit. (Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 3/1830, fo. 
178) menţionat şi de Dan Berindei, Dezroltarea urbanistică şi edilitară a oraşului 
Bucureşti în perioada regulamentară şi în anii Unirii (1831-1862) în Studii, XII, 
1959, nr. 5, p. 138. 

3 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 3/1830, fo. 5, 6, 11 ; D. Berindei, 
<0p. cit. 

4 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 3/1830, fo. 8-9 şi 250-251 ; Dan 
Berindei, idem. 

5 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dosar 3/1830, fo. 180 ; D. Berindei, zdem. 
0 Ele sînt cuprinse în „Delă trimisă de d-lui slugerul Petrescu, în pricina 

înfrumuseţării Politii" de la Arh. St. Buc., Municipiul !Juc11reşti, dosar 1/1830, publi
.cate în cea mai mare măsură de Emil Vîrtosu, Ion Vîrtosu şi Horia Oprescu, lnce
puturi edilitare, 1830-1832, I. Documente pentru istoria Bucureştilor, Buc., 1936. 
p. 1-29, nr. I-XXII. 

7 E. Vîrtosu, I. Vîrtosu şi H. Oprescu, op. cit., p. 1-3, nr. I. Se preconi
zează alcătuirea a 5 şanţuri mari în locurile cele mai însemnate din oraş, apre
dindu-se cheltuielile pentru întocmirea lor la 272.230 lei. 
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unde sănt a să pune pietre de hotară" (30 martie) 1 ; „socoteala pentru 
cişmele cu canalu zidit şi boltit, prin care să scoaţă apa din Dîmboviţa„." 
(2 aprilie) 2 ; „socoteala pentru cheltuiala facerii de iznoavă a Puşcării 
în mănăstirea Sfîntului Spiridon" (2 aprilie) :3 ; „socoteala pentru chel
tuiala ce trebuie să să facă ca să să scurgă canalurile din politie ... ca 
să să cureţe şi să să ţină în stare bună" (3 aprilie) 4 ; „trebuincioasele 
şosele care trebuia să să facă păn mahalale în politie, asemenea ~i 

caldărăm (3 aprilie) 5 ; „socoteala pentru cheltuielile ce trebuiesc la 
şase pieţe din politie, aşternerea lor cu caldărîm şi 5 puţuri de piatră, 
cu tulumbă" (3 aprilie) 6 ; „socoteala pentru pietrile hotarălor înprejurul 
Bucureştilor" (4 aprilie) 7 ; „socoteala pentru cinci foişoară cu clopot, 
steagurile şi felinară văpsite după văpseaoa plăşii" (4 aprilie) 8 ; „soco
teala pentru ostroave şi strîmtătura apii Dîmboviţii" (4 aprilie) 9 ; „so
coteala pentru locurile ce sînt hotărîte pentru plimbări obşteşti" (9 apri
lie) to ; „socoteala luminaţ.ii politii cu felinară la uliţile cele mari, i altele 

1 E. Vîrtosu, I. Vîrtosu şi H. Oprescu, op. cit„ p. 3-4, nr. Il. Perimetrul 
oraşului însuma pe atunci 9.800 stînjeni ; se propunea instala1·ea a 49 pietre de 
hotar în diferite puncte. 

2 Ibidem, p. 4-6, nr. III. Arhitecţii Ott şi Hartl considerau „trebuincioase" 
50 de cişmele „de piatră i cu gălăl'ie de fier împrejur", a cite 4000 taleri buc„ 
instalate „pîn podurile cele mari, din sută în sută stînjeni". 

0 Ibidem, p. 7, nr. V. Refacerea puşcăriei de la Sf. Spiridon necesita 136.500 
de taleri. 

4 Ibidem, p. 9, nr. VIII. „Curăţatul canaturilor i păstrarea, ca să să scurgă 
apa pe toate locurile" s-ar ridica anual la 12.000 taleri. 

5 Ibidem, p. 10-11, nr. IX. Aceste căi de comunicaţie erau : podul de pă
mînt, uliţa Tîrgoviştii, uliţa Fierăstrăului, drumul Sării sau Oborul Vechiu, dru
mul către Dudeşti, drumul Vitanului, ultimul totalizînd 75g de stînjeni a cite 30 
taleri stînjenul, adică o cheltuială de 22.500 de taleri, iar pentru toate şi unele 
mahalale se prevedea o sumă de 307.100 taleri. 

G Ibidem, p. 12-13, nr. XI. Infiinţarea celor 6 pieţe era propusă la : locul 
Niculescului de lingă biserica Albă pe Podul Mogoşoaiei, la maidanul cămăraşului 
Iancu Ghica, în dosul Deşliului; la Podul de Pămînt în locul „supt Mihai Vodă" ; 
la locul Bărcăneascăi de pe Podul Calicilor; la Maidanul Dulapului de pe Podul 
Şerban Vodă şi la locul de la Doamna Ancuţa, în dosul Băltăreţului, de pe Podul 
Tîrgului de Afară. Cele cinci puţuri de piatră erau socotite la 1.500 taleri bu
cata, totalizînd 7.500 taleri. 

7 E. Vîrtosu, I. Vîrtosu şi H. Oprescu, op. cit„ p. 14, nr. XIV. Cheltuiala 
celor 49 pietre de hotar, propuse a fi instalate, „la fieşcare 200 stînjeni" se l"idica 
la 12 taleri bucata, adică în total la 580 taleri, iar cu instalarea (5 taleri de bu
cată), însumînd 245 taleri, costul revenea la 825 taleri. 

B Ibidem, p. 16, nr. XVII, „la fieşcare foişor este trebuinţă pentru cherestea, 
sdnduri, şindrilă, cuie şi celelalte, a să cheltui talere 5.900", adică în total 29.500 
taleri. 

9 Ibidem, p. 16-17, nr. XVIII. Cheltuielile operaţiei se ridicau la 39.755 
taleri 

10 Ibidem. p. lB. nr. XX. Acestea erau : „locul dela Caraulă", „locul cnejinii 
Cleopatrii Trubescoiu" şi „Cişmeaoa lui Mavroghene". Costul amenajării lor era 
apreciat la 56.160,20 taleri. 
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ce sînt asemenea de trebuinţă" (9 aprilie) 1 ; „uliţile cari au să să aş
tearnă cu caldărăm" (4 iunie) 2 ş. a. 

La 6 iulie 1830 comisia îşi încheia lucrările, redactînd susamintitul 
„Regulament..." ce reflecta tendinţele de înnoire exprimate de burghezie. 
„Regulamentul" cuprindea 54 articole împărţite în două capitole cu 
mai multe subdiviziuni, numite secţii, precum şi două tabele anexe A 
şi B :i. Capitolul întîi, intitulat „Chibzuirile pentru toate cîte privesc la 
curăţenia şi îmbunătăţirea Politiei" era împărţit în 5 secţii : I. Pentru 
poprirea întinderii oraşului şi hotărîtele sale intrări şi ieşiri li ; II. Pen
tru dregerea tuturor uliţelor din oraş, aşternerea lor cu piatră şi curăţi
rea Dîmboviţii 5 ; III. Pentru scurgerea tutulor mocirlilor din oraşul 

Bucureştilor!;; IV. Pentru curăţenia şi altele ce privesc la sănătatea 

1 E. Vîrtosu, I. Vîrtosu şi H. Oprescu, op. cit., p. 19-21, nr. XXI. Se preco
niza instalarea de felinare în primul rînd pe Podul Mogoşoaiei (150), Podul Cali
cilcr (73), Podul lui Şerban Vodă (93) şi Podul Tîrgului de Afară (113) şi apoi pe 
celelalte uliţe. Cumpărarea unui felinar se ridica la 40 taleri, iar aprovizionarea 
lor cu untdelemn la 23 parale pe zi. în total se cerea instalarea a 955 felinare pe 
11.224 stînjeni de uliţe, costînd 38.200 taleri, iar aprovizionarea lor cu untdelemn 
199.881,20 taleri. 

2 Ibidem, p. 22-29, nr. XXII. Se propunea aşternerea cu caldarîm a opt 
uliţe dimprejurul Tîrgului de Afară; a 12 uliţe „împotriva mahalalii Armenilor, 
peste podul care merge spre Vergul" ; a 23 uliţe din apropierea Podului Mogo
_şoaiei ; a 37 uliţe din lăuntrul Tîrgului (în total 80 uliţe, necesitînd o suprafaţă 
de 61.431 stînjeni pătraţi care să fie acoperite cu caldarîm). 

3 A fost publicat în Regulamentul Organic ... , Buc., 1847, p. 517-544 ; Ana
iele Parlamentare ... , tom. I, partea l-a, p. 442-488 ; E. şi I. Vîrtosu şi H Oprescu, 
op. cit., p. 29-50 şi menţionat de D. Berindei, ibidem, p. 138-139. Tabela anexă 
B figurează doar în ediţia din Analele Parlamentare ... , p. 484-488, la care 
vom face de altfel referinţele din notele următoare privitoare la întregul cuprins 
al „Regulamentului". 

" lntinderea oraşului calculată la 9.800 stînjeni (art. 1), era limitată prin 
instalarea unor pietre de hotar în 23 puncte (art. 2), peste care nu mai avea 
voie nimeni să clădească vreo zidire. Se fixau 10 bariere de intrare şi ieşire din 
Capitală la capătul Podului Mogoşoaici, al uliţei Herăstrăului, al Podolui Tîrgului 
de Afară, al drumului Pantelimonului, al drumului Dudeştilor şi Vitanului ce 
merge la Silistra, al uliţei Dobrotesii, al Podului Şerban Vodă, al Podului Calici
lor, al Podului de Pămînt şi al uliţei Tfrgoviştei (art. 3) (cf. Analele Parlamen
tare ... , I/1, p. 442-446. 

5 Se preconiza aşternerea de caldarîm pe uliţele din oraş, prin subscrip\ia 
publică a locuitorilor de pe uliţele respective, în termen de 4 ani (art. 5) ; se 
prevedea, de asemenea, închiderea unor ulicioare netrebuincioase (art. 6) ; şi lăr
girea străzilor, obligînd pe cei ce ar construi case noi să se retragă cu 4 palme 
domneşti de la stradă (art. 7). Nimeni nu mai avea voie să clădească imobile fără 
avizul arhitectonului şi comisarului plăşii (art. 7), iar pentru clădirile ce aveau 
să se facă pe marginea Dîmboviţei, trebuia să se respecte o distanţă 3112 stînjeni 
de albia rîului (art. 8). Toate morile de pe Dîmboviţa din cuprinsul oraşului, 
urmau să fie tăiate, ca „să nu mai pricinuiască înecăciuni Politiei" (a1t. 8) ; se 
interzicea aruncarea de gunoaie în Dîmboviţa şi se hotîra lăţimea rîului în ora? 
'ia 10 stînjeni (art. 9) (cf. Ibidem, p. 446-450). 

6 Se prevedea întocmirea a 5 canale mari „prin care să se scurgă în Dîm
boviţa toate lacurile şi baltacurile" din cuprinsul oraşului, urmînd în genere linia 
z·elor 5 mari poduri ale oraşului (Mogoşoaiei, Şerban Vodă, Tîrgului de Afară, 
Calicilor şi de Pămînt) (cf. Ibidem, p. 450-454). 
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orăşenilor 1 ; V. Pentru înfrumuseţarea oraşului~. Capitolul al Ii-lea, 
fără denumire, are numai două secţii, prima privind „Alcătuirea Poliţiei 
şi îndatoririle sale" 3 şi a doua „Alcătuirea comisiei de doftori, îndato
ririle sale şi orînduiala ce trebuieşte a se păzi asupra spiţăriilor" '•. ln 
sfîrşit „Regulamentul" se încheia cu o „Băgare de seamă" şi o listă de 

1 Se cerea infiinţar·ea unui serviciu de salubritate publică, care să asigurp
transportul gunoiului din Capitală cu 50 car·e, precum şi măturatul şi udatul 
uliţelor prin 16 care ru b11ţi (art. 13-17). Pentru incmajarea schimbului cu satele 
înconjur·ătoar·e se preconiza de asemenea înfiinţarea a 4 pieţe mari, cu o supra
faţă de 12.000 stinjeni patraţi fiecar·e, la capătul podurilor· Mogoşoaiei, Tîrgului de 
Afară, Şerban Vodă şi Calicilor (art. 18), iar desfacer·ea prnduselor alimentare în 
cuprinsul oraşului să se asigure prin alte 6 pieţi ce urmau să fie cumpărat<? 
de Sfatul Orăşenesc „ca să fie în totdeauna obşteşti" pe Podul Mogoşoaiei, la 
casa răposatului clucer Alecu Niculescu, pe Podul Tîrgului de Afară, lingă casa 
Băltăreţului, pe Podul Şer·ban Vodă la maidanul Dulapului aparţinînd Mitropoliei, 
pe Podul Calicilor, la casa logofetesii Catinca Bărcăneasca, sub m-rea Mihai 
Vodă pe locul stolnicului Petr·ache şi „în tîrg" pe locul unde se află Puşcăria 
Veche, care aparţinuse cîndva primei cuqi domneşti din Bucureşti (art. 19) ; fie
care piaţă tr·ebuia să aibă un puţ ghizduit cu piatră şi să fie „aşternute" cu 
caldadm (a1·t. 20). Măcelăriile, pescăl"iile şi săpunăriile urmau să fie evacuate afară 
din oraş, din josul Mănăstirii Radului Vodă, pe apa Dîmboviţei (art. 22-24). Se 
interzice de asemenea îngrnparea mo1·ţilor în cuprinsul Capitalei, fixindu-se locul 
pentru înfiinţarea a 4 cimitire pentru ortodocşi : la capul podului Mogoşoaiei, spre 
Băneasa ; la capul Podului Tirgul de Afară, „dincolo de Obor în drumul F'ocşa
nilor„' ; la capul podului lui Şe1·ban Vodă, „deasupra dealului de la Filaret" : 
pe locul lui Ton Scufa, din p1·eajma Podului de Pămînt (art. 25) ; pentru străini 

urmau să se înf'iinţeze un cimitir catoiic, afară din straja Podului Mogoşoaiei, în 
dreptul hanului clucerului Ioniţă Şerbănescu, altul protestant în apropierea sa, un 
cimitir armenesc afar·ă din straja Podului Tî1·gul de Afară şi în sfîrşit unul 
evr·eiesc, afară din straja uliţei Tirgoviştei (art. 30) (cf. Ibidem, p. 454-463). 

~ Se prevedea iluminarea străzilor prin înfiinţarea unor felinare aşezate la o 
distanţă de 10 stînjeni unul de celălalt, funcţionind cu untdelemn sau untură de 
peşte, iar nu cu luminări (art. 33). Se reclama infiinţa1·ea a „3 pieţe obşteşti 

pentru plimbarea publicului" : pe Podul Mogoşoaiei, prin cumpărarea locului fa
miliei Ghica din dreptul hanului Filar·et : la capul Podului Mogoşoaiei, în locul 
unde a fost grădina chioşcului lui Mavrogheni ; şi „din josul Mitropoliei în liveada 
iui Filaret" (art. 34). Se p1·econiza în sfirşit înfiinţarea unui teatru „cu actori 
destoinici" prin subscdpţie publică „şi cîţi boieri i negustori vor voi să dea 
ajutor·", la care „va ajuta asemenea şi stăpinir·ea locului cu suma banilor ce va 
voi" (art. 35). Toate lucrările edilitare din oras urmau să fie executate sub îndru
marea şi controlul arhitectonului Politii (a1t :l6) (cf. Ibidem, p. 463-465). -

:: Capitala, împărţită în 5 plăşi sub ocîrmuirea cite unui comisar ajutat de 3 
ipistaţi, urma să se afle sub îngriji1·ea mar·elui agă, ce răspundea de liniştea şi 

siguranţa cetăţenilor oraşului (art. 37-38). în îndatoririle ce-i reveneau acestuia, 
se cuprindea şi asigurarea pazei impott-iva izbucnirii incendiilor, prin construirea 
a cite unui foişor de foc pentru fiecare plasă (art. 42) (cf. Ibidem, p. 466-470). 

~ Se fixa numărul medicilor la 5 de fiecare plasă, stabilindu-li-se şi îndatori
rile profesionale (căutar·ea bolnavilor·, altoirea (vaccinai ea) copiilor, controlarea 
higienii pieţelor publice, a medicamentelor din şpiţerii, inspecţia spitalelor etc.) 
(art. 46-49). 

în Bucure5ti aveau să funcţioneze 20 de şpiţerii, eliberind medicamente după 
prescripţiile medicilor cu preţurile fixate după taxa aplicată la Viena (art. 50-52}. 
(cf. Ibidem, p. 470-475). 
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„Cheltuieli ce trebuiesc a se face odată pentru totdeauna" 1 (alcătuind 
tabla literea A), precum şi alta de „Cheltuieli curgătoare pe tot anul"~ 
(alcătuind tabla litera B). Acest „regulament" luat în discuţie de către 
Obşteasca Adunare Extraordinară de Revizie, sub vice-preşedenţia ge
neralului Matei Liovevici Minciaki, a fost aprobat la 14 aprilie 1831 
cu reformularea articolelor 15 şi 32 :i, precum şi cu modificarea unor 
cheltuieli cuprinsă în tabla litera B "· 

In sfîrşit, la 25 aprilie „Regulament"-ul era completat de Adunare 
cu un apendice financiar intitulat „Actul ce s-au întocmit pentru veni
turile oraşelor, atingător de Cap. III a Finanţelor" .i. Acest proiect -
rod al strădaniilor unei comisii la care şi-au adus aportul mai cu seamă 
arhitecţi şi medici competenţi, exponenţi ai tendinţelor de reforme ale 
burgheziei - n-a fost însă niciodată tradus în viaţă, din pricina intere
selor egoiste ale clasei dominante, refractară la aplicarea oricărei idei 
de progres care i-ar fi impus sacrificii materiale 6. 

Dezbaterile privind modernizarea şi sistematizarea Capitalei au 
continuat atît în anul 1831, cît şi în cel următor. Un nou proiect -
elaborat de marele agă - privitor la „ ... cîte îndreptări sau adăugiri 
atingătoare de dregătoria Agiei s-au chibzuit" ... 7, nu a fost încă nici 
măcar luat în dezbatere. 

1 Aceste cheltuieli care însumau un total de 1.684.488 lei, se 1·efereau la 
ansamblul lucrărilor edilitare expuse amănunţit în cuprinsul articolelor „Hegu
lament"-ului. adică pietruirea uliţelor, curăţirea Dîmboviţii, săpatul şanţurilor, 
r.umpărarea locuri101· pentru pieţele obşteşti, achiziţionarea instrumentelor de foc 
etc. (cf. Ibidem. p. 478-482). 

2 Cheltuielile anuale ale Sfatului Orăşenesc, estimate la un total de 541.851 
lei, priveau întreţinerea uliţelor şi şoselelor, asigurarea iluminatului si salubrităţii 
publice, lefurile pe1·sonalului, chiriile locuJ"ilor pentru măcelării, pescă1·ii, săpu
nării etc. (cf. Ibidem, p. 484-488). 

:i Art. 15 stipula ca fiecare cetăţean să fie supus unei taxe pentru măturatul 
uliţelor, iar a1·t. 32 preciza necesitatea imperioasă a înfiinţării unor cişmele în 
Capitală, (cf. Ibidem, p. 490-491). 

" Privind unele amănunte ale echipării corpului de tulumbagii (pompieri) 
(cf. Ibidem, p. 491). 

;; Actul se refe1·ea la cheltuielile anuale ale Sfatului, stipulate în tabla cu 
litera B. El cuprindea 11 a1ticolc, completînd unele dispoziţii financiare propuse 
de comisia „Regulament"-ului privitoare la contdbuţia locuitorilor (8 lei de stînjen 
din lungul faţadei) pentru întreţinerea podurilor· şi uliţelor din centrul oraşului ~i 
1 leu pentru uliţele mărginaşe, taxa vinului (butărit), tutunului de import etc. 
(cf. Ibidem, p. 492-496). 

G Vezi şi comentariile arhitectului T. Evo!ceanu în articolul, Principiile pen
tru sistematizarea Capitalei cuprinse în legiuirile ce însoţesc Regulamentul Organic 
al Ţării Româneşti, în revista Arhitectura, II (1954), nr. 3, p. 28-31 ; Ibidem, In
troducere în probleme generale de construcţia oraşelor, Buc., 1956, p. 36-:37. 

7 A.nalele Parlamentare ... , tom. li, partea I-a, p. 116-119. Proiectul îm
păr·ţit în 17 articole, cuprindea printr·c altele : obligaţia pentru stăpînii birturilor, 
hanurilor, cîrciumilor rnu caselor la care găzduiesc „cei ce intră în politie" de 
a-i anunţa la Agie sau la comisiile vopselelor „în soroc de 12 ceasuri" (art. 1) ; 
fiecare să-şi măture strada în dreptul casei (art. 4) ; să se instituie „o ceată de 
ingheri" care să ucidă cîinii „de prisos·' (ait. 6) ; pentr-u oamenii sărmani bolnavi 
să li se stabilească „spiţeriile de unde să ia dohtorii cu „plată de la stăpînire" 
(art. 7) ; să se hotărască „locuri de şezut" pent1·u căruţaşi (art. 11) etc. 
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Dar discuţiile privitoare la sistematizarea Bucureştilor nu se opresc 
aici. Noul proiect, prezentat de prezidentul Sfatului Orăşenesc, clucerul 
Grigore Grădişteanu, la 17 ianuarie 1834, „pentru mărginirea şi împăr

ţirea oraşului Bucureşti şi pentru îndeplinirea comunicaţiei prin uliţile 

acestui oraş" 1, deşi încearcă să realizeze printr-un plan concret de zece 
ani principalele prevederi ale principiilor de sistematizare din 1830, 
prezenta însă pe de altă parte o gravă inadvertenţă faţă de unul din punc
tele esenţiale ale Regulamentului Organic şi anume ocrotirea comer
ţului. Intr-adevăr proiectul propunea procurarea sumelor necesare do
tării edilitare a Capitalei prin perceperea unor taxe arbitrar stabilite 
asupra produselor şi mărfurilor desfăcute în Capitală (art. 24) şi aceasta 
numai pentru a feri boierii, clericii şi negust.orii avuţi de contribuţiile 
ce le reveneau prin calitatea lor de locuitori ai oraşului. Bineînţeles că 
faţă de o asemenea poziţie generalul Kiselev a respins proiectul, hotărînd 
ca sumele de bani respective să fie asigurate prin taxarea caselor din 
oraş 2, neîngăduind astfel clasei dominante să se sustragă de la înde
plinirea obligaţiilor sale. Sfatul Orăşenesc, în a cărui componenţă marea 
boierime şi negustorimea de frunte deţineau un rol de seamă, a încercat 
atunci să eşaloneze cheltuielile ce reveneau clasei dominante, conform 

1 Analele Parlamentare .. . , tom. V, partea I-a, p. 429-442. Proiectul, îm
părţit în cinci secţii (I. Pentru mărginirea şi împărţirea oraşului ; II. Pentru scurge
rea apelor şi a baltacurilor din oraş; III. Pentru lucrarea uliţelor din oraş (partea 
roşie) a celor de comunicaţie, a ocolului şi a mahalalelor şi pentru mijlocu prin care 
să se facă ; IV. Pentru totalul cheltuielilor trebuincioase în curgerea anilor acestor 
lucrări şi pentru veniturile ce are să primească Comisia; V. Pentru orînduirea unei 
într-adins comisii spre aducerea intru săvîrşire a acestor lucrări) si cuprinzînd 35 
articole, prevedea - printre altele - „Împărţirea acestui oraş în cinci văpsele dupe 
o demarcaţie mai regulată ... partea cea roşie fiind ... ţentrală" luînd denumirea de 
adevărat oraş; iar celelalte patru părţi : Galbenă, Verde, Albastră şi Neagră 

numindu-se „foburguri" (art'. 2) ; întocmirea a 5 canale pentru „scurgerea apelor 
de prin uliţe şi a baltacurilor ce îneacă pe alocurea mahalale întregi" dintre care 
trei canale să fie zidite cu cărămidă şi boltite (toate măsurînd la un loc 4.963 
stînjeni) (art. 5-7) ; pardosirea cu piatră a tuturor uliţelor din vopseaua roşie !jÎ 

a celor „ce răspund pînă în bariere" din foburguri (art. 9) ş. a. Proiectul era 
însoţit şi de următoarele anexe : „Tabla de totalul cheltuielilor ce trebuiesc la 
săvîrşirea celor coprinse în proiectul intitulat - Indeplinirea comunicaţiei oraşului 
Bucureşti" (pentru deceniul 1834-1843 se prevedeau cheltuieli în valoare de 5.965.67i> 
Iei) ; „Tabla de veniturile oraşului Bucureşti hotărîte pentru săvîrşirea lucră·-' 

rilor coprinse în proiect ... " (apreciate pentru intervalul de timp mai sus amintit 
la 4.958.367 lei) ; „Tarifa de taxele hotărîte pentru toate lucrările de vînzare ... ce 
vor intra prin barierile Bucureştilor... orînduite pe care cu povară şi pe cai 
încărcaţi cu marfă sau altă povară"; şi în sfîrşit „Tablă de clasificaţia lucrului şi 

a cheltuielilor trebuincioase pe tot anul spre desăvîrşirea lucrărilor coprinse în 
proiectul ... într-o curgere de zece ani". 

2 Ofis, nr. 170 din 7 februarie 1834 (cf. Ibidem, p. 444). 
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prevederilor proiectului, pe o durată de timp mai îndelungată de 19 
&ni 1. Acest proiect de sistematizare - cu toate amendam2ntele aduse 
în favoarea păturilor privilegiate - ca şi propunerile prezentate de 
Marea Vornicie la 11 martie 1834 privind un minimum de îmbunătăţiri 
necesare Capitalei~, nu şi-au putut găsi aplicarea datorită aceleiaşi 
atitudini egoiste şi indiferente ale reprezentanţilor clasei dominante 
faţă de ori şi ce progres pe care erau datori să-l susţie prin contribuţii 
proprii. 

An de an se înteţesc însă eforturile şi presiunea burgheziei 
în ascensiune, interesată în modernizarea oraşului şi a institu
ţiilor sale indispensabile dezvoltării relaţiilor de producţie capitaliste. 
Astfel la 10.122 ianuarie 1835 „arhitectonul" oraşului Sanejouand, şef 
al direcţiei de arhitectură şi geniu de pe lîngă Sfatul Orăşenesc, înainta 
domnitorului Alexandru Ghica un memoriu amănunţit („Examen et De
veloppement de la ville de Bucarest") privitor la modernizarea şi siste
matizarea Capitalei :i, rămas fără urmări, probabil şi din pricina dece
sului prematur al autorului său (septembrie 1835). 

La 18 mai 1835 Sfatul Administrativ relua proiectul privind „măr
ginirea 5i împărţirea oraşului Bucureşti"", încheind cu acest prilej şi 
un jurnal; Adunarea Obştească nu a adoptat proiectul decît la 27 iunie 

1 Analele Parlamentare .. , tom. V, partea I-a, p. 444-445. (Raportul Sfa
tului nr. 351 din 15 mai 1834 eătre Departamentul pricinilor din lăuntru). Suma 
stinjenilor de plată „din tot ocolul văpselei roşie" se cifra la 32.537 de stînjeni, la 
cc.1·e se adăuga „lungimea din 4 uliţe mari'' (1300 stînjeni Podul Mogoşoaiei, 1100 
Tî1·gul de Afară, 1500 Şerban Vodă, 1000 Podul Calitii), în total 37.437 stînjeni, 
a căror pietruire costa 149.748 lei. Este interesantă statistica caselor din oraş, 
anexată la acest raport, pe care o redăm mai joc;, din care rezultă că numărul lor 
total se ridica, în Bucureşti în 1834, la 11.186. 

Case în foburguri şi locuri asemenea 

l/ erde Albastru Negru Galben 

1868 2423 2400 2286 eu nu măi" 
237 280 231 236 dărâmături şi lo(U!'i făr·ă număr 

2105 2703 2271 * 2522 se adună 
281 217 279 206 se scade ce 1·amme de vopseauoa l'O~ie după 

planul de acum 

1824 2486 1992 * 2316 Peste tot 8618 *, afară de 2208 în vopseaua roşie. 

* Calculat greşit : cifrele exacte sînt : 2631 în loc 2271, 2352 în loc de 1992,. 
8978 în loc de 8618. 

2 Ibidem, tom. IV, partea I-a, p. 324-328. 
3 Acta Gustav Finkelstein - arhiva personală a domnitorului Alexandru 

Ghica, cf. Vasile Panopol, Cercetări de arhive asupra activităţii arhitecţilor şi asu
pra arhitecturii din Moldova şi Muntenia între anii 1840-1860, Bucureşti, 1954 
(mss. C.S.C.A.S. - Direcţia Monumentelor Istorice). 

4 Analele Parlamentare„„ tom. V, partea I-a, p. 428-429. Jurnalul Sfatului 
Administrativ care cuprindea 6 articole, a fost înaintiit Comisiei Obşte~tii Adunări 
„însărcinată cu cele administrative" la 11 iunie 1835 (cf. Ibidem, p. 456-457). 
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I 

Căpitan de barieră Dorobant pedestru al Agiei 

1835, limitîndu-i substanţial cuprinsul în noua reformulare, fiind sanc
ţionat de către domnitor prin ofisul nr. 378 din 9 iulie 1835 1. 

In februarie 1836 succesorul lui Sanejouand, noul „arhitecton" al 
Politii, Gottfried Faiser, redacta la rîndul său un simplu proiect „pentru 

t Analele Parlamentare . .. , tom. V, partea I-a, p. 456-458. Art. 2 al jurna
lului Sfatului Administrativ era modificat în sensul că „cei ce lăcuesc pe uliţi\e 
cele mari de comunicaţie" vor plăti „două pă1·ţi din c2ea ce se va analoghisi fieş

căruia pe seama stînjinilor : iar cea de al 3-lea parte se va răspunde de cătr·e 
mahalagii proprietari dupe uliţile lăturalnice, fiindcă şi ei se folosesc din preum
blarea pe uliţile cele mari de comunicatie, printr-o cislă alcătuită cu ştirea pro
prietarilor de către deputaţii acelor mahalale, dimpreună cu preoţii şi epitropii 
e:utiilor". Art. 3 era modificat în sensul că toate podurile şi canalurile „chibzuite 
in proiect" se vor face din veniturile Sfatului Orăsenesc completate în caz ele 
necesitate cu sume din casa de rezervă, iar art. 4 era complet desfiinţat. 
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Scarlat Rosetti, mare agă al oraşului Bucureşti la 1842 
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regular~a raionului oraşului", privind înconjurarea Capitalei, „cu o 
şosea de comunicaţie, cu şanţuri şi de o parte şi pă de alta", care „va 
osăbi ·partea cea mai bună a oraşului de foburguri şi va popri cu totul 
nefolositoarea sa întindere spre a să putea îmbunătăţi şi înfrumuseţa 

mai. lesne c.entrul oraşului şi a să regularisi deja un plan sistematic" 1• 

In sfîrşit, tot în cursul anului 1836, un nou proiect oficial redactat 
tot de Sfatul Orăşenesc, în frunte cu prezidentul său Constantin Suţu, 
se caracteriza printr-o formă deosebită ce îmbrăţişa toate aspectele 
problemelor e9ilitare care se puneau cu acuitate - deoarece era alcătuit 
după 0 experienţă'edilitară,. însumînd aproape 6 ani (1830-1836) de 
cl)utări şi se impunea prin caracterul serios şi complet al demonstraţiei, 
neaşteptînd decît sancţionarea din pai·tea ·organelor oficiale. Acest „Pro
cct asupra îndeplinirii şi puri.erii în lucrare a articolelor Regulamentului 
înfr~museţării Politii Bu~ureşti şi altele cîte s-au chibzuit de trebuinţă" 2 

cuprindea 67 articole c:ilvhate în, 7 secţii : 1. „Pentru hotarele întinderii 
politii, intrările şi ieşirile sale" .3 ; 2. „Asupra aşternerii cu piatră, sau 
dreget~{ uliţhor politii, îndreptării ;lor şi curăţirea Dîmboviţii" 4 ; 

:=.:. ,i:Asupra .;;;c.wgerii batacurilor din politie".; ; 4. „Asupra curăţenii şi 

'F•;;L>Osar penţ.ru regularea raionu lui oraşului" (A~h. St. Buc.,· Municipiul 
l:!ucureşti, dos. 420/i836, fo 2-10, 16-18) ; D. Berindei, Dezvoltarea urbanistică şi 
edililară a. ~oraşului Bucureşti, p. 140. 

~ Arh.· \St. Bu9 .... ' Municipiul Bucureşti, dos. 396/1836, (Dosar pentru îndepli-
11irea articolelor diri regulamentul pentru infrumu<;eţare:'l Politiei), publicat ele 
ing. -Gh:'Vîttbş.u,,„.un .. vechi proiect. pentru ' sistematizarea Bucureştilor (18361,:: 
Buc„ ,1935, în .revista Urbanismul, XI, nr. 1-6 (ian;Uarie-iunie), p. 42-54. . . 

. :r'1ntinqf:'.rea oraşului rămîne a fi hotădtă după „semnele coprinsului politii"; 
iar „părţile ce s-au văzut că sînt nefolositoare„. s-au lăsat de foburguri" (art. l) ; ' 
deoarece se fixase' din necesitate, încă tl'ei badere (Dealul Spirli, Mîndritul adică 
ArhimandrituL.şi Sării Vechi) peste cele zece prevăzute în art. 3 al „Regulament"
ului din 1830,' proiectul încerca să statornicească numărnl lor la 11 (Dealul Spirii, 
îu plus faţă de cele 10 stabilite în 1830), (a1,t. 2). Se cerea de asemenea, pe baza 
hărţii întocmite în 1833-1834 aflată la Sfat, cuprinzind împărţirea oraşului în 
cele cinci vopsele, să se alcătuiască „catastişe" de toate casele cu numerele, numele 
proprietarilor ·şi mahalaua respectivă, pentru ţine1·ea unei cit mai perfecte evidenţe 
(art. 3). Se propune11 de asemenea stabilirea „Ocolului" oraşului printr-o şosea 
aşternută cu nisip pietros şi ridicarea ei în plan (ai·t. 4-10) etc. (cf. Gh. Vîrtosu, 
op. cit„ p. 42....:...45). „ 

" Se ·preconiza aşternerea cu caldarîm a uliţelor prin contribuţiile proprie
tarilor de acolo, cei refractari urmînd a fi siliţi „prin mijloace poliţieneşti, la 
plată" (art. 10-13). Se cerea de asemenea adîncirea albiei Dîmboviţei cu ajutorul 
unei m~şini „ce este în Evropa pentru asemenea lucrări", al cărei preţ se putea. 
ridica pînă la 2500-3000 galbeni împftl'ăteşti (art. 18) şi opri1·ea proprietarilor de 
a-şi Jace fovelitori la case din şindl'ilă, ci numai din olane, ţigle, fie1· sau tinichea 
pentru a preveni 'incendiile (art. 21) (cf. Ibidem, p. 45-47). 

,. " Se propunea ca toate canalele pentrn scurgerea apelor să fie clădite din 
piatră, iar nu din lemn ~i în mod preferabil boltite (al't. 24), să se cureţe bălţile 
(art. 25) ş. a. (cf. Ibidem, p. 47-43). 
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Documentul prin care se stabilea modelul tăbliţelor pe 
uliţe (Arh. St. Buc., Municipic1l Uurnreşti dos. 1677 /1848, 

fo. 17-17 v) 

altele cite privesc la sănătatea oraşului" 1 ; 5. „Asupra înfrumuseţării 
politii" 2 ; 6. „Pentru magaziile de rezervă" 3; 7. „Asupra întocmirii cor
poraţiilor de orice meşteşug şi uneltire" 4• 

Acest vast proiect, ca şi acelea care l-au precedat, cît şi altele ulte
rioare de mai mică însemnătate:;, nu-şi găsesc însă decît în mică mă
sură aplicabilitatea în cadrul îngust al relaţiilor de producţie feudale 
dominante în perioada regulamentară. Egoismului şi spiritului retro
grad al păturilor privilegiate, cît şi incapacităţii unei burghezii limitate 
la apărarea intereselor ei de clasă, nu li se puteau opune atunci nici o 
forţă socială capabilă să promoveze o politică edilitară justă, fără ezitări 

1 Se interzicea aruncarea gunoaielor în Dîmboviţa (art. 28), se obligau pro
prietarii să-şi împrejmuiască locurile virnne şi clădil'ile aliniate (art. 29), se asigura 
udatul străzilor Capitalei prin iznaful sacagiilor (art. 30), se cereau fonduri pentru 
cumpărarea altor locuri obşteşti pentru pieţe (art. 32), precum şi -·contribuţii 
ptJblice din partea boierilor, mănăstil'ilor „pămîntenesti şi st1·ăine", ca şi ajutoare 
din partea domnului pentru înfiinţarea unor cişmele în oraş (art. 40) etc. (cf. Ibi
dem, p. 48-50). 

2 Se cerea să activeze pe lingă Sfat şi un inginer în afara unui arhitect, 
date fiind cerinţele edilita1·-urbanistice sporite la care trebuia să se răspundă 
(art. 44), se limita numărul gropilor de nisip deschise în oraş pentru nevoile pie
truirii (art. 46), (cf. Ibidem, p. 50-f,2). 

3 Se preconiza înfiinţar'ea în Capitală a două magazii de rezervă cu griu 
şi făină pentru asigurarea hranei populaţiei în cazul'i de nevoie cu o cheltuială 
de 400.000 lei (art. 47) (cf. Ibidem, p. 5;2). 

4 Se cerea reglementarea situaţiei corpo1·aţiilor, stabilirea precisă a îndato
r!rilor staroştilor, epitropilo1·, meşteşugarilor, calfelo1· ~i ucenicilor (art. 51-58), 
fixarea veniturilor şi cheltuielilo1· corporaţiilor (art. 59), catagrnfierea simbriasilor 
de către Agie (art. 63) etc. (cf. Ibidem, p. 52-54). · 

5 „Delă pentru mărginirea oraşului şi lucrările de afară din raion" (A1·h. Sl. 
Buc„ Municipiul Bucureşti, dos. 847.'1840), „1'.fărginirea oraşului şi clădirilor de 
afară" (cf. Ibidem, dos. 965 1841), „Oprirea locuitorilor ţărani de a se stabili in 
Capitală" (cf. Ibidem, dos. 1055, 1842), „Lucrările demarcării oraşului şi întinderea 
raionului în jurul Capitalei" (cf. Ibidem, dos. 1427 '1846) etc. 
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şi compromisuri. Aspiraţiile de progres ale maselor populare urbane, ale 
meşteşugărimii şi calfelor din ateliere, ale tîrgoveţilor de rînd şi ale 
sărăcimii oraşelor, dorind să trăiască în condiţii de viaţă mai bune, 
într-un oraş care să se adapteze noii situaţii sociale-economice într-o 
perioadă cînd relaţiile de producţie capitaliste se afirmau din ce în ce 
mai mult, nu găsesc cuvenitul ecou în rîndurile unei administraţii oră
şeneşti închistate condusă de boieri şi negustori. Dacă uneori Sfatul oră·· 
şenesc avea iniţiative lăudabile, reflectînd astfel o anumită presiune 
care se exercita asupra lui din partea unei burghezii interesate în pro
movarea noilor relaţii de producţie şi deci o adaptare a Capitalei la 
condiţiile cerute de dezvoltarea capitalismului, totuşi poziţia dominantă 
în Stat a marii boierimi frînează orice măsură de îmbunătăţire efectivă 
în opera de modernizare a oraşului limitată la cîteva acţiuni parţiale şi 
în ansamblu insuficiente (cîteva pavări de uliţe, alinieri de clădiri, în
chideri de uliţe şi ulicioare „netrebnice", încercări de canalizare pe u1;1 
spaţiu redus mai cu seamă la centrul Capitalei etc.). Clasele privilegiate 
nu erau interesate în sistematizarea şi modernizarea Capitalei nu numai 
pentru că nu înţelegeau să accepte inerentele contribuţii financiare cu 
care acestea trebuiau să fie susţinute, dar nici alte sacrificii ca acelea 
privind alinierea unor clădiri, deci pierderea inevitabilă a unor supra
feţe de teren, dărîmarea unor imobile insalubre sau mutarea unor pră
vălii necorespunzătoare, cedarea unor terenuri pentru alcătuirea de pieţe 
sau grădini publice, fără a mai vorbi de cheltuielile de reparaţie ce 
s-ar fi impus pentru unele edificii sau instituţii de folos obştesc care 
să asigure un aspect estetic Capitalei, unde amestecul hibrid de stiluri 
arhitectonice şi contrastele edilitare între palate şi cocioabe impresionau 
în mod atit de neplăcut majoritatea călătorilor străini. 

Problemele de urbanistică se vor impune mai accentuat numai în· 
urma dezastrului provocat de marele incendiu din 23 martie 1847, cînd 
distrugerea unui număr considerabil de clădiri şi pustiirea centrului co
mercial al Capitalei vor reclama luarea de urgenţă a unor măsuri adec
vate, silind boierimea şi marea burghezie să facă unele concesii pentru 
sistematizarea oraşului. 

DENUMIREA STRAZILOR ŞI NUMEROTAREA CASELOR 

O problemă importantă, căreia Sfatul Orăşenesc trebuia să-i facă 

neapărat faţă, este aceea a definitivării oficiale a denumirii uliţelor ora
şului, precum şi a numerotării caselor, măsuri indispensabile unei admi
nistraţii moderne şi bine organizate. Deşi o,·aşul Bucureşti avea uliţe 

vechi cu denumiri intrate în circulaţie încă din veacurile XVI-XVII 1, 

niciodată nu se alcătuise o evidenţă a lor, numele străzilor provenind 

1 Vezi redarea denumirii uliţelor şi mahalalelor din Bucureşti în această 
perioadă, în ordinea strictă a apariţiei Ier documentare, la Ştefan Olteanu, Meştl'
şugurile din Bucureşti în secolele XV I şi XV li în Studii, XII (1959), nr. 5, 
p. 106-107, 11. 3. 
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Iie de la ocupaţiile meşteşugarilor şi negustorilor ce locuiau pe ele 1, fie 
de la numele domnilor, boierilor sau proprietarilor 2 sau indicînd direc
t.ia ori localităţile spre care se îndreptau 3• Desele schimbări ale numelor 
de străzi, închiderea, dispariţia sau dimpotrivă deschiderea altora noi, 
puneau probleme complicate administraţiei orăşeneşti, lipsită de posibi
litatea identificării lor. De aceea la sugestia arhitectonului oraşului, 
Sanejouand şi a direcţiei inginereşti, Sfatul îşi însuşeşte la 1834 propu
nerea acestuia de a obţine evidenţa completă a străzilor Capitalei prin 
punerea la capetele lor a unor tăbliţe, purtînd numele lor 4. Măsurile 
luate au fost incomplete şi problema aceasta nu capătă rezolvare în 
această perioadă. 

Concomitent cu fixarea denumirii străzilor, se punea şi problema 
numerotării caselor, pentru identificarea locatarilor din ele. Operaţia a 
început în~ă din 1832 ", continuînd în 1834 prin punerea unor tăbliţe 
de lemn r;, înlocuite la 1841 prin altele de metal, cele vechi fiind dis
tribuite altor oraşe din Ţara Românească (Alexandria, Focşani, Rîmnicu 
Vîlcea etc.) 7• 

Totuşi hotărîrile luate de Sfat nu au fost aduse decît parţial la 
îndeplinire, obligînd administraţia orăşenească la o reluare a problemei 
în primăvara anului 1848. 

Consultînd secţia tehnică şi organele competente, Sfatul a fixat 
la 16 februarie 1848, noi „condiţii pentru facerea tăbliţelor ce sînt a 

1 Uliţele Boiangiilor, Căldă1·arilor, Cărămidarilor, Cavafilor, Chiristi;,;iilor, 
Cojocarilor, Gabrovenilor, lşlicadlor, Mămularilor, Negustorilo1·,. Olarilor, Pesca
l'ilor, Precupeţilor, Scaunelor de carne, Şeladlor, Tabacilor, Zarafilor, Zidarilo1·, 
Zlătarilo1· etc. (cf. Maria Marinescu-Himu şi Janina Vilan-Unguru, Nume de străzi 
din Bucureşti în Analele Universităţii Bucureşti, Seria Ştiinţe Sociale, Filologie, 
XI (1962), nr. 25, p. 379-382). 

2 Uliţele, Amzei, Antim, Armaşului, Armenilor, Banului, Batiştei, Băltă
reţului, Bărăţiei, Bisericii lenii, Boteanului, Brezoianu, Caimatei, Colţii, Doamnei, 
Dudescului, Sf. Ecaterina, Episcopiei, Filipescu, Icoanei, Luteranilor, Manea Bru
tarul, Mihai Vodă, Pitar Moşu, Popa Cozma, Popa Radu, Popa Tatu, Radu Vodă, 
Sf. Spiridon, Stetea, Şerban Vodă, Vergului, Visarion, Sf. Voevozi etc. 

:i Uliţele Craiovei, Herăstrăului, Mogoşoaiei, Poştei Vechi, Tîrgul de Afară, 

Tîrgoviştei etc. 
" Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 244/1834 : „Dosarul numirii uliţelor 

din Politie prin table puse pe la căpătiiele lor. (Vezi anexa !).Pentru listele de 
nliţi din mahalalele bucu1·eştene a se vedea Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, 

dos. 245 1834 - din care 1·eproducem doa1· listele vopselelo1· verde şi albastră. 

celels.lte trei (roşie, galbenă şi neagră) fiind lipsă (vezi anexele II şi III) - şi 

dos. 348 1835. Vezi şi D. Be1·indei, Dezvoltarea urbanistică şi edilitară a oraşului 
Rucureşti.„, p. 147. 

:; Arh. St. Buc., Administrative Vechi. Vornicia din Lăuntru, dos. 576/1832 
(pentru banii ce cere Carol Logorschi pă 274 tăbliţe ce au pus pă la case în Politin. 
Bucureştilor şi nn i s-au plătit). 

u Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 232 11834: „Delă pentru punerea 
tab/iţelor la casele orîndnite în fiecare văpsea pentru strîngerea doftorului şi 
r·ăutarea bolnavilor". 

~ Ibid'?m, dos. 95811841 : „Tăbliţele i 1echi ce s-au scos de la case şi punerea 
altora". 
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se pune pe la case cu numeraţii şi aşezarea J.or" 1• Purtînd corPspondenţ5 
asupra acestei chestiuni cu Poliţia Capitalei, Sfatul capătă răspuns de 
la şeful poliţiei prin adresa nr. 851/21 februarie 1848, că nu i se poate 
înainta catagrafia proprietăţilor din oraş, cerute comisarilor de vopsele, 
„întrucît multe din cele aflate în vopselele roşii şi neagră, au ars la 
1847 şi va trebui să facă întîi cercetare pe teren" :i. 

Totuşi autorităţile orăşeneşti erau decise, în pofida greutăţilor, să 
procedeze la aplicarea strictă a hotărîrilor luate în februarie 1848 ; de 
aceea scoţînd lucrarea la mezat, Sfatul izbuteşte să încheie în luna 
următoare un contract cu Efstatie Anastasescu pentru confecţionarea 
tăbliţelor, conform cerinţelor oficiale. la preţul de 2,23 lei buc., în 
termen de 4 luni :i. 

La 8 mai l 848, cilenul" Sfatului, N. Lahovari, examinînd mersul 
lucrării, raportează Sfatului prin adresa nr. 4 70 că Anastasescu a confec
ţionat 1.100 tăbliţe (una fiind înaintată ca mostră autorităţilor}, purtînd 
cifrele trebuinciose, dar obiectează că cifrele, conţinînd prea mult plumb. 
i se par cam moi ~. 

Dificultăţile nu întîrzie să se arate şi contracciul fi înaintează Sfa
tului o jalbă la 7 iunie 1848, explicînd că a fabricat deja 3.200 tăbliţe 
pentru care prPtindea achitarea şi alţi 100 de galbeni pentru conti
nuarea lucrului 7. El nu a căpătat însă nici un răspuns, deoarece izbuc
nirea revoluţiei de la 1848 şi schimbările survenite au abătut atenţia 
Sfatului asupra unor probleme mai importante, chestiunea confecţionării 
tăbliţelor pentru numerotarea caselor fiind amînată. 

In concluzie, în problema denumirii străzilor şi a numerotării 
caselor din Bucureşti, în prima perioadă a activităţii Sfatului Orăşenesc„ 
nu se ajunge la vreo rezolvare, fiind luate doar unele măsuri parţiale, 
greutăţi fiind întîmpinate nu numai din pricina noutăţii hotărîrilor 
luate, dar şi datorită inerţiei birocratice a autorităţilor, precum şi pasi
vităţii şi lipsei de interes a proprietarilor de case, care nu au depus. 
nici un efort în această privinţă. 

1 Arh. St. Buc., Ibidem, dos. 1677)848, fo. 17-17 v. Se specifica că tăbliţele
să fie „de fier, adică de tablă englezească de calitate bună, după proba pecetluită 
at Sfat cu a sa peC'ete". Mărimea va fi de 12 ţoli în iung şi 8 ţoli în lat. Se vor
vopsi tăbliţele cu vopsea de ulei ; pe fiecare tăbliţă se va pune numărnl, mahalaoa. 
şi ocoiul „după însemnata formă". 

No. 
Mh. Amzii 

o. 2 
„cu slove turnate de plumb amestecatu cu cositor", bătute cu ţinte. Numărul tăbli-
telor va fi confecţionat în funcţie de trebuinţele fiecărei vopsele, fiind vopsite în 
1·oşu, verde, galben, negru şi albastru. Tăbliţele vor fi bătute la case după listele
date de fiecare comisar al vopselei. Sorocul punerii lor va fi de 4 luni, iar garan
tarea lor pe 3 ani, inclusiv a vopselii, (cf. Ibidem, fo. 17). 

2 Ibidem, fo. 20. La 31 martie, Sfatul capătă de la Poliţie, prin adresa 
nr. 2889, listele proprietăţilor din vopselele albastră, galbenă şi verde, întocmite· 
de respectivii comisari (cf. Ibidem, fo. 34). 
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3 Ibidem, fo. 29-29 v. 
~ Cilen = membru. 
6 Ibidem, fo. 40. 
~ Contracciu= autreprenor. 
; Ibidem. fo. 46. 
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ANEXA I 

1834 octombrie 16 - 1835 iulie 9 

No. 26 

l'our rendre plus faciles Ies ope1·a
lions de la Direction d'Architecture et 
111· Genie qui vient d'etre cree presede 
I' honorable Municipali te, et par plu
hi<·1Jl's autres considet-ations qu'il est 
i 1111tile de detailler ici, et qui seront 
hl'nt!·es par Elle, le Directeur soussig
nt'• a l'honneur de proposer que Ies 
noms de chaque rue de la Viile soient 
plnces ă !'un des angles de leur deux 
1•xtremites. 

Le travail se fe1·ait en peinture ă 
J'huile sur la face des maisons d'an
gles, ou ii y en aurait des construites, 
l't sur une planche fixee au haut d'un 
poteau de bois partout ou il y a ab
sence de maisons. 

Si l'honorable Municipalite adopte 
la mesure proposee par le soussigne, 
Elle aura la bonte de lui faire par
venir la liste des noms de toutes Ies 
rues et places de la Viile, afin qu'il 
en soit dresse un etat general avec 
le devis pour connaître Ies depense, 
laquelle serait en suite mise ă la 
criee au rabais pour etre adjugee ă 

l'entreprenneur qui tout en offrant le 
plus de garanties pour la bonne con
fection de ce travail le ferait au 
moindre prix. 

On pourra executer ce projet en 
commenc;ant pur le centre de la Ville 
et s'etendant selon que les fonds qui 
seraient ă sa disposition le permet
trons, ă moins qu'il soit possible de 
faire contribuer Ies proprietaires de 
chaque rue, ce qui reviendrait ă fort 
peu de chose pour chacun d'eux. 

No 21'! 
Bukarest 16 octobre 1834 

No. 94 

Direcţia inginerească. 
Spre înlesnire a lucrărilor aceştii 

direcţii şi pentru alte scoposuri de 
prisos a le însemna aci cu deamă
nuntul suptiscălitul cu cinste propune 
ca numirile fieşcăriia uliţi oraşului 
să se însemneze în colţ la amîndoăo 
părţile lor. 

Aceasta să va face scriindu-să 
acele numiri cu văpsea în uleiu pe 
faţa caselor ce sănt în colţurile uliţii, 
iar pă unde nu vor fi case se vor 
scrii pe o tăbliţă ce să va pune pe 
un stîlp de lemn. 
Dacă cinstitul Sfat primeşte măsu

rile acestea ce propune suptiscălitul 
să binevoiască a-i trimite o listă de 
numirile tuturor uliţelo1· oraşului ca 
să poată aşterne o însemnare de 
preţurile ce va costisi facerea lor, 
care să va vinde apoi prin mezat şi 
să va lăsa pravilniceşte asupra con
t1·acciului ce se va însărcina cu a le 
face mai ieftin şi va da chezăşie că 
le va lucra bine. 

Acest proiect se va putea pune în 
lucrare începînd din centrul oraşului 
şi întinzîndu-se precum va primi pu
terea casii cinst. Sfat, dacă nu va fi 
prin putinţă a se face cesta între 
propl'ietari fieşcăl'iia uliţii cărora să 
<"ădea cite o prea mică parte din chel
tuială. 

Şeful mesii : L. Loret 

Pentru aceasta să se raportulească
cinst. -tei vornicii urmîndu-se dăz
legare cu d-lui... 1. 

v. Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 244/1834 fila 1. 

1 Rezoluţia continuă în dosar la fila 12 (dos. 244;1134). 
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2. - 1834 octombrie 30 (concept). 

Raport la cinst. M. Dvornicie 

D. director inginer Sanjoane prin raport cu No. 26 arată sfatului că spre 
înlesnirea lucrărilor acei direcţii se pofteşte de trebuinţă a se însemna numfrile 
uliţilor în colţul fiecăruia început la amăndouă părţile, şi fiind că sfatul socoteşte 
la asemenea punere la cale urmează a să face o însemnată cheltuială care ')i 
ne poate fi atît de trebuincioasă care numiri a uliţilor bucureştene sînt numite 
in plan, plecat supune în cunoştiinţa cinstitutului departament cererea numitului 
arhitecton alăturîndu-să pă lingă aceasta în copie raportu său ca să binevoiască 
da sfatul deslegare de urmare. 

No. 135~ 

v. A1·h. St. Buc., Ibidem, fila 2. 

J - 1834 noiembrie 4 

S. inginerească 

Nr. 1427 

1834 octv. 30 

primit novemb. 4 No. 94 

Departamentul prici11ilor din lăuntru Cinstitului Sfat orăşenesc 

Chibzuirea D. Di1·ectorului a1·hitecton descrisă în raportul îndreptat cătt'e 
acel sfat, care în copiie pă lingă raportul sfatului cu No. 1353 s-au supus cunoş
tiinţii acestui depa1tament priimindu-să dă bine cuvîntată să dă deslega1'e sfatului 
„a numai <lecit să dea cuviincioasă desluşire D. Directorului de numirea tuturnr 
111iţilo1· dintr-această Capitală, ca după aceea fădndu-să socoteala da cheltuiaia ce 
va urma spre Acel sfirşit, să să dea prin me;1,at. 

(s s) MIHAI CORNESCU 

Să facă po1'l'ncă căt1'e Sanjoan spre răspuns la report său cu No. 26 ca sa 
facă socoteală dă cheltuiala cu bani la această numire a însemnării uliţilor. 

(s s) G. GRADIŞTE.4NU 

v. Arh. St. Buc., Ibidem, fila 3. 

4. - 1834 noiembrie 10 
(Concept) 

~s) IORn CREŢEANU 

Poruncă către D. Sanjoan 

Spre răspuns la 1·apo1tul ce am trimis supt No. 26 atingător de chibzufre:i 
CP au făcut pentru însemnarea numelor uliţilor fiindcă această chibzuiJ·e sau 
pl'imit şi de către cimt. mare Departament de bună să alătu1·ă pe lîngă această 
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li!>tă de numirea uliţilor dintr-această capitală şi să scrie. D. ca să faci socoteala 
de cheltuiala ce socoteşti poate merge la această trebuinţă şi desluşit să raportueşti 
,ratului spre cuviincioasă urmare. 

No. 1436 

v. Arh. St. Buc., Ibidem, fila 4. 

5. - 1834 noiembrie 27 Bukarest 

A Z'honorable Municipalite de 
Bukarest 

l.'Arhiteite Directeur 

Par son ordre portant le No. 143G 
L'honorable Municipalite annonce au 
soussigne que sa proposition de fairr> 
ecrire Ies noros des rues et places 
ii chacune de ses extremites est ac
ceptee et qu'il faut faire le travail 
pour l'exccution. La note jointe au 
rlit 01·dre dit que la liste de ces rue~ 
se trouve sur le 1·egistre dependant 
du plan de la Viile; mais, en exa
minant ce registre, le soussigne a re
connu que Ies noms des paroisses 
seulement y sont inscrits. II sern donc
bien que chacun de Mess. les com
missaires des couleurs redige une 
liste tres-exacte des noms de chacune 
des 1·ues dependantes de leur commis
sion et veuille bien l'adresser le plu
tât au soussigne, qui pourrn ensuite 
proceder au travail demande pa:· 
l'honorable Municipalite. 

(s s) SANEJOUAND M. 

1834 novb. 10 

priimit novmb. 27 

Cinst. Sfat orăşenesc din Bucureşti 
Director Arhitecton 

No. 94. 

Prin porunca de supt No. 1436 
cinst. sfat încunoştiinţează supt iscă· 
litului că propunerea de a să însemna 
numele uliţilor şi a pieţelor în fie
care colţ al lor s-au primit şi că tre
buie să meargă lucru spre aducere la 
îndeplinire. În însemnarea alăturată 
pe lingă această poruncă să zice că 
lista uliţilor :;e va găsi în condica ct> 
sau trimis împreună cu planul ora
şului însă după cercetarea ce au făcut 
suptiscălitul au văzut că întrncea con
dică se află însemnate numai numele 
plăşilor şi mahalalelor. Bine ar fi dar 
ca fieşcare din D. comisaru văpsele
lor să asterne o listă deslusită de nu
mele fiecăriia uliţi ce se · află supt 
comisiia sa şi să binevoiască a o 
adresarisi mai curînd suptiscălitului ca 
să poată apoi începe luc1·ul ce i sau 
poruncit de cinst. sfat. 

Şeful sect. Lor. 
No. 79. la 27 novmb. 834. 

Să facă pornncă către comisari ca să trimită fără zăbavă asemenea liste 
de numele uliţilor care apoi să să trimită D. Sanjoan. 

(s s) MIHAI FILIPF:SCU 

No. 1577 

v. Arh. St. Buc., Ibidem, fila 5 

6. - 1834 noiembrie 30 
(Concept) 

1B34 novmb. 28 

Porn ncă către Comisiile răpselelor (roşie) 

Trebuinţă fiind a cunoaşt" nt1midlc tut111·or uliţilor oraşului Bucureşti scrie 
acest cinst. comisii ca fii1·{1 de d1bavă ~ă in<l1ipciias:.:ă o asemenea listă cu deslt1f?i1·e 
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de numirile tuturor uliţilor din acea văpsea, cum ş1 m ce mahala cade fieşcare, 
pe care cel mult în soroc de şase zile să-l trimiţi la sfat spre cuviincioasă urmare. 

Nr. 1657 

No. 1658 ipac către comisia de verde 
1659 ipac comisia de negru 
1660 ipac comisia de galben 
1661 ipac comisia di:! albastru 

v. Arh. St. Buc., Ibidem, fila 6. 

(Filele din dosar n-1·ele : 7-11 sînt albe). 

7. - 1834 decembrie 9. 

Cinst. Sfat Orăşenesc 
Comisia văpselii verde 

834 novmb. 30 

No. 94. 

Potrivit cu prorunca C.-lui Sfat de supt No. 1658 şi atingătoare de ştiinţa 
cerută pentru toati uliţile coprinsului acestei văpsea prin dum-lor ipocomisal"i 
dum-lor, făcîndu-se însemnare precum s-au putut mai cu desluşire sa alături 
C. Sfat pe lingă aceast în original listă cu arătare. 

Anul 1834 
luna decv/.15 

No. 3060 
Or. Bucureşti 

(ss) indescifrabil 

Să se trimită D. Sanjoan în original potrivit rezoluţiei dată la [acest] raport 
comisii de albastru în asemenea pricina supt No. 2518. 

1834 decv. 19 
(ss) MIHAI FILIPESCU 

v. Arh. St. Buc., Ibidem, fila 14. 
(Fila 12 continuă rezoluţia de la fila 1, iar fila 13 este albă). 

8. - 1834 decembrie 16. 

Cinst. sfat orăşenesc din Bucureşti 
Comisia văpselii albastre 

No. 94 

La porunca cinst. Sfat, ce au priim1t, comisiia supt No. 1661 prin care să 
cere lista, de numirile uliţilor, din coprinsul acestei văpseli. Spre răspuns plecat 
să arată, că după duhul pornncii precît au stătut putinţa închipuind alăturata pe 
lingă aceast (ă) listă de însemnatele uliţi, cu supune1·e vă înfăţişează pe lingă acest 
cinst. Sfat, în care să însemnează şi înjugarea văpselii aceştia, cu cea de negru. 
roşu şi verde. 

Comisar : (ss) K. D. Andr. 1834 dechvr. 16 

No. 2518 
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Să se trimită această listă d-lui Sanjoan în orighinal cu poruncă din partea 
sfatului în pricina şi nu are de la văpseaua verde banii pă lingă raportul acestei 
comisii cu No. 3060, scriindu-i să cuvine şi de la celelalte comisii i să va trimit~ 
spre a face cuvenita urmare după poruncă. Trimiţi iar cu No. 

(s s) indescifrabil 

v. Arh. St. Buc., Ibidem, fila. 15. 

9. - 1834 dechemvrie 20 
(Concept I 

D-lui Sanjoan 

834 dechv. 19 

1n urma raportului d-lor supt No. (loc alb) scriindu-să de către sfat comi
siilor văpselelor a priimit lista de numirile uliţilor Politii Bucureşti. De la comisia 
verde şi albastră sau şi priimit [loc alb], pe care sfat la trimis D-le în orighinal, 
ca să faci cuvenita urmare după porunca ce s-au trimis d-lor cu No. (loc alb) 
şi îndată ce să vor priimi şi de la celelalte comisii se vor trimite spre desă
vîrşită lucrare. 

No. 1889 

v. Arh. St. Buc., Ibidem, fila 16. 

10. - 1834 decembrie 19 Bucureşti 

834 dechvr. 20 

priimit dechemvrie 29 

No. 94 

Cinst-lui orăşenesc sfat din Bucureşti 
Comisia V (ăpselii) Roşie 

1n urma pr1m1rn poruncii cinstitului sfat cu No. 1657 atingătoare de ştiinţă 
să cere denumfrea tuturor uliţilor mari şi mici din coprinsul acestei v (ăpsele) 
a?ternînd comisia lista cu toate cerute de slujire. Cu plecăciune să alătură pă 
lingă acest plecat raport, spre îndeplinirea poruncii de mai sus pomenită. 

Comisar : (s s) lord. Urdăreanu 

834 dechvr. 19 Bucureşti 
No. 4343 

Să s (ă) dea aceasta în orighinal d-lui Sanjoan spre cuviincioasă urmare. 
(s s) MIHAI FILIPESCU 835 ghenar 2 

v. A1·h. St. Buc., Ibidem, fila 17. 

11. - 1835 ianuarie 5. 
(Concept) 

Poruncă către Sanjoan 

PI"iimindu-să şi de la comisia văpselii roşii pă lingă raportul său cu No. 4343 
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lista de numirea uliţilor mari şi m1c1 ce să află în coprinsul acestei văpseli. lată 
să trimite dumitale în orighinal spre cuviincioasă urmare. 

No. 12. 835 ghenar 5 

v. Arh. St. Buc., Ibidem, fila 22. (Filele 18 - 21 albe). 

12. - 1835 ianuarip 26 

Cinst. Sfat orăşenesc 
Comisia văpseli negre 

priimit ghenar : 26 
No. 94 

După porunca cinstitului Sfat cu No. 1659 : luînd săvîrşire catagrnfia de toate
uliţile mari şi mici să alătură pe lingă aceasta. 

Comisar : ilisibil. No. 246 

Să se trimită şi această listă în orighinal la D. Sanjoan spre cuviin
cioasă urma1·e. 

(ss) 1\IIHAI FILIPESCU 

v. Arh. St. Buc., Ibidem, fila 23. 

13. - 1835 ianuarie 29 

(Concept) 
Poruncă către Sanjoan 

Priimindu să şi dela comisia văpseli negre lista de uliţile mari şi mici din 
acea văpsea se frimit D : în orighinal pe lingă aceasta spre cuviincioasă urmare. 

No. 164 

v. Arh. St. Buc., Ibidem, fila. 24 

14. - 1835 iulie 9 
(Concept) 

Poruncă către Sanjoan 

835 ghen. 29 

No. 94 

Nepriimindu-să pînă acum dela D-ta răspuns la porunca cu No. 1436, atin
gătoare de chibzuirea ce am făcut pentru însemnarea numirii uliţilor din politie 
sfatul pofteşte printraceasta ca să grăbeşti acea lucrare şi fără zăbavă să raporte~ti 
cu desluşire urmarea fiicută spre a să face cuvenita punere la punct. 

No. 1544 

Arh. St. Buc., Ibidem, fila 25. (Filele 26-29 sint file albe). Dosarul cu 29 file a fost şnuruit 
şi pecetluit cu sigiliul de ceară roşie al Sfatului oraşului, trecut prin sfoară la 1854 mai 18 
de AJutorul Sfatului : T. I. Focşăneanu). 

Pentru listele de uliţl din mahalalele bucureştene a se vedea Dosarul No. 24511834 de 
la Arh. St. din care se reproduc doar originalele celor două văpseli : Verde şi Albastră, 
celelalte trei fiind lipsă. 
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ANEXA II 

Văpseaua VERDEI 

DESPARŢIREA I-IU 

Din această despărţire cu numirea lor adică de unde să începe şi unde să 
isprăveşte : 

Mahca»lcaoa» GORGAN 

Dela Aniţă Nr. 464 : uliţa cea mare ce ese afară din bariera Podului de 
Pămint să începe : 

Î«ntî»iu 

1. Dela casile d-lui Comisului Costache Dameris pînă la D. Dvornicu Nicu
lache Ghika supt Nr. 472 : în dreapta să face spre Cişmigiu supt. Nr. 458, cart> 
să învecineşte cu Mahl. Creţulescului, cu mina cea ma1·e merge lungul pînă la 
Gheorghe Mălăieroiu supt No. 539 ; să învecincste cu Mahl. Livedea Gospod. şi în 
dreapta de la Ghiţă Rafailă de supt Nr. 478; şi pînă la D. cluceru Răducanu Voinescu 
No. 488, ulicioara cea mică. Dela bisel"ica Sfîntului Ilie cu No. 499 ; în dreapta să 
începe uliţa spre lacu Cişmigiu, unde să învecineşte cu Livedea Gospod No. 629, iar 
dela No. 505 altă uliţă mică; dela Vătaf Zane pînă la treti Log«o»f«ăt» Ioniţă 
No. 513 ; ce ese în Pod«U» de Piatra. Altă uliţă dela casile slugerului Iamandi 
No. 523 pînă la No. 526 ce ese iară în Pod de Piat1·ă de la No. 525 ; casele lui Cos
tache Mănciulescu pînă la No. 612 pă din dos la casile lui Dimitrache Căpitănescu, 
dela aceste case spre Pod de Piatră pînă la No. 540 : casile lui Dimitrie Sasu, spre 
<'aldarîm, peste drum, de lu Tote băcan de supt No. 58il ; spre Morile Vlădichii, 
in stînga ce să învecineşte cu Mah«a»l«aoa» Sfăntu Elefterie la casa lui Popa 
Niculae cu No. 577 şi pă marginea gîrlii iarăşi pînă în Podu de Piatră. 

Mahca»lcaoa» LIVEDEA GOSPOD 

La No. 591 casa lui Licsandru croitoru, merge uliţa cea mare pănă la Hristea 
rachieru cu No. 699, ce să învecineşte cu Mah«a»l«aoa» Podu de Pămînt şi cu Sf. 
F.lefterie, şi dela No. 612 casa bunii femei anume Eva văduva pînă la D. sărdar 
Iane supt. No. 66 ce răspunde în uliţa cea mare, şi dela loji Neamţu cu No. 606 pănă 
ln căpitan Gheorghe cu No. 6~2 ; dela casa lui Dincă bragagiu cu No. 630, pînă la 
casa Catrinii vădv. cu No. 643 ; ce se învecineşte cu Mah«a»l«aoa» Podu de Pă
mînt. Dela un loc sterp al lui Popa Ioniţă ct: No. 644 pănă la Sofiica vădv. No. 637 ; 
şi dela Iane săpunaru No. 635 pănă la casa lui Barbu cojocar No. 652. 

Mah«'a»l«'aoa» POD DE PAM/NT 

Uliţa cea mare, ce vine de la Mah«a»l«aoa» Livedea Gospod, şi merge 
drept, pînă afară din barieră, şi dela No. 725 : casa lui Dumitru dulgheru să face o 
uliţă în dre«a»pta spre bisărica Donii, şi merge drept înainte de răspunde în 
Mah..ca»l..caoa» Făntîna Boului şi în Mah«a»l«aoa» Creţulescului, şi de la fundu 
bisericii Sfîntului Ştefan ; dela casa lui Ion dulgher supt No. 770 ; în dreapta să 
face o uliţă ce merge în dosul Mah«a»l«alei) Livezii Gospod ; iar dela acest No. 770 
se mai face uliţă în stănga, ce răspunde în Mah«a»l«aoa» Sfinţilor Voivozi şi dela 
No. 868 ; casa lui Marin dulgheru să face o uliţă în dreapta ce răspunde în 
Mah«a»l«aoa» Schitu Măgureanului. Iar dela No. 870 : casa lui Niculae dulgheru, 
să face o uliţă în stînga, ce iar merge pănă la casa lui Ion dulgheru cu No. 877 . 
şi dela acest No. »ă face în dreapta o uliţă ce merge pînă la viia lui Costache 
Anghelescu No. 900 şi răspunde iarăşi în Mah«a»l«aoa» Sfinţii Voivozi. 

1 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. ~45/1834, fo. 10-13. 
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Mah«a»l«aoa» SFINTUL ELEFTERIE 

Dela No. 543 : casa lui Andriş beraru, merge drept înnainte pînă la moara 
Vlădichii supt No. 573 şi dela acest No. să face o uliţă în dreapta şi ese la Ioniţă 
bărbieru No. 700 ce să învecineşte cu Mah«a»l«aoa„ Livedea Gospod şi Pod de 
Pămînt. Iar dela No. 714 : din bătătura morii Vlădichii să face o uliţă în stînga şi 
trece pod«u» peste apă ce să înfundează la chioşcu Brăncoveanului No. 1047; aceste 
uliţi sînt în politiia Bucureştilor, iar afară din barieră dela capu Podului morii 
pă aici de la No. 910 : casa lui Anton arendaşu, merge drept înnainte pînă la 
casa lui Nedelcu olangiu de supt No. 982 ; şi dela acest No. să face o uliţă în 
dreapta ce merge drept la hanu lui Scufa supt No. 957 şi dela acest No. să mai 
face o uliţă în stînga ce merge drept la Ciurel, iar dela No. 977 : casa lui Stoica 
.Jumară să face o uliţf'l iarăşi în stînga ce să risipeşte prin Cărămidari, iar dela 
Hristea plugaru de supt No. 1003 ce me1·ge drept şi să infundează Ia casa lui 
Ioan plugar supt No. 1036. 

D E S P A R Ţ I R E A A L 2-lea 

Mah«a»l«aoa» BISERICA ALBA 

Podu Calicilor spre streajă în dreapta, uliţă să începe dela Dumneaei Elenca 
Dudeasca No. 1764 : merge pînă la Antim, No. 1822: uliţă din Podu Calicilor, iar 
Ia dreapta pînă la hanu cu No. 1774 şi merge iarăşi la No. 1795 altă uliţă dela 
acest număr, înfundîndu-să la Antim No. 1822 uliţă spre Schitu la cărciuma lui 
Ioniţă pantofar, de la Antim No. 1822 merge pînă la Schitu Maicilor No. 1617 
'llliţa să începe dda Gheorghe cofetar No. 1671 spre Dealu Spirii pînă la Vasile 
No. 1:370 ; uliţă dela poarta bisericii Albă cu No. 1684 : şi merge pînă la casa preotu
!ui Mirkă. 

Mah«a»l«aoa» ARHIMANDRITU 

Uliţă din Podu Calicilor spre streajă, în dreapta, ce sa mcepe dela Păhăr
niceasa Argintoianca No. 1753 şi merge pînă în Podu Mihai Vodă, altă uliţă ce să 
începe dela Lazăr heraru cu No. 1859 şi ese la pitar Costache No. 1840 uliţă unde 
începîndu-să dela Sfinţii Apostoli în dreapta, piatra d-lui Log«o»f«ăt» Nestor, şi 
merge pă dinnaintea răposatului clucer Chiriac ~i ese în Pod«ul» Mihai Vodă; 
Uliţă să începe dela chir Enache Zaman în dreapta No. 1737 şi merge spre bise
rica Albă pînă la Ioniţă căruţaş«ui» No. 1693. Altă uliţă să începe dela d-lui sluger 
Niculae Rădulescu No. 1701 în dreapta şi merge pînă la Stoica croitoru No. 1694; o 
uliţă noă făcută prin curtea răposatei Dudeascăi, No. 1705 şi merge spre biserica 
Albă pînă la Zamfir co.iocar No. 1670 : o uliţă care să începe dela d-lui medelniceru 
Iordache Gazota No. 1706, în dreapta şi merge spre Antim, pînă la Elenca Cănă
chioaei No. 1655. Altă uliţă ce merge de la D. Pascali Gazoti No. 1659 în dreapta 
pă lingă casile d-lor, ce merge spre biserica Albă pînă la Zamfir cojocar No. 1670 ; 
uliţa ipac «de asemenea> ce merge dela Iancu giuvaergiu pă dinnaintea dumnealui 
stolnicului Dumitrache, şi ese drept la d-lui med«elni»cer Iordache Gazoti No. 1706. 

Mah«a»l«aoa» SPIREA 

Uliţa cea mare ce să începe din Curtea Arsă dela Costache căpitan de 
Nemţi No. 1353 şi merge drept pînă la hanu Mănăstirii Spirii Veche No. 1390. De 
acolo în dreapta şi merge prin barieră, ieşind afară pînă la margine unde este 
hanu ei la Tănasie Bornaz N'o. 1476, o uliţă care să şi începe din uliţa mare dela 
Mihalcea grădinaru No. 1419 în dreapta şi merge spre Isvor, pănă la No. 1426. 
Altă uliţă ce să începe din hanu lui Necula Grecu Fotino No. bez în drea-pta şi 
merge iar în izvor pînă la No. 1426. O ulicioară ce să începe ia1·ăsi din uliţa mare 
afară din barieră dela hanu Mandii văduva Macrimoaii No. 1444 în dreapta şi ese 
afară la margine spre Cotroceni la hanu lui «Mihai» Mimi No. 1459. Altă uliţă ce 
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să începe iar dela uliţa cea mare în stinga dela hanu d-lui Hristodol Hristopolu 
No. 1391 şi între Ghenea cherestigiu No. 1389 şi merge drept spre bariera Pod«ul» 
Calicilor pînă la Nicolae Iabraştu No. 1539, o uliţă ca să începe de la Post «elnicul» 
Ilit> No. 1566 în dreapta şi merge pă lingă Ivan găinaru No. 1512 şi ese la 
Gheorghe cojocaru No. 1409 în uliţa cea mare. O uliţă ce să începe dela Enache 
.croitoru No. 1543 în dreapta pă lingă biserica Spirii Noă, No. 1550 şi merge pînă 
la Voico dulgheru No. 1581. Altă uliţă ce să începe dela Nedelcu cărciumaru 
No. 1440 în stînga şi merge drept spre bariera Pod«ul» Calicilor, pînă la hanu lui 
'Tudorache cojocaru No. 1540. 

Mah«a»l«aoa» MIHAI VODA 

Podu Domnescu ce să începe dela Zlătari, drept înnainte pma m Curtea 
Arsă. De acolo apucă în stînga pe lingă zidu Curţii, şi merge drept pînă la Anghel 
simigiu No. 1250. O uliţă ce să începe iar din Pod«ul» Domnesc dela Dumitcache 
cofetar No. 1276 în dreapta şi merge pînă la Rada văduva, No. lllO, altă uliţă 
ce să începe pe lingă vătaf Io1·dache, Ştefan No. 1242 în dreapta şi merge în 
ţigănie pînă la Dumitrache Logof«ăt» No. ll26. Altă uliţă ce să începe dela Ioniţă 
căruţaşu No. 1147 în dreapta şi merge iar în ţigănie spre gîrlă pînă iar la Dumi
trache logof«ăt» No. 1126. Altă uliţă ce să începe de la Panciu cojocaru No «loc alb» 
.şi merge iar în ţigănie spre gMă în dreapta pînă la Costanda văduva No. 1123. 
A~tă uliţă ce să î11.cepe dela Rada văduva, No. 1110 în dreapta şi merge pînă în 
gîrlă, la No. 1182 la Tudor grădinaru. 

Mah«a»l«aoa:v IZVORU 

Uliţa cea mare ce să începe dela Mihai Şorici No. 1090 şi merge drept pînă 
la Gheorghe Ornlogiu No. 1053 ce este pă Dealu Spirii. Altă uliţă să începe dela 
Gheorghe Bornaz No. 1249 şi merge drept pă lingă Ilie Carada în dreapta şi ese 
in uliţa cea mare la Tache croitoru No. 1110. Altă uliţă ce să începe dela Vasile 
cârciumaru No. 1244 şi merge drept pe lingă Ştefan Ghindă, şi pă la Puţul cu 
apă rece, ese iar în uliţa cea mare la biserică în dreapta No. 1072, altă uliţă, ce 
să începe iar dela Vasile cărciumaru No. 1244 şi merge drept pă marginea zidului 
Curţii Arse pînă la Costache Căpitan de Nemţi No. 1353 care ese în uliţa cea 
mare a Dealului Spirii. 

D E S P A R Ţ I R E A A 3-lea 

1\1ah«a»l«aoa» KREŢU LESCU LU I 

Podul Mogoşoaii dela No. 412 din casile Mării Sale răposatului Gligorie Vodă 
Ghika, şi merge spre streajă pînă la No. 415 la Constantin tutungiu şi de acolo 
apucă în stînga spre Calistrate pînă la casa D-lui Costache Mirişescu No. 415 şi de 
aoolo merge o uliţă spre Cişmigiu, în dreapta pînă la No. 380 casa lui Stan 
Gură Strîmbă şi în stînga merge uliţa pînă la casa d. Spirea Dona No. 419 şi de 
acolo iar în stînga uliţa merge pînă la casa D. Costache Aliceanu No. 438 şi iar 
dela No. 419 în dreapta merge spre D. medelniceru Constantin Calistrat No. 417 
şi de acolo în dreapta merge spre casa Mandii văduva No. 446 şi de acolo înnainte 
spre d-lui Ioan Giurescu No. 442 şi în stînga merge uliţa spre d. vătaf«ul» C«institei» 
Agii No. 455 şi din Gorgan şi dela No. 441 în dreapta pă uliţă merge pînă la 
D. Ianache Cariboolu No. 436 şi în dreapta este uliţa de merge pină la casa lui 
Stan cârciumaru No. bez şi de acolo în stînga merge uliţa pînă la casa D. polcovnic 
Jamandi No. 357, în dreapta iar uliţa merge spre biserica ungurească No. 352 şi 
iar dela No. 357 înaintea spre casile lui Jupanaite «Jupanioti> No. 337 şi în stînga 
merge spre Iancu basmangiu No. 439 şi dela No. 337 în stînga uliţa merge pînă la 
cărciuma D. Costandin Arcudo şi de la No. 337 uliţa ce merge spre Cişmigiu la 
casa lui Ion lăutaru No. 331 şi de în Schitu Măgureanului şi innainte iar pă Podul 
~el mare dela No. 408 prăvălia răposatului banu Creţulescu şi merge înnainte pă 
Pod pînă la casa D. pitar Petrache No. 404 şi în dreapta este uliţa şi merge 1n 

4 - c. X-1 65 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



văpseaua roşie şi dela No. 404 înnainte pă pod merge pînă la hanu Creţulescului 
No. 397 şi în stînga merge uliţa ce ese la S.f. Ionică No. 387 şi iar dela No. 397 
în dreapta este ulicioara şi merge la biserica la Stejar No. 336 şi iar începe 
Podul cel Mare dela No. 397 şi merge spre streajă pînă la prăvălia lui Dumitru 
cărciumaru No. 393 şi în dreapta dă în văpseaoa Galbină, şi iar dela No. 393 înna
inte pă Podul cel Mare merge pînă la casa D. Dvornic Iordache Filipescu No. 387 
şi în stînga este uliţa de merge la biserica ungurească No. 351 şi iar dela No. 387 
înnainte pă Podul cel Mare merge dă dă în vopseaoa Galbină. 

Mah«a»l«aoa» SCHITU MAGUREANULUI 

Ulita cea Mare a Cişmigiului, ce merge spre Pod«ul» de Pămînt. întîi : în
cepe de la casa d-lui stolnicului Marcan Arhibeanu No. 340 şi merge înnainte pînă 
la casele lui Călin băcanu No. 823 si apucă o nliţă în dreapta si merge spre Fîntîna 
Boului No. 323 la casa Logof„ătu«lui Costache, şi iar începe uliţa cea mare dela 
Călin băcanu No. 823 şi meri:!!' înnainte pînă la Toma băcanu No. bez si apucă 
altă uliţă în dreapta merge tot în Fîntina Boului pină la casa lui Vasilache croi
toru No. 309 şi iar înrepe uliţa cea mare şi dă în Pod de Pămînt şi iar să începe 
uliţa Fîntînii Boului dela No. 286 şi merge înnainte pînă la Manole zidaru No. 865 
si iar dă în Pod de Pămînt. 

Mah«a»l«aoa» SFINŢII VOIVOZI 

Uliţa cea mare a Tîrgoviştii, intîi : începe dela casa D-lui slugerului Cos
tache No. 1 şi merge spre streajă pînă la casa d-lui vătaf Costache Greceanu No. 
R : în stînga spre pitaru Ioniţă pînă la casa lui Ilie Buluibaşa No. 12 şi de acolo 
în stînga este uliţa de merge la văpseaua Galbină şi dela No. 12 înnainte pă uliţă 
merge pînă la casa D-lui Iancu Ralet No. 348 şi o uliţă merge înnainte spre bise
rica Albă văpseaoa Galbină pînă la casa cu No. 343 şi în dreapta este uliţa dă 
curge spre biserica Nemţească No. 343 ; şi iar să începe o uliţă dela Niculae 
cărciumaru No. 14 şi înnainte pînă la casa D-lui medelniceru Ioniţă Budişteanu 
si apucă uliţa în dreapta şi merge pină la casa lui Popa Hainea No. 33, şi de 
acolo începe o ulită spre Fîntina Boului pînă la casa lui Tudor dulgher No. 260. 
si iai· să începe uliţa cea mare dela No. 12 şi merge innainte spre streajă pînă la 
casa lui fon oţetaru No. 61, şi merge în stînga o ulită pînă la casa lui Ioniţă 
Snrîncenatu No. bez. Şi de acolo No. bez. Şi de acolo în stînga ese la biserica 
Sfinţilor Voivozi No. 78 şi în stînga spre Fîntîna Boului casa lui Ght>orghe zi
daru No. 79 şi în dreapta uliţa cea mare spre streajă înnainte pînă la casa lui 
Matache cărciumaru No. 156 ; şi în dreapta pină la casa lui Chiriac Grecu No. 132, 
şi dă văpseaua Galbină, apoi dela No. 156 în stînga altă uliţă, menrînd spre 
Pod«U» de Pămînt şi iar dela No. 156 merge pă ulită ieşind afară din barieră la 
cămp, pînă la Hanu lui Scufa No. 192 dind iar în Podu de Pămînt. 

ANEXA III 

Lămuriri cu privire la uliţele din văpseaoa albastră înfăţişate 

de Comisia de Albastru sub formă de schiţă de mină t 

Patru artere mai mari : 1) Uliţa Dudeştilor pînă în barieră si afară, 2) 
Uliţa Dobrotesii pînă la barieră şi afară, 3) Podul lui Şerban Vodă pînă la barierli 
şi afară şi 4) Podul Kaliţii pînă afară din barieră. 

Pe : Uliţa Dudeştilor de partea stingă avem însemnările : 
a) „Se abate şi merge pă dinnaintea bisericii Sfintei Troiţe şi merge pă 

vopseaoa Neagră păn uliţa Vergului la Tărgu de Afară". 

t Arh. St. Buc„ Municipiul Bucureşti, dos. 245;1834, fo. 14 - prezentată sub formă· de 
plan. 
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b) „Casa ba1·ierii uliţii Dudeşti". 
c) „Să abate şi merge la Tărgu de Afară păn bariera Vergului". 
d) „Să abate şi merge la Tărgu de Afară~. 
Pe partea dreaptă avem însemnările : 
a) „Să abate şi me1·ge prin mahal. Staicului şi ese la Apostolu uliţa Do

brotesii". 
b) Un cot în unghi plecind din uliţa Dudeştilor şi intrind în aceasta din 

nou : „Să abate prin mahal. Staicului şi iar să întoarce în uliţa Dudeştilor". 
c) O arteră ce se desparte apoi în două cu menţiunea : „Se abate şi să 

desparte" : 1) la dreapta : „şi merge la morile Foişoru" iar la stînga merge la 
morile ot Vitan şi afară". 

d) „Să abate şi merge la Vitan afară". 

Pe uliţa Dobrotesii de la partea stingă avem însemnările : 
a) „Să abate şi merge prin mahal. Staicu, ese în uliţa Dudeştilor". 
b) 1,Să abate şi merge spre mahal. Foişoru, care este închisă prin poruncă". 
c) Intre uliţa Dudeştilor şi Uliţa Dobrotesii este însemnat poate o gîrlă si-

nuoasă în trei coturi cu menţiunea în lungul ei: „Tot prin mahalaoa Foişoru". 
d) „Să abate păn mahal. Cărămidari şi merge la morile ot Foişor". 
e) „Să abate păn mahal. Cărămidari şi ese în lunca Vitanului". 
f) „Să abate pă supt piscu şi ese la Văcăreşti". 
g) „Drumul Poştii afară din Politie". 
Pe partea dreaptă avem însemnările : 
a) „Scoboară dela Jikniţă şi ese în podu Beilicu". 
b) „Spre Radu Vodă şi trece gîrla la Broşteni". 
c) „Spre Tabaci, Dobroteasa şi Ifadu Vodă". 
d) „Casa barierii Dobrotesii·'. 
e) „Să abate spre Broşteni şi este închisă din poruncă". 
g) „La Sabar". 

Pe Podul lui Şerban Vodă de partea stingă avem însemnările: 
a) Două artere ce se înjugă printr-un cot, cu însemnările următoare : 1) „Să 

abate pe lingă Cazărmile Jikniţa, şi ese în caldarîmu Popescu uliţa Dobrotesii" şi 
2) „Pe supt Radu Vodă trece Dîmboviţa", iar în continuare: „către Dobroteasa şi 
Tabaci". 

b) „Să abate în mahal. Broşteni". 

c) „Să abate pe lingă biser«ica» Slobozii la Broşteni". 
d) „Să abate în mahal. Slobozii". 
e) „Casa barierii Şerban Vodă". 
f) „Drumul Giurgiului pe la Văcăreşti". 
Pe partea dreaptă are o arteră ce se uneşte cu Podul Kaliţii. 
a) Pornind din Podul Kaliţii de partea stingă are însemnarea : „merge la 

hale", iar în continuare pînă în Podul Şerban Vodă: „Sp1·e sf. Ecaterina". Un 
anbraşament la mijlocul acestei artere mergînd în sus are însemnarea : „către 
Mitropolie". 

b) O arteră cu însemnarea: „Să abate şi să împreună". Această arteră se 
termină într-alta perpendiculară cu cot în unghi drept spre partea de sus cu 
însemnarea: „pînă mahalaoa Sfintei Ecaterini pă supt Mitropolie şi ese la Filaret". 
Branşamentul în jos se uneşte cu capătul altui 1mghi cu două artere ce pornesc 
din Podul Kaliţii de partea stingă (v. mai jos la acesta, punctele b şi c). 

c) „Să abate tot în mahal. Flămînda". 
d) „Să abate în mahal. Flămînda". 
e) „Drumul Sabarului şi alte sate". arteră ce se uneşte cu cea de la punctul 

e de la Podul Kaliţii. 
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Fe Podul Kaliţii avem următoarele însemnări pe stînga : 
a) vezi mai sus la Podul Şerban Vodă No. a. 
b) „Să abate pă supt Mitropolie" ; această arteră se întîlneşte în unghi cu 

u!'mătoarea : 
c) „Să abate tot pă supt Mitropolie şi să întîlneşte" (v. şi mai sus la punctul 

b (dreapta) la Podul Şerban Vodă. 
d) „Ese spre Filaret". 
e) „Drumul la Saba1·, s-au alte sate" ; această arteră înjugîndu-se ·cu No. e 

de la Podul Şerban Vodă (dreapta). 
Pe Podul Kaliţii la dreapta doar o singură ai'teră cu însemnan•a : 
a) „Drumul Craiovii" ; puţin mai sus de însemnarea : „Casa barierii". 
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ORAŞUL BUCUREŞTI 

IN TIMPUL DOMNIEI LUI N. MAVROGHENI 
(1786-1789) 

de ŞTEFAN IONESCU 

În secolul al XVIII-lea, adică în perioada turco-fanariotă, în care 
se cuprinde şi domnia lui Nicolae Mavrogheni, oraşul a cunoscut o dez
voltare continuă, atît demografic-teritorială, cît şi edilitar-urbanistică. 
Explicaţia stă în faptul că în această perioadă se produce descompu
nerea feudalismului, se dezvoltă noile forţe de producţie capitaliste, 
apar manufacturile, - cu toată frîna exercitată de vechile relaţii de 
producţie feudale. Secolul al XVIII-lea este astfel secolul în care începe 
să se impună din ce în ce viaţa citadină, satele şi tîrgurile se transformă 
în oraşe. In asemenea condiţii, era firesc ca oraşul Bucureşti, fiind cel 
mai important centru urban din Ţara Românească şi centrul vieţii sta
tului feudal. să se dezvolte continuu. 

In al 8-lea deceniu al sec. al XVIII-lea, oraşul număra 67 maha
lale, avea 28 mănăstiri, 31 biserici în piatră, 20 de lemn, 10 capele, o 
reşedinţă domnească, o şcoală publică, 35 case boiereşti, şi 7 depozite 
construite în piatră 1. Iar Mihai Cantacuzino înseamnă, în Genealogia 
lui, pe la 1780, 95 mănăstiri şi biserici 2• 

Creşterea teritorială şi demografică a oraşului este confirmată şi 
de apariţia unor noi mahalale. 

Extinderea lui se face în toate direcţiile concomitent cu sporirea 
numărului locuinţelor în centru şi îndeosebi în Tîrgu din lăuntru care, de 
la mijlocul secolului al XVIIl-lea, îngloba cele trei tîrguri permanente : 
„De sus", „De jos" şi „Tîrgul Cucului". Insă în mahalalele de la margi
nea oraşului locuinţele erau, în general, rare, fiind înconjurate cu grădini 
de zarzavat, vii sau livezi. 

Din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, oraşul a atins principalele 
artere de azi : Mihai Bravu, Ştefan cel Mare, Bas-arab, Plevnei, Elef
terie, Cotroceni, Dealul Spirei, Filaret, Dealul Piscului, Dudeşti. Din 

1 Gen. Bawr, Memoires historiques, geographiques sur la Valachie, Frankfurt
Leipzig 1778, p. 124. 

2 Geneologia Cantacuzinilor, ediţia N. Iorga, Bucureşti, 1902, p. 325. 
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aceste limite, oraşul nu a mai crescut mult pînă la mijlocul sec. al 
XIX-lea, dar s-a îndesit. El s-a dezvoltat mai ales pe malul stîng al 
Dîmboviţei, aici fiind centrul comercial şi administrativ-politic, dar şi 
în partea lui nord-estică (Podul Mogoşoaiei), dată fiind concentrarea 
curţilor boiereşti pe această arteră. 

Dacă pentru prima jumătate a sec. al XVIII-lea lipsesc aproape 
în întregime datele cartografice şi documentare în ceea ce priveşte extin
derea teritorială a oraşului şi creşte1·ea lui demografică, în a doua jumă
tate a aceluiaşi secol sînt ridicate mai multe planuri şi sînt întocmite 
două catagrafii 1. 

Tendinţa de a se delimita hotarele oraşului, pentru a nu se mai 
extinde necontrolat, la întîmplare, o constatăm din porunci domneşti, 
din ultimul pătrar al secolului. Este vorba anume de hrisovul lui Al. Ip
silanti (1774-1782) din 1776, prin care porunceşte să se pună cruci 
de lemn la marginile oraşului pentru a se opri extinderea lui. Această 
poruncă a fost repetată, atît de Mihail Şuţu (1783-1786), cît şi de 
Al. Moruzi (1793-1796). De asemenea, menţionăm şi hrisovul lui 
C. Hangerli (1797-1799), din 1798, februarie 4, prin care porunceşte 
celor în drept : „să întocmească gardurile în jurul Bucureştilor .. „ să 
oprească zidirea de case peste hotarele oraşului". Iar la 12 mai acelaşi 
an, vornicul obştirilor cere aprobarea domniei să verifice hotarele ca 
să „nu se mai poate întinde oraşul". 

Pînă în timpul războiului ruso-turc din 1768-1774, nu a existat 
nici un document referitor la populaţia totală a oraşului 2• Abia între 
anii 1773-'l 774 s-a făcut primul recensămînt. Insă datele lui sînt încă 
necunoscute. Manase Eliades, profesor la Şcoala Sf. Sava, semnalează 
o acţiune a lui Al. Ipsilanti, întreprinsă chiar din primul an de domnie 
(1775), pentru repopularea oraşului. Dacă în timpul războiului ruso-turc 
(1768-1774) în Bucureşti erau 67 mahalale, după cum constată gene
ralul Bawr, la sfîrşitul secolului situaţia se schimbă. Un important 
document demografic din această perioadă este catagrafia întocmită în 
timpul domniei lui C. Hangerli în 1798, odată cu porunca dată pentru 
fixarea hotarelor. Ea ne arată că oraşul era împărţit în 5 plăşi şi anume : 
Tîrgui din Lăuntru. cu 16 mahalale şi 1682 case ; Gorgan, cu 14 maha
lale şi 1142 case ; Broşteni, cu 18 mahalale şi 1482 case ; Tîrgui de afară, 
cu 18 mahalale şi 608 case şi plasa Podui Mogoşoaiei cu 15 mahalale 
şi 1092 case. In total 81 mahalele cu 6.006 case 3. 

1 In iunie 1737 a fost întocmită o catagrafie a Ţării Româneşti de către 
administraţia austriacă din Oltenia, pe baza indicaţiilor boie1·ilor olteni. Cu referire 
la oraşul Bucureşti, în catagrafie sînt trecute 120 biserici, 15 mănăstiri cu ziduri 
înalte şi locuinţe bune. Oraşul, reşedinţă ·domnească, este locuit de nobilime si 
are un comerţ înfloritor. Numără aproximativ 1000 case, ceea ce ar însemna 
5000-6000 locuitori ! P.opulaţia totală a Ţării Româneşti, fără Oltenia, ar fi fost de 
fi 910 230 locuitori. (Şerban Papacostea : „Cea mai veche catagrafie cunoscută a 
Ţării Româneşti. Un document inedit", sub tipar în revista „Studii". 

2 Un recensămînt parţial al populaţiei din mahalaua Pantelimon este 
cunoscut din anul 1752 (Cf. Ion. Ionaşcu, Aspecte demografice şi sociale din Bucu
reşti la 1752, în „Revista Arhivelor", serie nouă, II (1959) nr. 2, pag. 117-145. 

3 G. Ionescu Gion, Istoria Bucureşcilor, Bucureşti 1899, p. 316-317 .. 
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Din această catagrafie reiese că centrul oraşului era dens populat, 
avînd în vedere număvul caselor din cele patru plăşi, iar periferia lui, 
cuprinsă în plasa Tîrgului de afară, avea o populaţie redusă ţinînd 
seama de faptul că în 18 mahalale erau numai 608 case. Iar dacă fiecare 
casă număra, în medie, 5-6 oameni, înseamnă că populaţia oraşului nu 
depăşea mult cifra de 30.000 locuitori. Această cifră este însă contrazisă 
de unii călători străini care apreciază că populaţia oraşului se urcă la 
50.000-60.000 locuitori. Dar, este probabil că ea nu putea depăşi cifra de 
30.000 locuitori, mai ales în perioada domniei lui Nicolae Mavrogheni, 
cînd ţara a fost greu încercată de războiul ruso-austro-turc. Cu toate 
acestea, în raport cu numărul populaţiei celorlalte mari centre urbane 
din răsăritul Europei, Atena, Belgrad, sau Sofia, Bucureştii erau un 
mare oraş 1• 

In perioada dintre cele două războaie, între anii 1774 (pacea d 1! 

la Kuciuk - Kainargi) şi 1787 (războiul austro-turc) oraşul nu s-a putut 
reface prea mult. Din punct de vedere edilitar el îşi menţine vechiul 
aspect. Podurile şi unele uliţe care erau podite, continua a fi rău între
ţinute. Primele cişmele fuseseră făcute abia în timpul domnie1 lui 
AL Ipsilanti. .d,pa Dîmboviţei nu mai era leggere e salubre, ca pe vremea 
domniei lui C. Brîncoveanu, cum o găsea secretarul lui florentin Del 
Chiaro 2. In mai toate curţile, erau puţuri. Din punct de vedere urba
nistic însă, oraşul avea un aspect civilizat, centrul lui fiind „construit 
nemţeşte", cum spune un călător străin, Panzini 3• Casele boiereşti -
înconjurate cu ziduri puternice -, hanurile, mănăstirile şi bisericile 
bucureştene dădeau vizitatorului străin, mai ales cînd oraşul era privit 
de pe dealul Văcăreşti, impresia unei mari şi frumoase reşedinţe dom
neşti. Insă realitatea .era alta la periferia oraşului, unde stăruia mizeria 
din bordeie şi cocioabe. 

* * * 
Nicolae Mavrogheni este numit domn al Ţării Româneşti în pri

măvara anului 1786. La 15 mai acel an, după o călătorie de 18 zile de 
la Constantinopole, Mavrogheni ajunge la mănăstirea Văcăreşti, reşe

dinţa de vară a domnilor fanarioţi şi locul de unde porneau pentru insta
lare noii domni. Aici se opreşte trei zile. 

De îndată ce sosi, prima lui poruncă fu adresată „jupîneselor" 
bucureştene, invitîndu-le printr-un pitac special să vină la Văcăreşti, 
să întîmpine a doua zi, la 16 mai, pe „prea iubita doamnă domniei 
mele" "· Cît despre instalarea lui Ia Curtea domnească, Mavrogheni 
porunci să se ia toate măsurile pentru ziua de duminică, Ia 10 ceasuri 

1 În aceste centre urbane populaţia nu depăşea cifra de 12.000 locuitori. 
Cf. Enciclopedia României, Vol. II, Bucureşti 1938, p. 555. 

2 Antonio Mario Del Chiaro, Istoria delie moderne ril'oluzioni delia Valachia, 
ed. N. Iorga, Bucureşti, 1914, p. 22. 

3 Leonardo Panzini a fost pn•cepto1· al beizadelelor lui Al. Ipsilanti 
(1774-1782). 

~ V. A. Ur"?chia, Istoria românilor, Voi. II, Bucureşti, 1898, p. 19. 
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ale nopţii" 1. Toţi boierii, mari şi mici, toţi zapciii, toţi cei care formau 
pomposul alai trebuiau să se rînduiască pentru „ca la ridicarea noastră 
i:ă se afle toţi gata la picior spre a porni ... " 2• Breslelor, care făceau parte 
din cortegiu, le era interzis, să strige şi li se recomanda să respecte 
tăcerea şi ordinea. 

In dimineaţa celei de-a treia zi a şederii lui la Văcăreşti, în ziua 
de duminică 17 mai 1786, din zori, toate clopotele bisericilor bucureştene 
anunţau marele eveniment. lndată boierii şi toate breslele s-au dus la 
Văcăreşti pentru a fi primiţi de Mavrogheni ca să-i sărute mîna. Apoi 
se formă alaiul de instalare. 

Instalarea lui N. Mavrogheni la Curtea Nouă 
Copie după un tablou în ulei, probabil al lui Gh. Venier „arhizugravul" „Iongei„ 

pictorilor din Bucureşti) 

De la mănăstirea Văcăreşti, alaiul se scurse pe vechiul drum a] 
lui Şerban Vodă, ce lega Bucureştii de Giurgiu. Aproape de capătul lui 
alaiul se opri la biserica Sf. Spiridon Nou, ctitoria lui Scarlat Ghica, 
care, pe atunci, nu era măreaţă şi cu aparenţă gotică aşa cum o vedem 
azi după restaurarea făcută la mijlocul secolului trecut. Aici, fiindcă 
biserica era integrată vechii curţi domneşti, domnitorul Mavrogheni, 

1 Orarul turcesc începea, ca şi la grecii antici, după apusul soarelui, adică 
de la un apus la altul, de cite două ori 12 ore. Deci, „la 10 ceasuri ale nopţii = 
6 dimineaţa, dacă considerăm că soarele apune la orele 20. 

2 V. A. Urechia, op. cit., p. 22. 
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însoţit de doi gealaţi în zale 1, de care nu se va despărţi niciodată, fu 
întimpinat de mitropolitul Grigore şi de tot clerul valah, fiind condus 
în faţa altarului. 

După săvîrşirea slujbei religioase şi a ungerii noului domn după 
vechiul ritual bizantin, Mavrogheni ceru să i se aducă un tilmaci întrucît 
el nu ştia nici turceşte, nici româneşte. Fu găsit printre dascălii de la 
Şccala Sf. Sava. Prin el Mavrogheni îşi spuse cuvîntul greu şi răspicat 
ce a avut darul să pună pe gînduri întreaga asistenţă. Noul domn reco
mandă boierilor şi tuturor celor de faţă, ca fiecare să-şi vadă de tre
burile lui, căci cel ce va fi găsit vinovat va fi răsplătit cu pedeapsă 
grea, astfel că Dumnezeu nu va mai avea necaz cu el să-l pedepsească 
pe lumea cealaltă ... 2. 

După ce ieşi din biserică, încălecă şi, însoţit de acelaşi cortegiu, 
în care figurau în afară de cei doi gealaţi şi garda sa personală, se duse 
la Curtea Veche unde era aşteptat în ospătărie de boierii de al treilea 
rang şi de negustori. Pe drumul de la biserica Sf. Spiridon Nou şi pînă 
la Curtea Veche, noul domn arunca bani, rubiele otomane, poporului 
bucureştean adunat să-l vadă, să-l aclame. 

Intrarea în sala divanului se făcu într-o tăcere totală. Mavrogheni 
ascultă în picioare citirea firmanului de numire de către Lutfi, divanul 
Efendi, care era tălmăcit, parte cu parte, de Dimulos, postelnicul noului 
domn, fiu al banului Filipescu. Apoi Mavrogheni, îmbrăcat cu caftan şi 
aşezîndu-se pe tron a fost declarat domn al Ţării Româneşti. De afară, 
se auzeau sunetele clopotelor de la biserici, întrerupte doar de bubuitul 
salvelor de tun, în timp ce boierii se prezentau, unul cite unul, în faţa 
tronului pentru a săruta din nou mina domnului şi poalele caftanului 
dar şi pentru a primi cite o pungă de bani„. 

„Iar dacă sosi la curte 
Să mai vezi bacşişuri multe 
Sta revărsat pe tipsii 
Tot stamboli şi fonduclii : 
Şi care din boieri mergea 
Mina de-i săruta 
Vedeai cum îi atîrnă 
Cu pumnul galbeni prin mină" ... 3. 

In adevăr, pentru necăjitul popor valah şi pentru bucureşteni în 
primul rind, vestea numirii lui Mavrogheni, a umplut toate inimile de 
bucurie. Domnia lui Mihai Suţu fusese grea, apăsătoare, deşi scurtă, 
din cauza asprei ei fiscalităţi. Cu toate că domniile fanariote, sprijinite 

1 Faptul de a fi întovărăsit, totdeauna, de călăi în zale, nu era o fantezie 
a lui Mavrogheni ci, dimpotrivă, era un vechi obicei otoman pe care-l practicau 
numai sultanii. El personifica ideea justiţiei. 

2 Dionisie Eclisiarhul, Cronograful Ţării Româneşti, de la 1764-1815 în 
Tezaurul de monumentP istorice pentru România, Bucureşti, 1863, tom. II, p. 167. 

3 Contrar Pitarului Hristache, din a cărui poveste mavroghenească, (Istoria 
faptelor lui Mavrogheni Vodă şi a răzmeriţei din timpul lui şi la 1790 de Pitarul 
Hristache, ed. Gh. Adamescu, Bucureşti, 1896, p. 18-19), am reprodus versurile. 
Dionisie Eclisiarhul nu vorbeşte despre împărţirea de daruri în galbeni. 
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N. Mavrogheni în costum de paradă 

de boieri, au impus grele poveri pe umerii poporului, cu toate că schim
barea domnilor nu putea să atragă în general o îmbunătăţire a situaţiei 
lui, totuşi poporul spera mereu. 

Pitarul Hristache spune că după ce Mihai Şuţu a fost ridicat din 
domnie „de către popor" şi s-a auzit că vine domn 

„Unul ce a fost în treabă 
Dragoman pe Marea Albă 
Ce-i zice şi Mavrogheni 
Iscusit şi om al trebi..." 

poporul s-a bucurat. De aceea 
„Toţi în mare veselie 
11 aşteaptă ca să vie ... 1. 

In sfîrşit, Ţara Românească avea un nou domn. In seara instalării, 
orăşenii au umblat nesupăraţi pînă tîrziu în noapte pe uliţele şi podu-

t Gh. Adamescu, op. cit„ p. 17. 
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rile pavoazate şi luminate cu lumina palidă şi tremurătoare a cîtorva 
felinare, în timp ce la Curte a fost mare petrecere. Invitaţii s-au adunat 
în sălile Curţii Vechi, care mai erau bune, aşa joase şi cu colonade, cum 
se presupune a fi fost. Bărbaţii şi femeile din protipendada vremii, îmbră
caţi după moda orientală, au adus omagiul lor noului domn. O meter
hanea şi un taraf de lăutari au antrenat societatea, nelipsind nici 
dansurile orientale. 

Este greu de ştiut dacă sentimentele boierilor faţă de domn erau 
sau nu sincere în aceste zile de început ale noii domnii. S-ar putea 
crede că erau bucuroşi de ea, fie pentru că nu-l cunoşteau pe Mavro
gheni, fie pentru că nu adusese după el o armată de greci, aşa cum 
obişnuiau domnii fanarioţi. Mavrogheni nu venea din Fanar, ci din 
Faros, unde fusese dragoman ; nu era de neam nobil, era om simplu din 
popor, deşi îi plăcea să se considere scoborîtor din vechea familie vene
ţiană Marossini ; cu el nu şi-a adus rudele sărace, fiind însoţit numai 
de doi oameni : de George Condili, fostul său cumnat, şi de Costache 
Mavrogheni, nepotul său, numit la 14 august 1786 vel-spătar. Fapt este, 
cum arată documentele vremii, că dregătorii ţării, mari şi mici, începînd 
cu banii şi terminînd cu ispravnicii şi zapciii erau aleşi dintre boierii 
din diverse clase. Totuşi, ei aveau motive să fie neliniştiţi, căci, cum 
scrie Dionisie Eclisiarhul, chiar a doua zi după instalare, Mavrogheni a 
chemat la masă domnească pe mitropolit şi pe episcop, i-a ospătat, i-a 
cinstit şi i-a îmbrăcat cu haine îmblănite, scumpe, domneşti. Iar a treia 
zi a chemat pe boierii cei mari, de i-a ospătat la masă domnească, cin·
stindu-i şi boierindu-i, dîndu-le slujbele divanului domnesc. Insă a patra 
zi a pus satara de bani pe mitropolit, pe episcop, pe boieri şi pe negus
tori cei mari, să deie care 60 de pungi de bani, care 50. Iar sataraua a 
fost aruncată asupra boierilor şi clerului pentru repararea curţii dom
neşti, care se afla în acel moment într-o stare jalnică „Că este ruşine 
politiei - scrie acelaşi Pitar Hristache - a fi casele domneşti în mij
locul oraşului surpate, de nu are măria sa unde să şeadă şi cum măria 
sa are cheltuială grea, deci boierii n-au avut ce face, cu voie, fără voie, 
.au dat cele ce li s-au cerut de către măria sa căzîndu-le ospătarea 
scumpă" 1. 

Cu pungile adunate, Mavrogheni n-a restaurat vechea curte. El 
s-a instalat la curtea nouă în care scop a luat alte pungi de la boieri 
pentru a o mobila. 

Incepută sub asemenea auspicii, domnia lui Mavrogheni se anunţa 
cumplită, nu numai faţă de boieri ci şi faţă de toţi aceia care nu-i 
urmau întocmai porunca sau erau nedrepţi, hoţi sau criminali. Tempe
rament despotic, Mavrogheni apare în faţa istoriei ca un satrap oriental, 
care considera omul ca pe un rob supus în faţa puterii lui totale şi 
absolute. Se făcea un act de nedreptate, îl îndrepta tăind capete ; se 
făceau fărădelegi, pedepsea pe vinovaţi atîrnîndu-i în pari ; cine fura -
îşi pierdea capul, iar cel ce-l tăia primea un privilegiu. Obsedat de 
putere ca toţi despoţii istoriei, Mavrogheni domnea într-o continuă exci
taţie cerebrală, intensificată de fervoarea unui temperament crud, inegal, 

1 Dionisie Eclisiarhul, op. cit., p. 168. 
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pasional. Dominat de o drăcească voinţă despotică, socotind că avea 
să răspundă numai în faţa sultanului şi a lui Dumnezeu, Mavrogheni 
credea că lui i se poate permite orice şi că supuşii n-au nici un drept. 
Chiar dreptul de viaţă al oamenilor era tot un privilegiu al domniei 
lui... Din înalte raţiuni de stat considera că poate jefui şi ucide. Intre 
el şi supuşi, era exact deosebirea dintre un autocrat şi robi. Pasiunea 

„N. Mavrogheni, văzut de caricaturistul 
român C. Petrescu 

pentru putere îl domina în aceeaşi măsură cu pasiunea de a rămîne în 
istorie, ori cum, numai să rămînă. In fond, el nu se deosebea de menta
litatea celorlalţi domni fanarioţi dinaintea lui : deosebirea constă numai 
în manifestări, în forma lor, prin aceea că Mavrogheni era stăpînit de 
un temperament tumultuos, explosiv, care simula adesea un dezechilibru 
nervos. 
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Numai la 4 zile după instalare, la 21 mai, Mavrogheni, se adre
sează ţării printr-un manifest în care afirmă că „cea dintîi rîvnă şi 
grijă a domniei mele este a se urma şi a se păzi dreptatea şi a supuşilor 
ce mi s-au încredinţat întru toate pricinile şi trebile lor. .. 1 

In această circulară Mavrogheni spunea ţăranilor în mod direct 
că atunci cînd sînt nedreptăţiţi să i se adreseze lui, pentru că „uşa 
divanului este deschisă a primi fără preget, în tot ceasul, pe fiecare 2• 

De aceea, el nu trimite circulara ispravnicilor, ci prin oameni de-ai lui 
de încredere, ca ea să poată ajunge în mîinile tuturor, pînă în cele mai 
îndepărtate colţuri de ţară. Iar, pentru a putea avea chiar el un contact 
nemijlocit .::u ţăranii, porunceşte să i se facă un foişor în Tîrgul de 
Afară - Oborul vechi de azi - pentru ca în zilele de tîrg ţăranii să-i 
poată supune lui direct jalbele şi păsurile lor. Iar cînd oamenii nedrep
tăţiţi de judecata boierilor veneau la curte cu p1îngerile lor, Mavrogheni 
avea obiceiul să-i primească în incinta curţii, stînd călare pe un tun ... 

„Că şedea pe tun călare 
Intrebînd ce jalbă are ... " 3 

aflăm într-o cronică versificată asupra domniei lui. 
Printr-un alt pitac domnesc, trimis tuturor ispravnicilor, le pune 

în vedere să stîrpească hoţii şi hoţiile, căci altfel va fi rău de ei ; ... 
„ci doar înţelegeţi-le aceste dar bine şi fiţi cu străjuire ziua şi noaptea"" 

La fel, aspre, au fost poruncile domnului şi pentru hoţiile din oraş. 
„Poruncit-a, scrie Dionisie Eclisiarhul, ca nimenea în Bucureşti să nu-şi 
închiză porţile casei sale nici ziua nici noaptea şi unde se va întîmpla 
vre-o pagubă casnicilor de furtişag sau orice, .va împlini măria sa din 
visteria lui ; şi a început a umbla ziua şi noaptea pe uliţe şi prin curţile 
boiereşti, cînd călare, cînd pe jos cu 2-~ arnăuţi după el şi cercînd 
care cum se afla pe la casele lor ... iar pe furi de-i găsea sau îi arătau 
alţii, numaidecît poruncea gealaţilor (fiind gealaţi lîngă el) de-i spînzura 
în uliţa pe o prăjină în furci şi-i lăsa de sta spînzuraţi cîte o zi, apoi 
îi lua de-i scotea ţiganii afară şi-i îngropa şi se făcea mare frică 
tuturor" 5. 

Măsura drastică a fost salutară. Chiar Dionisie Eclisiarhul recu
noştea că „pe atunci nu era a vedea sau auzi gîlcevindu-se oameni, sau 
a se ucide şi nu se auzea nume de hoţi undeva şi călătorea oamenii 
şi neguţătorii oriunde, fără frică" 6. 

Pravila lui Alexandru Ipsilanti era, fără îndoială în vigoare, însă 
judecata lui Mavrogheni, „pe turcie", era mai eficace. Spiritul lui auto
ritar şi despotic nu permitea săvîrşirea dreptăţii după savante criterii 
de justiţie. 

t V. A. Urechia, op. cit., p. 31. 
i Ibidem. 
3 N. Docan, Povestirea în versuri despre domnia lui N .. 11,Javrogheni, în Ana-

lele Academiei Române, S. 2. M.S.I. tom. XXXIII, 1910, p. 498. 
" V. A. Urechia, op. cit., p. :11. 
5 Dionisie Eclisiarhul, op. cit., pag. 168. 
G Ibidem. 
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O atenţie deosebită şi specifică firii lui autoritare, a arătat Mavro
gheni bisericii. Domnul Ţării Româneşti, introduse în viaţa bisericii o 
ordine bazată pe măsuri dure care azi ne apar cel puţin surprinzătoare. 

Prima măsură luată de Mavrogheni a fost ca bisericile să fie des
chise permanent, ziua şi noaptea, pentru ca credincioşii să poată oricînd 
intra în ele. 

„Dete straşnică poruncă 
De puse pe popi la muncă 
Ca, cîte biserici sînt 
Şi cîte s-or fi aflînd 
Să stea pururea deschise 
Şi cu luminări aprinse 
Şi popa să nu lipsească 
Pentru vre-o întîmplare 
Ori de moarte, sau de boală : 
Ca, cînd îl va căuta 
Să-l poată curînd afla" 1. 

Iar pentru ca nimeni să nu cîrtească, mai ales boierii, că bisericile 
sînt friguroase, porunci ca să se facă sobe în 16 dintre cele mai însem
nate biserici bucureştene, printre care Domniţa Bălaşa, Sf. Gheorghe, 
Sf. Nicolae, Şelari, Sf. Dumitru şi altele. 

De asemenea, mai porunci clerului ca în locul pălăriei sau 
caucului 

„ ... Ca toţi să puie-n cap 
Cite un grecesc potcap ... " 2. 

Năstruşnicul Mavrogheni avea însă grijă nu numai de vii, ci şi de 
morţi. El porunceşte zapciilor ca oricînd află vreun mort sărac şi străin 
fără rude, să vestească spătăria sau agia ca să dea bani pentru înmor
mînare după rînduiala creştină. 

Cum era de aşteptat, metodele introduse de Mavrogheni au semă
nat groază nu numai în rîndurile clerului, ci şi ale negustorilor. De cum 
se auzeau ropote de cai prin tîrg, uşor de recunoscut prin zgomotul surd 
pe care-l făcea pe poduri, se ştia că apare Mavrogheni. Citim în cronica 
versificată : 
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„Cînd făcea vreo plimbare 
Nu mergea cu pompă mare 
Ci călare, voiniceşte 
Şi la cap legat turceşte, 
Cu galeongii dimpreună 
Şi mazdrac ţinînd în mină 
Şi pe unde nu gîndeai 
P-acolo îl întîlneai 

1 Gh. Adamescu, op. cit., p. 26. 
·i Ibidem, p. 28. 
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Tiptil, pe jos şi călare, 
Prin tîrg şi prin mahalale 
Uneori în port turcesc 
Alteori călugăresc" 1. 

Călare, cu picioarele desculţe în iminei, îmbrăcat turceşte, încon
jurat de galeongii şi de gealaţii lui, domnul se oprea la prima dughean.ă 
care-i ieşea în cale. începea să cîntărească pentru a veda dacă nu cumva 
negustorul fură la cîntar. Şi era vai şi amar de cel prins : pe loc, clupă 
gravitatea faptei, era bătut în uliţă sau, pur şi simplu, spînzurat. Insă 
în afară de bătaie sau spînzurătoare, Mavrogheni mai avea o ped~apsă. 
Ţintuia de urechea dreaptă pe negustorul necinstit, chiar la uşa pră
văliei lui, pentru a fi de rîsul tîrgoveţilor, iar mărfurile le împărţea 
imediat la cei mulţi şi săraci. Ieşirile inopinate şi incognito nu erau ceva 
original : Mavrogheni luase obiceiul de la sultani. Aceştia, pentru, a 
putea cunoaşte îndeaproape viaţa şi greutăţile supuşilor lor, vizitau 
deseori cartierele mai populate din Constantinopole. Cînd însă Mavro
gheni se îmbrăca în călugăr, însemna că merge să inspecteze bisericile 
pentru a vedea dacă preoţii sînt la datorie, ziua şi noaptea, aşa cum le 
poruncise. 

Dar poruncile lui Mavrogheni nu uitau nici pe orăşeni. El „le 
recomanda să nu fie risipitori şi să nu-şi piardă timpul în petreceri. 
In acest scop, scrie tot Pitarul Hristache" 

„Mai dete un nizam 
Să nu umblăm cum umblam 
In zariflicuri şi plimbări 
$i în alte desfrînări" 2. 

Ca să le poată impune o viaţă sobră, Mavrogheni introduse starea 
de asediu. El porunci ca la o oră după apusul soarelui, după începerea 
străjilor, să se tragă o lovitură de tun, pentru ca toată lumea să ştie 
că nu mai are voie să umble pe poduri, uliţe şi prin cîrciumi. Pitoresc. 
pitarul Hristache spune că: 

---- -------

„Mai avea obişnuit 
Un tun seara. nelipsit 
La un ceas, îl slobozea 
Cînd străjile se pornea 
Ca să fie semn de strajă 
Mic şi mare s-aibă pază 
De la un ceas să nu umble 
Nimeni, nici să se mai plimbe 
Nici călare, nici cu butca 
Că ştreangul îi va fi munca" 3. 

t G. Adamescu, op. cit., p. 24-25. 
2 Ibidem, p. 20. 
J Gh. Adamescu, op. cit., p. 25. 

7~ 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



O întîmplare neaşteptată obligă însă pe domn să dea o straşnică 
poruncă la 4 februarie 1787. Intr-o bună noapte, o femeie fugi din oraş, 
neobservată de străji. Atunci domnul, adresîndu-se logofătului S?ătăriei 
îi scrie că „domnia mea a luat înştiinţare cum că astă noapte au fugit 
<> muiere din Bucureşti de care foarte ne-am tulburat domnia mea asu
pra-vă". Domnul îl întrebă pe logofătul spătăriei : „ce fel de strajă 

Primirea lui de Saxa Coburg de către marii boieri la intrarea în Bucureşti (1789) 
(După o stampă a vremii editată la Viena la editura Loschen Kohl) 

păzesc (străjerii n.n.) cînd pot şi muierile a ieşi din Bucureşti noaptea 
fără nici o oprire?". De aceia, domnul porunceşte : „ ... deschideţi-vă 
<>chii şi întăriţi străjile bine toată marginea Bucureştilor de după împre
jur ca să nu se mai întîmple altădată a putea dosi om sau muiere din 
Bucureşti şi a nu-l prinde străjerii, că în credinţa lui Dumnezeu vă 
spînzur încălţaţi, îmbrăcaţi..." 1. 

Un alt obicei al lui Mavrogheni era ca zilnic să se ducă la. spă
t&rie, adică în cancelaria comandantului miliţiei curţii domneşti, care 

1 V. A. Urechia, op. cit., voi. III, p. 70. 
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era ca şi o sală a tronului, întrucît servea ca loc de întîlnire boierilor, 
arhonţilor greci şi demnitarilor Porţii detaşaţi la Bucureşti, ca Divan 
Efendi, Besli Aga etc. Spătăria era un adevărat muzeu militar din cauza 
panopliilor şi a numeroaselor arme. Pe toţi pereţii atîrnau „săbii fere
cate", pistoale. buzdugane, mazdrace, iatagane, suliţi, hangere şi tot felul 
de cuţite, iar alături de ele măciuci mari şi mici, puşti ghintuite. Cei 
care au văzut-o sau le-a fost descrisă erau înspăimîntaţi : 

„Te uitai prin spătărie 

În sus, în jos, tot urgie 
Toţi pereţii înconjuraţi 

Cu feluri de arme înarmaţi... 1. 

Cum spătăria era foarte des vizitată în primul rînd de boieri, aceştia 
erau foarte neplăcut impresionaţi. Ori de cîte ori îşi aduna aici boierii 
sau în sala divanului, Mavrogheni manifesta o adevărată satisfacţie 
dnică să povestească celor prezenţi viziunile si visurile lui. Şi acea.sta, 
bineînţeles, mai ales atunci cînd căuta să intimideze pe boieri pentru 
a le stoarce cît mai numeroase pungi de aur. Vedeniile şi viziunile lui 
erau în general aceleaşi : povestea că a visat că cutare boier a luat dru
mul exilului... sau că umbra lui Capudan Hasan Paşa sau a marelui 
vizir Hasan Paşa i-a poruncit să ucidă pe cutare boier. Apoi, se des
chideau largi uşile spătăriei sau ale divanului şi apăreau gealaţii lui 
înzăuaţi. în faţa unei asemenea demonstraţii, în care se împleteau, deo
potrivă, nebunia cu forţa, boierii se făceau mici, mici de tot, începeau 
să tremure iar cei vizaţi trimiteau de îndată să fie aduse pungile pe 
care le cerea domnul... Aveau de ales între viaţă şi moarte. Alegerea 
era dinainte făcută. Boierii dădeau, dădeau mereu, ori de cîte ori Ma
vrogheni îşi povestea visele şi-şi desfăşura viziunile nocturne 2. Iar 
cînd n-a mai avut ce lua de la boieri, pe care îi duşmănea nu numai 
pentru pungile lor ci şi pentru că îi simţea potrivnici planurilor lui 
militare intrucît erau rusofili sau austrofili, i-a exilat şi şi-a făcut alţi 
boieri dintre oamenii lui de încredere. In această privinţă arhondologia 
mavroghenească constituie un document unic. Dispreţul şi duşmănia lui 
faţă de boieri a mers pînă acolo incit, pentru a-şi bate joc de ei, şi-a 
căftănit calul său de paradă, înălţîndu-1 la rangul de clucer 3• Gestul 
lui Mavrogheni mai cunoaşte un singur exemplu în istorie : al împăra
tului roman Caligula care, în nebunia lui, şi-a făcut calul favorit ... 
~enator. Fapt este că domnul manifesta o adevărată pasiune pentru calul 
său. Căci, iată, Merkelius, cancelarul consulatului austriac de la Bucu
reşti, raportează la 4 ianuarie 1789 lui Kaunitz, cancelarul Austriei. 
printre altele, că acestui cal, printul (adică Mavrogheni n.n.) i-a făcut 
în catul de sus (de la curtea domnească din Dealul Spirei, n.n.) lingă 

1 N. Docan, op. cit., p. 499. 
2 Unul din cazuri - al negustorului Ştefan Băltăreţu - este relatat de 

Ion Ghica într-o scrisoare către V. Alecsandri (Ion Ghica Opere, voi. I. Bucureşti 
1956 p. 280-292). 

3 N. Bălcescu, Opere, vol. I, Bucureşti, 1953, p. 86. 
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dormitorul său, într-o imensă sală, un grajd de scînduri obişnuite care, 
desigur, făcea o foarte proastă impresie într-o sală princiară. El (Ma
vrogheni, n.n.) încerca să-l obişnuiască cu mîncăruri alese şi stătea lîngă 
el, deseori, ore întregi" 1. O versiune în legătură cu împrejurările în 
care Mavrogheni şi-a căftănit calul ne-o redă I. A. Vaillant în lucrarea 
sa „La Romanie", într-o formă, neconfirmată de nici un document, 
bazîndu-se, desigur, pe tradiţia orală 2• 

Războiul austro-ruso-turc şi transformarea Ţării Româneşti într-o 
linie avansată de apărare a Imperiului otoman, au obligat pe N. Mavro
gheni să ia măsuri excepţionale. In anii războiului, din august 1787, 
cînd izbucnesc ostilităţile, şi pînă în noiembrie 1789, cînd Mavrogheni 
a fost nevoit să părăsească Ţara Românească, oraşul a avut de suferit 
rigorile războiului şi toate fanteziile delirante ale unui domn excentric. 
După cum arată un izvor contemporan, hanurile fuseseră transformate 
în forturi ; mănăstirile în fortăreţe, iar biserica mitropoliei şi palatul 
arhiepiscopal, clădite pe o înălţime ce putea fi apărată, erau adevărate 
cetăţui. O pulberărie fusese instalată în chiliile mănăstirei Sf. Ion cel 
Mare, ce se înălţa pe locul unde este palatul C.E.C. De jur împrejurul 
oraşului domnul dispusese, se pare, să se sape un şanţ de apărare. Pe 
uliţe şi poduri era un du-te-vino continuu de unităţi otomane, aduse din 
sudul Dunării, să întărească oastea mavroghenească. In aceşti ani bucu
reştenii au trăit din plin toate realităţile dure ale războiului. 

* * * 
Cu toate ciudăţeniile care uimeau şi uneori îngrozeau pe bucu

reşteni, totuşi Nicolae Mavrogheni a fost un bun gospodar. De cum s-a 
instalat la domnie în 1786, a avut preocupări urbanistice şi edilitare, 
deşi sarcina lui principală era de a pregăti rezistenţa Ţării Româneşti 
în vederea războiului ce avea să-l înceapă Poarta în 1787. 

După intenţia ce o manifestă chiar din primele zile ale domniei 
de a repara curtea nouă, noul domn a luat o serie de măsuri edilitare 
urgente. A poruncit ca fiecare locuitor să-şi repare podul sau uliţa din 
faţa casei, a impus pe boieri să contribuie la refacerea veniturilor Epi
tropiei obştirilor, a reparat podurile peste Dîmboviţa şi altele. 

Una din constantele preocupări edilitare ale lui N. Mavrogheni, a 
fost însă aceea a aducerii apei de izvor la Bucureşti. Chiar din primele 
zile ale domniei a poruncit ca oraşul să fie înzestrat cu mai multe ciş

mele cu apă de izvor, adusă de la Creţuleşti. Cişmelele făcute în 1779 
de către AL Ipsilanti nu puteau rezolva problema apei. Bucureştenii 
erau nevoiţi să bea apă, fie din Dîmboviţa, care însă nu mai era „uşoară 
şi sănătoasă", cum o apreciase Del Chiaro la începutul sec. al XVIII-lea, 
fie din puţurile despre a căror existenţă aflăm din documente : „puţul 

I Documentf< IJ11rmuzaki, XIX, p. 373. 
i A. Vaillant: La Romanie, Paris, 1844, voi. II, p. 255-257. Versiunea lui 

I. A. Vaillant a fost reprodusă numai de Elias Regnault în lucrarea sa: Histoire 
politique et sociale des Principautes danubiennes, Paris, 1855, p. 98-99. 
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cu zale", „cu roată", ... „cu plopi"... „de piatră",... „al turcului"... „al 
lui Zamfir", şi multe altele" 1• 

Pentru cît mai grabnică aducere a apei de la Creţuleşti, noul domn 
porunceşte isprăvniciei de Muscel, prin pitacul din 1786, mai 27, să 
trimită 11 olari, .,cu toate ergaliile" (uneltele), ca să. lucreze „pentru 
treaba cişmelelor". Olanele trebuitoare pentru aducerea apei în Bucu
reşti de la izvoarele de la Creţuleşti aveau o lungime de 2 m, şi au fost 
făcute la Chitila, unde erau concentraţi şi alţi meseriaşi. La 11 noiem
brie 1786, domnul anunţă că a adus cu cheltuiala sa „apele de la Cre
ţuleşti, făcîndu-se cişmele curgătoare, atît în lăuntrul Curţii şi afară 
din poartă. cît şi în deosebi locuri şi părţi ale politiei". Hrisovul mai 
precizează că „la capătul podului Mogoşoaiei" a făcut un chioşc cu 
etaj şi havuz „unde pot ajunge şi toţi locuitorii politiei, de merg pe jos, 
fiind aproape, să-şi facă privelea lor". In acelaşi act domnesc, Mavro
gheni anunţă că vrea să aducă apa şi de la Giuleşti şi dăruieşte la 
13 mari boieri şi mănăstirii Sf. Sava cîte „o măsură de apă". Printre 
boieri se aflau şi paharnicul Creţulescu, clucerul Slătineanu, vornicul 
Moruzi, banul Filipescu, vornicul Racoviţă, vornicul Ienăchiţă Văcărescu 
care-şi aveau curţile chiar pe pod precum şi logofătul Manolache Brîn
coveanu şi alţii. 

Rezervorul principal al apei de la Creţuleşti era la „capul podului" 
acolo unde şoseaua Kiseleff face colţ cu str. Monetăriei. In planurile 
lui Ernst şi Purcel, din 1790-1791, găsim indicate în acest punct, trei 
clădiri : chioşcul, rezervorul de apă şi biserica ridicată de acelaşi domn 
în 1787. De aici conducta de olane străbătea podul Mogoşoaiei pînă la 
mănăstirea Sărindar, de unde erau ramificaţii pentru cele 13 curţi bo
iereşti de pod. De la mănăstirea Sărindar - conducta cotea la mănă
stirea Sf. Sava, iar de aici cobora la Curtea Veche, unde erau 3 cişmele ; 
apoi continua pînă la baia de pe malul Dimboviţei, existentă încă din 
sec. al XVIII-lea şi se sfîrşea în Dealul Spirei, la Curtea Nouă. O altă 
ramură a conductei pornea mai de sus de metohul Episcopiei de Rîmnic, 
ieşea la podul Tîrgului de afară şi alimenta două cişmele, una la biserica 
cu Sibile, iar alta la Consulatul rusesc. Din conducta principală era 
alimentată şi curtea lui I. Ragi Moscu, care se afla pe locul unde a 
fost Circul de stat, pentru cheltuiala pe care a suportat-o pentru adu
cerea apelor de izvor de la Creţuleşti 1• După un izvor contemporan, 
în 1789 erau în Bucureşti 17 cişmele cu apă de izvor. La această impor
tantă realizare edilitară au contribuit şi Nicolae Brîncoveanu, vel visti
erul lui Mavrogheni, precum şi Filaret, episcopul de Rîmnic, care 

1 C.C. Giurescu : Istoricul ctitoriilor bucureştene ale lui Nicolae Vodă Ma
vrogheni, în B.0.R. LXXX (1962) nr. 3-4: p. 339-380. 

De fapt, iniţiativa aducerii apei de băut de la Izvoare, aparţinuse predeceso
rului său, Mihail Suţu, care nu a putut-o realiza fiind mazilit. Lucrarea începută ele 
acesta a fost însă continuată şi terminată de N. Mavrogheni. Numai aşa se poatt> 
explica executarea atît de rapidă, din luna Mai 1786 pînă în luna Noiembl'Îe 1786, 
a întregii lucrări. 

2 C. C. Giurescu, op. cit., cf. şi N. Stoicescu, Despre aprovizionarea cu apă 
a oraşului Bucureşti pînă la jumătatea sec. al XIX-lea, în Studii XVI (1963), 
nr. 4, p. 903-920. 
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adusese cu cheltuiala lui apă de izvoare pentru metohul Episcopiei ce 
se afla unde este azi Ateneul. Tot episcopului Filaret i se datoreşte 
şi cişmeaua făcută chiar pe locul unde azi există în parcul Libertăţii 
o fîntînă. Era alimentată de izvoare locale captate de pe dealul Fila-

„Mavrogheni îşi aminteşte de palatul 
său din Bucureşti" 

Caricatura lui N. Mavrogheni apârntă 
în presa vieneză după plecarea lui din 

Bucureşti (1789) 

retului, iar gurile de apă, opt din douăsprezece, ţîşneau dintr-un perete 
cuprins într-un frumos chioşc, boltit cu cărămidă. A fost distrus în 
1863, ameninţînd să se prăbuşească" 1• 

O altă măsură edilitară, în afară de aceea de a repara podurile 
de peste Dîmboviţa, a fost şi aceea luată prin pitacul din 1787 iulie 25, 
de a interzice să se tragă focuri de armă în oraş „fiindcă este şi lucru 

1 N. Vătămanu, Fîntina de la Filaret. în Gla•sul bisericii, XX (1961) nr. 3-4 ; 
p. 361-367. 
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de primejdie şi de spaimă". De asemenea, pentru a se evita incendiile, 
N. Mavroghcni, dă straşnică poruncă coşarilor ca nelipsit să umble 
în toate zilele prin mahalale, ca să cureţe coşurile, iar fiecare prăvălie 
sau gospodar s3. aibă, permanent, putine cu apă. !n sfîrşit, autoritarul 
domn, porunceşte ca butcile, carele şi căruţele să meargă încet prin 
oraş, pe poduri şi pe uliţe întrucît s-au întîmplat accidente mortale din 
cauzi'\ „că vizitii din blestemata firea lor se iau la întrecere unii cu 
alţii şi aleargă cît pot cu butcile şi căruţele pe uliţe ... " 

Aspectul oraşului în timpul acestei domnii este surprins de un 
călător german, Jeane, care, în trecere prin Bucureşti, în iarna anului 
1786, spune că în afară de biserici, hanuri şi casele boiereşti care sînt 
de piatră, toate celelalte case sînt construite din lemn şi lut. Bisericile 
şi hanurile sînt înconjurate cu ziduri pentru ca domnii să se poată 
refugia în ele la vreme de nevoie. Călătorul german mai constata că în 
Bucureşti există şi un depozit pentru 40 căleşti... Iar de la un apologet 
al lui Mavrogh2ni, aflăm că în timpul acestei domnii erau 3 şcoli, un 
spital, un ocfelinat, 16 hanuri, 9 capele, 36 biserici în piatră, 13 în lemn, 
17 fîntîni, 3 băi şi două foişoare. 

In afară de aducerea apei în Bucureşti, Nicolae Mavrogheni a avut 
şi alte preocupări edilitare : a poruncit în 1787 să se facă trei mori de 
vînt, situate aproximativ unde este primul rond de la şosea; iar în 
acelaşi an, iunie 17, a organizat un mare tîrg la „Capul podului", deschis 
marţea, joia şi vinerea „alăturea foişorului domnesc, la care să se facă 
şi obor de vite ... în interesul îmbelşugării şi ieftinităţii pieţii şi pentru 
ca să se împuţineze precupeţiile". 

In 1788, deşi în plin război, totuşi Nicolae Mavrogheni înfiinţea:.Jă 
la „Cişmea" o tipografie grecească în care se tipăreşte chiar în anii 
domniei lui, o traducere grecească a lucrării Gen. Bawr, despre ţările 
române precum şi o apologie asupra personalităţii lui. De asemenea. 
zideşte în apropiere de Cişmea, o clădire pentru Orfanatrofia întemeiată 
de Al. Ipsilanti. Acest azil de copii se afla unde este azi Spitalul Fi
lantropia. 

Cu toată febrila lui activitate politică, militară şi administrativă, 
Nicolae Mavrogheni îşi rezervă şi ore de odihnă. !n acest scop, deseori, 
după amiezele, se ducea să-şi fumeze ciubucul şi să-şi bea cafeaua în 
chioşcul de la Cişmea, dispus într-un parc plantat chiar după schi
ţele lui. 

Chioşcul era reşedinţa lui particulară ; îl construise chiar în 1786, 
pe locul unde se află azi o şocală medie şi Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist, pe şoseaua Kiseleff, colţ cu str. Monetăriei 1• 

1 In ac.:tul fondaţiei Muzeului naţional, azi Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România, a cărui construire 
a început în anul 1912, se precizează că clădirea se ridică pe locul unde fusese 
Monetăria statului, şi „ruinele palatului Mavrogheni" (Th. Blancard, Mavroyeni, 
Marseille, 1921, p. 65). Despre acest „palat" se ştie că era reşedinţa preferată a 
lui Mavrogheni. După plecarea lui, în octombrie 1789, palatul a fost transformat 
de austrieci în local de petreceri în care comandamentul militar organiza baluri. 
ln sec. al XIX-lea, căzînd în ruină, a fost părăsit iar pe locul lui s-a construit 
Monetăria statului (Ibidem, p. 66). 
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Alături de el făcuse şi o cişmea, cu apă adusă de la Creţuleşti, 
din care a rămas numai ce se vede azi iar lîngă ea, în 1787, a zidit 
biserica ce-i poartă numele cu hramul Izvorul Tămăduirii. A fost con
struită pe un teren proprietatea mănăstirii Sf. Sava iar Nicolae Mavro
gheni a avut grijă să o înzestreze cu nenumărate moşii, vii şi terenuri, 
multe din ele confiscate de la boierii pe care-i exila. Din hotărniciile 
din 1808, şi 1863, reiese că proprietăţile mănăstirii Mavrogheni, cuprin
deau aici în Bucureşti terenurile din Piaţa Victoriei de la Muzeul de 
istorie naturală, de la Spitalul Filantropiei şi se întindeau pînă în str. 
Dr. Felix. Nenumăratele moşii cu care era înzestrată mănăstirea prove
neau şi din cumpărări. Proprietăţile ei depăşeau chiar proprietăţile 
Mitropoliei. Insă ele au fost confiscate după sfîrşitul dramatic al dam·
nului, în 1791. In chiliile mănăstirii lui Nicolae Mavrogheni şi probabil 
in anii 1788-1789 a funcţionat şi o şcoală elementară. 1n trei hrisoave, 
date în 1793 de Al. Moruzi, în 1797 de Al. lpsilanti şi în 1798 de 
C. Hangerli, se vorbeşte de existenţa a „doi preoţi şi un grămatic" la 
ctiţoria mavroghenească. 

* * * 
Războiul, cu realităţile lui crude, scurtă însă brusc domnia lui 

Nicolae Mavrogheni. Tn toamna anului 1789, la 3 octombrie, cînd deve
nise inevitabilă intrarea trupelor austriace în capitala Ţării Româneşti. 
el pleacă din Bucureşti lăsînd pe D. Turnavitu, consilierul lui, caimacam 
Trece Dunărea pe la Giurgiu şi continuă a nutri speranţe. In primăvara 
anului următor, 1790, sînt angajate noi incursiuni militare turceşti peste 
Dunăre, la care participă şi domnul fugar. Însă, după ultima înfrîngere 
suferită de turci la Calafat, în iunie 1790, cînd Mavrogheni scapă numai 
cu fuga, zilele lui încep a fi numărate, în urma intrigilor ţesute împo
trivă-i la Constantinopole. El rătăceşte din sat în sat, pe malul bulgar 
al Dunării, pînă cînd în una din zilele primei decade a lunii septembrie 
acel an îi ieşi în faţă, în satul Biela, capugiul trimis de sultan „să-i 
aducă cununa nemuririi" ... 1 „Şi l-au tăiat acolo ... apoi l-au îngropat 
oamenii lui în malul rîului de acolo, gol nenorocitul" 2• Capul, ca o con
firmare a uciderii, i-a fost dus la Constantinopole şi înfipt într-o ţeapă 
la poarta Seraiului. 

1 Potrivit Coranului, cel ştrangulat cu un laţ de mătase dat de sultan, trecea 
\n viaţa veşnică a fericirii... Intre variatele forme de execuţie capitală pe care le 
practica Poarta, strangularea era cea mai puţin infamantă ; urma decapitarea şi 
apoi spînzurarea. 

2 Constantin Erbiceanu, Cronicari greci cari au scris despre români în 
epoca fanariotă, Bucureşti, 1888, p. 26~. 
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REALIZĂRI EDILITARE IN BUCUREŞTII ANILOR 1831-1848 

de FLORIAN GEORGESCU 

Mai mult decît în domeniul sistematizării generale a Capitalei, 
se înregistrează în perioada regulamentară progrese în activitatea edi
litară propriu-zisă. Dacă rînduielile feudale stînjenesc rezolvarea pro
blemelor de organizare generală privind modernizarea oraşului, nici 
dezvoltarea din ce în ce mai evidentă a relaţiilor de producţie capitaliste 
nu asigură soluţii în această privinţă, decît în măsura în care satisface 
interesele claselor dominante. Interesele de clasă pot fi surprinse în stă
ruinţa aplicării anumitor măsuri pentru înlesnirea circulaţiei în centrul 
Bucureştilor sau în dotarea edilitară parţială a Capitalei. 

ÎNFIINŢAREA DE PIEŢE 

Perioada Regulamentului Organic a pus în mod acut problema 
înfiinţării pieţelor în oraş, atît din punctul de vedere al degajării urba
nistice şi înlesnirii circulaţiei, cît şi din pricina sporirii activităţii econo
mice a Bucureştilor, pieţele fiind folosite şi pentru desfacerea produselor 
negustorilor localnici şi a ţăranilor din împrejurimi 1. 

După cum se ştie ,.Regulamentul pentru înfrumuseţarea 
şi îndreptarea Politii" din 1830 prevedea înfiinţarea a patru 
pieţe externe - la capul uliţelor mari 2 - şi şase pieţe m3.ri în 

1 Arh. St. Buc„ Municipiul Bucureşti, dos. 61/1832 (Delă pentru locuri de 
pieţe în oraş). 

2 Podul Mogoşoaiei, Podul Tîrgului de Afară (Obor), Podul Şerban Vodă 
şi Podul Caliţii (Secsia IV, art. 18, cf. E. Vîrtosu, I. Vîrtosu si H. Oprescu, lnce
puturi edilitare 1830-1832. I. Documente pentru istoria Bucureştilor, Buc„ 1936, 
p. 37-38). Scopul înfiinţării acestor pieţe este arătat în cuprinsul aceluiaşi arti
·r.ol : „Acolo să se stringă în toate zilele d-arîndul carăle ce \'Or veni dupe la 
sate cu lemne, fin, orz, cărbuni, varză şi orice altă felurime de producturi, şi 

'lăcuitorii oraşului, ce vor avea trebuinţă de acestea si\ meargă acolo a le cumpăra 
şi cumpărîndu-le, să aibă voie a le hăga în oraşu chiar cu carăle acelea, ca să 

le ducă pînă la casele lor". fiecare piaţă urmînd să aibă 12 OOO stînjeni pătraţi, 

Ibidem, p. 37-38. 
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oraş 1• Pînă la 1848 au luat fiinţă în oraş - prin cumpărare sau închi
riere de către Stat - următoarele pieţe mai însemnate : Amzei, Grigore 
Ghica Vodă, Herasca, Maghistratului, Mogoşoaiei, Niculescului, Suţu şi 

Sf. Vineri, precum şi alte cîteva, deservind centre ceva mai puţin 

populate, ca de pildă: piaţa de pe Podul Caliţii, Dudescului, de pe mai
danului Dulapului, Floreasca, Sf. Ştefan etc. 

Piaţa Amzei. Sfatul Orăşenesc din Bucureşti cumpără la 3 martie 
1841 cu 2000 galbeni - primind aprobarea Judecătoriei Comerciale -
un loc slobod în mahalaua bisericii Amza ~ pe care nu se afla ridicată 
nici un fel de clădire şi care aparţinea nevîrstnicilor copii ai răposa
tului Iancu Ghica, mare cămăraş 3• Oferta a fost înaintată de epitropii 
minorilor, Mihail Ghica mare ban şi Alexandru Scarlat Ghica, încă de 
la 27 noiembrie 1840 şi semnată şi de mitropolitul ţării Neofit~. Pe 
acest teren viran autorităţile orăşeneşti au înfiinţat în 1841 piaţa 

Amzei \ acoperind-o cu caldarîm 6 şi mutînd aici precupeţii, măcelarii 
şi pescarii din piaţa învecinată, mai mică, a Niculescului 7• In acelaşi 
timp pentru buna lor aprovizionare cu apă, Sfatul a încheiat un contract 
cu Dinu sin Constandin pentru construirea unui puţ în piatră~. 

1 Pe Podul Mogoşoaiei (pieţele Nicolescu şi Amzei), pe Podul Tîrgului de 
Afară (piaţa Sf. Gheorghe), pe Podul Şerban Vodă (maidanul Dulapului), pe· 
Podul Caliţii (lingă casele Bărcănescu), pe lingă mănăstirea Mihai Vodă şi în 
apropierea Ruscăriei (piaţa Sf. Anton) (cf. art. 19, Ibidem, p. 33-39 ; nu toate 
acestea au luat fiinţă insă pînă la 1848. Art. 20 şi 21 specificau condiţiile în care 
aveau voie precupeţii să-şi desfacă mărfurile (Ibidem, p. 39). Mai vezi şi Arh. St. 
Buc„ Municipiul Bucureşti, dos. 1212/1844 : „Banii împliniţi de la căruţele ce vin 
în pieţe; Ibidem, dos. 1457/184.G : „Inchirierea de locuri prin pieţe pentru scaune· 
de tăiat carne" etc. 

~ Denumită astfel după numele unui vechi prnprietar, vistierul Amza Năescu, 
cf. Paul Lahovary, Elemente monografice ale pieţei Amza, Buc., 1937, p. 30-31.. 

:i A.rhiva Sfotului Populai· Griviţa Roşie, inventar 7, doc. nr. 4. Locul fusese 
cumpărat de Anastasia Ghica, soţia lui Iancu, încă de la 9 :,,eptembrie 1818 de 
la Nicolae Zaroianu, clucer de arie, cu 8.250 lei (Ibidem, doc. nr. 3). 

r. Ibidem, doc. nr. 5. 
·' Arh St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 960/1841 : „Piaţă înfiinţată p~ 

locui cumpărat de la cămăraşul Iancu Ghica în mahalaua Amzei. 
i; Ibidem, 2Wimicipiul Bucureşti, dos. 989/1841 : „Caldarîmul pieţii din ma

halaua Amzei". 
7 Prin adresa nr. 1021/1841 Departamentul Treburilor din Lăuntru se adresa 

Sfatului Orăşenesc, cerîndu-i „a se da urmare reclamaţiei precupeţilor, măcela

rilor şi pescarilor, mutaţi din piaţa Neculescului opinînd şi pentru ridicarea 
gunoiului şi cîte asemenea buna cuviinţă va povăţui pentru statornicirea acestei 
pieţe ce clin nou acum se întocmeşte", cf. Arh. St. Buc., Vornicia din Lăuntru,. 

dos. 43/1841, fo 2 ; Lahovary, op. cit„ p. 44 şi 91, n. 4. 
; Arh. St. Buc., Vornicia din Lăuntru, do.>. 43/1841, fo 14 : „Construirea unni 

puţ în piatră ce se înfăţişează pe locul cumpărat de la Iancu Ghica, la mahalaua 
-4.mzei"; Lahovary, ibidem, p. 44 şi 91, n. 6. 
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In anii următori în jurul pieţii se construiesc o mulţime de pră
vălii, majoritatea lor aparţinînd sfatului care le închiria anual ne
gustorilor 1. 

Piaţa Grigore Vodă Ghica. Sfatul Orăşenesc cumpără la 25 fe
liruarie 1840 pe 8.000 galbeni „casele cu locul lor moştenesi'." ale fraţilor 
Lahovăreşti 2 „pă podul lui Şerban Vodă mahalaua Sf. Ioan cel Nou, Vop
seaua roşie ... cu grădina lor de peste Dîmboviţa cu locul şi prăvăliile 
din mahalaua Spitalului Brîncovenesc, ce merge pînă în cîrciuma lui 
Petre Ungureanu povarnagiu ... " :i. Vînzarea este întărită la 29 martie 
1840 de Marea Logofeţie a Dreptăţii prin adresa nr. 51 "· Pe acest loc 
Sfatul înfiinţează la 1842 piaţa numită Grigore Ghica Vodă, în memoria 
răposatului frate al domnului de atunci Alexandru Dimitrie Ghica\ 
Piaţa este pavată în 1843 G şi se înfiinţează acolo obişnuitele prăvălii 
ale Spitalului 7 închiriate anual neguţătorilor pentru desfacerea măr
furilor. 

Piaţa Hereasca este înfiinţată după 1832 8 pe terenul învecinat 
proprietăţilor boierilor Năsturel-Herăscu din mahalaua bisericii Sf. Vineri 

Piaţa Maghistratului - denumită astfel după prima reşedinţă a 
Sfatului Orăşenesc din aprnpiere - a fost întemeiată după 1832 n pe 
terenul cumpărat de la aga (apoi logofăt) Iordache Florescu HI din ma-

1 Arh. St. Buc., M1micipi1 1 l Bucur'!şti, dos. 1115/1843 : „Piaţa din mahalaua 
Amzei"; Ibidem, dos. 1226/1844 : „Inchirierea prăvăliilor din piaţa Amzei"; lbi
clem, dos. 1384/1845 : „Prăvăliile Sfatului din Piaţa Amzei"; Ibidem, dos. 1424/1846 : 
„Inchirierea prăvăliilor din Piaţa Amzei" ; Ibidem, dos. 1531/1847 : „lnchirierea 
JJrăvăliilor din Piaţa -4.mzei"; Lahovary, op. cit., p. 45 etc. 

~ Terenul aparţinuse tatălui lor, marele vornic al ol:>stirilor Manolache La·
hovary, care-l cumpărase din moştenirea vornicului Ştefan· Pîrşcoveanu în iunie 
1808, cf. Arhivei Sfatului Popular Griviţa Roşie, inv. 5, doc. nr. 11. 

:i Ibidem, doc. nr. 15. 
~ Ibidem. 
:; Arh. St. Buc .. Municipiul Bucureşti, dos. 1023/1842 : „Piaţa Grigore Ghica 

Vodă" şi dos. 1167/1843: „Piaţa numită Grigore Ghica Vodă". 
r. Ibidem, dos. 1173/Ul43: „Caldarîmul pieţii Grigore Ghica Vodă". 
7 Ibidem, dos. 1213/1844 : „Pră1,ăliile Sfatului din piaţa Ghica Vodă"; 

dos. 1355/1845 : „Taxa pe peştele adus în piaţa Grigore Ghica"; dos. 1403/1046 : 
,.Pentru închirierea prăvăliilor din piaţa Grigore Ghica"; do'i. 1409/1846 : „Pro-
1>rietarii ce şi-au clădit nămeşti în piaţa Grigore Ghica"; dos. 1535/1847 : „lnchirierea 
prăvăliilor din piaţa Grigore Ghica!' ; dos. 1538/1847 : „Curăţirea pieţii Grigore 
Ghica Vodă"; dos. 1669/1848 : „lnchirierea prăvăliilor din piaţa Grigore Ghica" etc. 

~ Ibidem, dos. 69/1832 : „Delă pentru pieţele Floreasca, Maghistratului, He
rasca şi Nf?culeasca"; dos. 342/1835 : „Delă pentru pieţele Floreasca, Herasca şi 
N eculeasca" etc. La 17 martie 1832 Sfatul Orăşenesc adresa Agiei jalba neguţători
lor din piaţa „din Salvaragii 'ii Bogasieri" pentru mutarea salahorilor si hamalilor 
din acel loc într-altă parte ; Sfatul opina ca aceştia să se adune de acum înainte în 
piaţa Herasca. Prnpunerea a fost accPptată de Agie, care rînduieste pe Comisarul 
Vopselii de Roşu cu executarea acestei dispoziţii (cf. I. Cojocaru, Documente prfri
toare la economia Ţării Româneşti, voi. II, p. 502-503, nr. 366). 

!• A1·h. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 69/1832 ; dos. 342/1835 ; dos. 798/1840 ; 
dos. 921/1841 ; dos. 963/1841 etc. 

10 Ibidem, dos. 840/1840 : „Delă pentru cercetare şi găsirea documentelor ati?l
qătoare fle cumpărarea casei logofătului Iordache Florescu unde se află acum 
piaţa Maghistratvlui". 
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halaua Sf. Spiridon Vechi. Ea a fost pietruită după 1835 1, stabilindu-se 
acolo locul de tăiere a vitelor 2. 

Piaţa de la capul Podului Mogoşoaiei. Sfatul Orăşenesc proiecta 
încă. de la înfiinţarea sa, alcătuirea unei pieţe la Capul Podului Mogo
şoaiei „pe locul ce cade între şoseaua care merge la Herăstrău şi între 
şoseaua care merge la Colentina" 3. De-abia la 1838 a izbutit însă să 
închirieze locul „de la capul uliţei Mogoşoaia pentru poprirea carelor""· 
Iniţiativa Sfatului se opreşte însă aici, piaţa propriu-zisă înfiinţîndu-se 
în acest loc de-abia la 1853. 

Piaţa Grigore Vodă Ghica (după Preziossi) 

Piaţa Niculescului a lua naştere prin închirierea terenurilor, apar
ţinînd pitarului Constantin Neculescu din mahalaua Bisericii Albe (Popa 
Dîrvaş), pe termen de 10 ani, către Sfat la 20 martie 1831 ; chiria 
anu&lă se ridică la 100 galbeni împărăteşti 5. Pe această piaţă de lîngă 
Poşta Veche românească s-au ridicat barăcile de lemn ale măcelarilor 

şi prăvăliile precupeţilor 6• Ea avea o poziţie foarte prielnică, fiind 

1 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 282/1835 : Delă în pricina aşternerii 
~u piatră a pieţii Maghistratului"; dos. 363/1835 : „Aşternerea CIL piatră a pieţii Ma
ghistratului'' etc. 

2 Ibidem, dos. 594/1838 : „Delă pentru pieţele Maghistratu!ui, Hcrasca şi Ne
culeasca şi locul tăierii vitelor". 

~ Emil Vîrtosu, Ion Vîrtosu şi HOJ·ia Oprescu,/11ceputuri edilitare 1830-1832, 
1rt. 18, pct. 1, p. 38. 

" Arh. St. Bu2., Municipiul Bucureşti, dos. 675/1838 : „Dosar pentru închi
rierea locului de la capul uliţei Mogoşoaia pentru poprirea carelor". 

5 P. Lahovary, Elemente monografice ale pieţii Amza, p. 41-42. 
G A1·h. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 69/1832 ; dos. :l42/1835 ; dos. 

594/1838 etc. 
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aşezată la întretăierea a două mari artere de circulaţie : Calea Mogoşoaiei 
şi drumul Herăstrăului, fiind şi pavată 1. Este desfiinţată la 1841 o dată 
-cu crearea noii pieţe din mahalaua bisericii Amzei. 

Piaţa Siiţu a luat fiinţă în 18402 în urma jălbii din anul precedent 
al unor orăşeni, care cereau Agiei înfiinţarea unei pieţe pe locul hanului 
postelnicului Costache Suţu din Sărăria Veche în spatele bisericii şi a 
vechiului spital ColţPa ::i. Piaţa Suţului a fost pietruită între 1840-1845 "· 
În acest loc s-au mutat tarabele ce au fiinţat după dispariţia vechiului 
Tîrg al Cucului - ce se întindea între acest loc şi grădina bisericii Sf. 
Gheorghe Nou - în urma marelui incendiu din 28 martie 1847. 

Piaţa Sf. Vineri. Sfatul Orăşenesc a cumpărat la 13 iunie 1839 de 
la cunoscutul om de afaceri - înobilat ca baron de austrieci - Con
stantin Sakelarie ·i, casele şi terenurile învecinate din mahalaua Sf. 
Vineri, pe 8.400 galbeni, cu aprobarea Marei Logofeţii a Dreptăţii G. Aici 
s-a înfiinţat în 1841 piaţa Sf. Vineri', cu numeroase prăvălii, brutării 
etc., care aprovizionau populaţia s. 

Printre alte pieţe mai mici înfiinţate sau proiectate în această 

perioadă, amintim : 
Piaţa de pe Podul Cali.ţii din apropierea caselor logofetesii Catinca 

Bărcăneasca, a fost proiectată încă din 1845 !l, dar înfiinţarea ei a în
tîrziat cu încă opt ani. 

Piaţa de pe maidanul Dudescului a fost întemeiată la 1845 pe 

1 Arh. St. Uuc., Municipiul Bucureşti, dos. 798/ 1840 : „Dosar re.feritor la pieţi!e 

obşteşti a Maghistratului, Niculeasca şi Herasca şi locul tăierii vitelor". 
2 Ibidlm, dos. 920/1841 : „Caldarîmul uliţei pe la piaţa logofătului C. Suţu". 
3 Ibidem, dos. 733/1839 : Dosar referitor la jalba unora din orăşeni pentru 

a se înfiinţa piaţa pe locul hanului postelnicului C. Suţu din Sărăria Verhe". 
Postelnicul Costache Suţu, fail beizadelii Grigore Suţu, cumpărase cu 2000 florini 
austrieci hanul şi locul de la Sarăria Veche în 1839 de la fratele său Mihai Vodă 
Suţu, fostul d.omn al Moldovei, pentru fiul său Grigore CostRche Suţu (cf. Ion 
Ionaşcu, Documente privitoare la proprietăţile măn!istirii Colţea, Buc., 1941, p. 
~51-353, nr. 222). 

" Arh. St. Buc., Municipiul Bucuresti. do<;. 920/1841 ; dos. 1346/1845 etc. 
5 Ibidem, dos. 788/1839 !ii Arhivele Sfatului Popular Griviţa Roşie, inv. 4, 

doc. nr. 20. 
u Casele aparţinuseră mRrelui vi5tier Alexandru Nenciulescu şi fuseseră 

vîndute încă de la 25 iulie 1815 lui Franz Flaischhakel von Hakenau, agentul con
sular al Austriei (Ibidem, doc. nr. 16), de la care le-a dobîndit Sakelarie. 

7 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 971/1841 : „Piaţa în.fiinţată pe locul 
cumpărat de la baronul Sachelarie". (v. dos. 1068/1842 ; dos. 1111/1843) etc. 

8 Ibidem, dos. 718/1839 : „Delă pentru clădirea pră1:ăliilor in piaţa S.f. Vineri 
după contractul încheiat cu pitarul Matache Jliad"; Ibidem, dos. 1036/1842 : Sche
lete găsite la rlădirea prăvăliilor in piata Sf. Vineri"; Ibidem, dos. 1130/1843 : 
„Eonii primiţi chirie de la căruţPle streine ce vin cu peşte în piaţa Sf. Vineri"; 
dos. 1250/1844 : „inchirierea prăvăliilor din piaţn S.f. Vineri"; dos. 1353/1845 ; dos. 
1407 /1846 ; dos. 1499/11147 : dos. 1573/1848 : „Des<?hiderea a patru brutării în pia ta 
Sf. Vineri"; dos. 1670/1848 : „Ueparatia a 28 priivălii de la piaţa Sf. Vineri" etc. 

9 Ibidem, dos. 1291/1845 : „Pentru a se înfiinţa o piată în u!iţa Caliţei". 
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Jocul fostelor terenuri ale Dudeştilor din mahalaua Sf. Apostoli 1, moşte
nite de polcovnicul Mihalache Salos 2 şi achiziţionate apoi de Sfat. 

Piaţa de pe maidanul Dulapului - pe Podul Şerban Vodă în 
faţa bisericii Slobozia - a luat fiinţă după achiziţionarea terenurilor 
aparţinînd clucerului Anastase Dedulescu 3 de către Sfat la 5 februarie 
1845 pe suma de 73 galbeni stînjenul, cu aprobarea Judecătoriei Comer
ciale din Bucureşti"· 

Piaţa Floreasca a luat fiinţă încă din 1832 s, pe terenuri cumpărate 
de Sfat de la boierii Floreşti. 

Piaţa Sf. Ştefan - din apropierea lăcaşului omonim - a fost 
creată la 1842 '» după cumpărarea proprietăţilor unor mahalagii de 
către Sfat. 

DESCHIDEREA ALEILOR 

Una dintre realizările edilitare de seamă ale Sfatului în perioada 
regulamentară a fost fără îndoială deschiderea a două alei importante 

de la Băneasa şi Mitropolie - constituind locuri de „preumblare" 
şi recreere pentru locuitorii Capitalei 7. 

Aleia Băneasa (Şoseaua Kisselev). In primele decenii ale secolului 
al XIX-lea, şoseaua ce se prelungea de la capul Podului Mogoşoaiei -
era o simplă plantaţie de aliniament, ce ducoo. către pădurea de la 
Băneasa şi traversa grădina de la Cişmeaua lui Mavrogheni. Croirea 
şoselei, terasamentul său şi plantarea copacilor din dreapta şi stînga ei 
au început în cursul anului 1832 8. Din raportul adresat de marele vornic 
Iordache Filipescu generalului Kisselev, sub nr. 197 din 2 martie 1833, 
reiese că la acea dată „s-au săvîrşit cu cheltuiala Statului... aleea cea 
mare din capul şoselei Podului Mogoşoaiei pînă la Băneasa, rămînînd 

1 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1342/1845 si dos. 1395/1845. 
2 Curierul românesc, V. (1833), nr. 9 (20 apr.), p. 36, în care se arată că 

maiorului M. Sallos, i-au revenit moştenire casele răposaţilor boieri Dudeşti, după 
socrul său beizadea Grigore Suţu şi soacra sa fiica răposatului ban Nicolae Dudescu. 
El scoate locul la mezat „făcîndu-se uliţă mare prin mijlocul curţii după planul 
ce s-au făcut·•. 

3 „Locul virsne de lingă Podul lui Şerban Vodă unde mai înainte vreme să 
făcea dulapul" era disputat la 3 iunie 1835 de Mitropolie, căminarul Iordache 
Dedulescu şi clucereasa Bălaşa Zaroianu (Arhivele Sfatului Popular Griviţa Roşie, 
inv. 3, doc. nr 23), dindu-se dreptate celor din urmă. în urma unei trnnzacţii 
intervenite între cei doi proprietari recunoscuţi la 30 iunie 1837 (Ibidem, doc. nr. 26), 
terenul revine în întregime Deduleştilor. 

4 Ibidem, doc. nr. 28. 
5 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 69/1832 ; dos;. 342/1835 ; dos. 

403,'1836 etc. 
· i; Ibidem, dos. 1050/1842 :„Deschiderea pieţii Sf. Ştefa1i". 

7 O încercare de a se alcătui o altă alee pe locul fostei Curţi Arse nu a 
i;butit (cf. Arh. St. Buc., Politia Bucureşti, dos. 1780/1831 : „Pentrn aleiul ce 
voieşte a face Costandi geometrul în Curtea A1·să"). 

~ Ibidem, Municipiul Bucureşti, dos. 50/1832 : „Delă pentru facerea aleii 
spre Băneasa" . 
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cusur numai aşternerea cu ms1p şi răsădirea copacilor pe de lături, 
care şi acestea s-au început a se lucra" 1. 

Aceste lucrări, deşi destul de modeste, au fost înfăptuite foarte 
încet, din cauza lipsei de fonduri în care s-a găsit, încă de la înfiinţarea 
sa, Sfatul Orăşenesc, însărcinat cu executarea şi supravegherea acestor 
lucrări. Suma de 5.000 lei alocată anual de Visterie, s-a dovedit insufi
cientă, ajungînd de-abea pentru plata paznicilor plantaţiilor sădite în 
pămînt, fără a acoperi dezrădăcinarea copacilor din pădure, transportul 
şi răsădirea lor, precum şi udatul şi întreţinerea arborilor 2. Constatînd 
că Sfatul Orăşenesc nu avea venituri din care să plătească nenumăra
tele sarcini puse asupra sa, Alexandru Vodă Ghica a dispus, prin ofisul 

Planul aleii Băneasa 

domnesc nr. 134 din 29 octombrie 1834, să se cheltuiască 10.000 lei 
vechi din paragraful drumurilor pentru îmbunătăţirea aleii Băneasa, 
repetînd interven~ia sa şi peste 2 ani, la 8 iulie 1836, cînd a pus din 
nou la dispoziţia Sfatului - din cuprinsul aceluiaşi paragraf - suma 

1 Analele Parlamentare ... , tom. III, partea I-a (1832-1833), p. 573 ; N. D. Po
pescu, Istoricul înfiinţării şoselei şi grădinei Kisseleff din Bucureşti în „Revista 
pentru istorie, arheologie şi filologie", XV (1914), p. 176 ; George Potra, Şoseaua 
Kiselef în Din Bucureştii de altă dată, Buc., 1942, p. 15 ; arh. Rică Marcus. Parcuri 
~i grădini din România, Buc., 1958, p. 52 etc. 

2 N. D. Popescu, op. cit., p. 177. 
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de 20.100 lei plătibili în 2 ani 1• Nici aceste alocaţii n-au fost suficiente 
deoarece domnitorul a fost nevoit să repete în 1840 aceeaşi operaţie, 
eliberînd încă 29.516 lei din acelaşi capitol bugetar, dintre care 23.100 
lei au fost destinaţi plantării arborilor de pe marginea Şoselei, în locul 
celor ce nu se prinseseră sau se uscaseră, 5.400 lei acoperirii lefurilor 
paznicilor în viitor, iar restul de 1.016 lei pentru restanţele datorate 
acestor salariaţi 2• La 9 noiPmbrie 1840 Sfatul a încheiat un contract cu 
grădinarul J ohann J ovanovici - cel care plantase primii arbori în 
1832 - să mai sădească încă 2000 de copaci de-a lungul Şoselei, urmînd 
să execute lucrarea sub îndrumarea Serviciului Tehnic, pentru suma de 
23.000 lei 3. 

In această fază a lucrărilor, Şoseaua s-a întins încetul cu încetul 
pînă la Băneasa şi s-a oprit în capul dumbrăvii cu acelaşi nume, proprie
tate a domnitorului Gheorghe Bibescu, unde mai tîrziu acesta a început 
construirea palatului său, rămas neterminat şi dărîmat în 1939. 

Aleia Bănesei a devenit în 1843 Şoseaua Kisselev ", iar laturile 
aleii s-au transformat în nişte frumoase grădini cu arbori, verdeaţă, 
cărări croite artistic şi împodobite cu flori, rod al muncii talentatului 
horticultor Karl Wilhelm Mayer (1824-1852). 

Aleia Mitropoliei. Una din importantele realizări de urbanistică 

şi înfrumuseţare - iniţiată de generalul Kisselev şi adusă la îndepli
nire de Sfatul Orăşenesc şi de secţia tehnică a Departamentului Tre
burilor din Lăuntru - a constituit-o amenajarea dealului Mitropoliei şi 
crearea aleiei de aici. Dealul aşezat pe dreapta Dîmboviţei, ale cărei 

ape îi încingeau aproape o treime din bază, se afla în imediata apro
piere a pieţii centrale de lîngă fosta curte domnească, vechiul Tîrg din 
Năuntru, existent încă de la sfîrşitul veacului al XVII-lea. Inginerul 
Sfatului, căpitanul Vladimir de Blaremberg, însărcinat cu alcătuirea 

unui proiect de înfrumuseţare a acestui deal, a înaintat la 12 aprilie 
1833 Departamentului Treburilor din Lăuntru „ghineralicescul plan" 
întărit şi de Kisselev :>. 

l N. D. Popescu, op. cit., p. 117 ; vezi şi Arh. St. Bur., Municipiul Bucureşti, 

dos. 380/1836 şi dos. 621/1838 : „Delă pentru aleiul Bănesii". 
2 N. D. Popescu, op. rit., p. 178. 
~ Ibidem. Vezi şi Arh. St. Buc., Ministernl Ll!crărilor Publice, dos. 20/1842: 

•.. A menajarea grădinii de la capătul uliţii Mogoşoaia". 

" Prin ofisurile domnesti nr. 611 si 631 din 14 aug. 1843, în care domnitorul 
Bibescu arată că generalul Kisselev. refuzînd din modestie a i se ridica o statuie 
în Capitală, sfătuia guvernul tării să dea o altă destinaţie sumei proiectatului 
monument „precum facerea de vreo cîteva cişmele, de pod, de şosea, sau altă 
aşemenea", se dispunea ca din aceşti bani 50 OOO lei să fie hărăziţi pentru dregen·a, 
înfrumuseţarea şi ţinerea în bună stare a aleiului Bănesii, care în cinstea bine
făcătorului general, avea să-i poarte numele, devenind astfel Şoseaua Kisselev, 
(ap. N. D. Popescu, op. cit., p. 206-207). 

;; GeorgE Potra, lnfrumvseţarea şi urbanizarea Dealului Mitropoliei în Glasul 
J{i.<ericii, XVIII (1959), nr. 5-6 (mai-iunie), p. 366. Mai ve:d si Arh. St. Buc., Muni
cipiul Bucureşti, dos. 50/1832 ; dos. 380/1836 ; dos. 621/1838 etc. 
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In esenţă planul lui Blaremberg cuprindea trei lucrări principale ~ 
în primul rînd deschiderea unei alei moderne, pe vechiul traseu al 
drumului care ducea la Mitropolie şi cobora de cealaltă parte a dealului: 
apoi ridicarea unui parmalîc pe laturile aleii, care să închidă accesul 
din aceste părţi ale locuitorilor învecinaţi ; şi în sfîrşit, înfrumuseţarea 
noii artere create, prin ridicarea a „două mon.umenturi spre pomenirea 
celor mai din urmă petreceri a oştilor ruseşti în Prinţipatul de aicea şi 
anume crucea ghineralului Miloradovici şi un ceasornic de soare, spre 
pomenirea reformaţiei Prinţipatului" t. 

La 26 iulie 1833 aleia Mitropoliei era terminată. Se făcuseră plan
taţii de castani de-a lungul ei, se adusese mobilierul necesar (30 bănci 
executate de meşterul neamţ Johann Auschniedt) acestui loc de plim
bare şi odihnă pentru cetăţenii oraşului şi se confecţionaseră felinarele 
care erau în curs de instalare. Căpitanul Blaremberg recomanda tot
odată generalului Kisselev ca „acest promenad public cu toate ale lui, 
in bună stare precum se află acum, să se dea supt îngrijirea sfintei 
Mitropolii, care de acum înainte să se îngrijească pentru a să păzi 
acest bulevar (!) în stare cuviincioasă" 2• 

Încă de la începutul lucrărilor de pe dealul Mitropoliei, dar mai 
cu seamă după deschiderea aleii, s-a constatat oportunitatea pavării cu 
piatră a pieţii din care începea bulevardul. In acest scop, Hartl, „arhi-

1 George Potra, Ibidem. Deschiderea noului bulevard a provocat nemulţu
mirea multora dintre proprietarii învecinaţi, a căror interese egoiste erau atinse 
prin aliniere, deoarece prin planul de construcţie al acestui bulevard prevedea 
ridicarea parmalîcului, ce închidea intrările din curţile sau grădinile lor şi re
tragerea gardului acestor proprietăţi cu patru palme în spatele parmalîcului. Ingi
nerul Blaremberg, în raportul înaintat la 12 aprilie 1833 Departamentului Treburilor 
din Lăuntru, cerea să se poruncească „maghistratului orăşenesc" a pune în vedere 
proprietarilor recalcitranţi să execute hotărîrile adoptate de secţia tehnică a De·
partamentului. Cei în cauză (polcovnicul Grigore Bazma, căpitanul de lefegii 
Costache Voinescu, Costache F<Jru ş. a.) , se plîng generalului Kisselev, care tri
mite jalba lui Blaremberg. (Ibidem, p. 369). Cu toate greutăţile ridicate de pro
prietari, lucrarea este încheiată - deşi nu a fost lipsită de întreruperi şi dări 
înapoi faţă de opoziţia unor boieri învecinaţi mai puternici, ca Bibeştii, Brînco
venii ş. a. Mai vezi şi Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 211/1834; dos. 
263/1835 ; dos. 400/1836, dos. 849/1840 : „Dele în pricina bulevardului din dealul 
Mitropoliei" etc. 

2 G. Potra, op. cit., p. 370. Marea Vornicie nu era însă de părere ca aleea 
creată să fie cedată Mitropoliei, ci înclina mai mult ca să îie îngrijită de Sfatul 
Orăşenesc. Dar nici Sfatul nu era dispus să preia bulevardul, temîndu-se de marile 
d1dtuieli ce le pretindea întreţinerea lui. Pîriă la sfîrşit, în urma refuzului 
categoric al mitropolitului Grigorie de a prelua în grijă. noul „bulevar", acesta 
a revenit de drept Sfatului, căruia i s-a sugerat deschiderea acolo a unei cafenele 
00 şi din venitul acei cafeneli să se ţie toate înfrumuseţările bulevardului, în poziţie 
cuviincioasă". Atît din pricina neputinţei financiare a Sfatului Orăşenesc, cît şi 

a dezinteresului arătat de Mitr0polie, se constată, încă din 1834, o stricare şi o 
învechire a mobilierului acestui unic loc de odihnă şi recreere a bucureştenilor, 
o astupare a şanţurilor pentru scurgerea apei de ploaie, ceea ce provoacă înfil
trarea apei de ploaie în pămînt şi şubrezirea rezistenţei dealului ş. a. Pentru toate 
acestea precum şi pentru lucrările de consolidare ale dealului şi de întreţinere 
a bulevardului între 1834-1837, conduse de „arhitectonii" Hartl şi Sanejouand. 
vezi G. Potra, op. cit., p. 370-375. 
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tectonul politii" a fost însărcinat cu calcularea costului caldarîmului, pe 
toată suprafaţa acestei pieţe, la care se mai adăuga şi uliţa ce mergea 
spre Podul Beilicului şi un loc viran, rezultat din dărîmarea a două 
locuinţe. Devizul calculat de „arhitecton" la 17 august 1833 s-a ridicat 
la 29.190 lei, din care urma să se scadă 2.500 lei, constituind partea de 
contribuţie a căminarului Iorgu Bibescu (viitorul domnitor Gheorghe 
Bibescu), care îşi avea reşedinţa în vechiul palat Brîncovenesc de pe 
uliţa care pornea din această piaţă. 

;J ' 
\ 

·~ 
.~, 

Proiectul aleii Mitropoliei 

Pavarea pieţii a fost executată, în condiţiile devizului, de caldarîm
giul Iane Grecu, care a obţinut lucrarea prin licitaţia ţinută de Sfat, 
pentru suma de 18.000 lei. Bibescu, invitat de Sfat să achite suma ce-i 
revenea, a refuzat însă cu încăpăţînare orice plată. Motivarea sa era 
caracteristică pentru marii boieri din protipendadă, întotdeauna refrac
tari faţă de lucrările de înfrumuseţare a Capitalei sau de interesul ob
ştesc. Cu făţărnicie, Bibescu replica „că pînă nu se vor lua temeiuri 
obşteşti pentru toţi orăşenii asupra facerii uliţelor de alăturea, nimic 
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nu mă îndatorează a da banii ce mi se cer pentru înfrumuseţarea oraşu
lui şi pentru înlesnirea altora" 1_ 

Intre lucrările care urmau să completeze înfrumuseţarea dealului 
Mitropoliei şi să deschidă bulevardul nou creat, era proiectat şi un mo
nument închinat eroismului ostaşilor ruşi care au înfruntat moartea 
pentru apărarea ţării în lupta împotriva cotropitorilor otomani. 

Acest monument a fost într-adevăr realizat pînă la 26 aprilie 1833, 
în condiţii destul de modeste însă, din piatră adusă din jud. Muscel; 
costul lucrărilor s-a ridicat la 21.750 lei 2• Nu avem amănunte asupra 
înfăţişării monumentului. Se pare că era doar un obelisc prismatic, 
aşezat pe un soclu şi avînd spre bază patru feţe dreptunghiulare, pe 
care erau montate plăci de aramă cu inscripţii ; monumentul era încon
jurat de un grilaj de fier ornamentat, zugrăvit şi poleit 3. 

Un alt punct de atracţie realizat pentru înfrumuseţarea aleii Mi
tropoliei l-a constituit şi instalarea unui ceasornic de soare, „în partea 
stingă a acestui bulevard", aproape de clopotniţa ridicată de Constantin 
Brîncoveanu în creasta dealului ce domina toată panorama oraşului şi 

care era expusă la soare, cea mai mare parte din cursul zilei. Soclul 
ceasornicului, din marmură comandată în Italia, avea sculptat pe el 
„un vultur cu crucea ce închipuieşte marca ţării" 4• ţinînd între gheare 
Regulamentul Organic. Instalarea acestui ceasornic - cu piesele co
mandate ceasornicarului Gradona din Odessa - a întîrziat aproape 9 
ani şi de-abea la 25 noiembrie 1841 Marea Vornicie înştiinţa Sfatul de 
sosirea pieselor din străinătate. Arhitectul oraşului Xavier Villacrosse 
şi prof. Petrache Poenaru, directorul Colegiului Sf. Sava, au fost însăr
<:inaţi cu verificarea lor şi punerea în funcţie a ceasornicului 5. 

Dealul Mitropoliei, creat ca loc de plimbare şi recreaţie de gene
ralul Kisselev, a fost timp de 15 ani locul favorit şi unic unde bucu
reştenii de rînd petreceau puţinele lor clipe de răgaz şi odihnă, pe 
băncile aşezate la umbra castanilor şi a salcîmilor ce străjuiau aleia. 
Deschiderea „promenadei" de la Băneasa, dar mai ales realizarea gră
dinii Cişmigiu, au contribuit în largă măsură ca dealul Mitropoliei şi mai 
ales bulevardul său, să atragă din ce în ce mai puţini orăşeni, pînă cînd 
„promenada" de pe această aleie să fie părăsită cu totul în ultimul pă·
trar al veacului trecut. 

1 G. Potra, op. cit„ p. 373. 
2 Ibidem, p. 375-376. 
3 In timpul revoluţiei de la 1848, monumentul a suferit distrugeri foarte 

grave. de aceia în 1849 a fost însărcinat cu refacerea lui arh. Hefft, şef al despăr
ţirii de arhitectură din Departamentul din Năuntru. Amănunte la G. Potra, 
op. cit., p. 375-377. 

" Idem, p. 377-37A. Vezi şi Nicolae Vătămanu, Stiri mărunte despre Bucn
reştii veacului al XIX-Zea în Materiale de istorie şi muzeografie, li (1965), p. 219. 

5 Arh. St. Buc„ Municipiul Bucureşti, dos. 954/1841 : „Piedestalul şi ceasor
nicul adus pentru aşezarea în bul. Mitropoliei". 
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GRADINI PUBLICE 

Succese mai înregistrează edilitatea anilor 1831-1848 ş1 m amena
jarea grădinilor publice. În Bucureştii vechi, aproape toate casele aveau 
grădini, fără a mai aminti de acelea domneşti sau boiereşti cu întinderi 
imense 1. La bogăţi_a grădinilor locuitorilor oraşului şi a unui alt sir 
întreg de grădini de petreceri unde mergeau bucurestenii 2 se adaug' ă 

- ~ ' ' 

Grădina Cişmigiu (fotografie de Angerer, 11!56) 

în perioada regulamentară, două grădini amenajate : Cişmigiu! şi Kis
selev, comparabile parcurilor şi grădinilor din oricare capitală euro
peană 3• 

1 într-adevăr „Annuaire de la Principaute de Valachie", Bucarest, 1842, 
p. 56-57, consemna că „o grădină, o vie şi cel puţin o livadă par să fie auxiliarii 
neapăraţi ai oricărei locuinţe din Bucureşti". 

2 Grădina cu cai, grădina Eliad, grădL11a Filaret, grădina lui Giafer, grădina 
lui Marcu, grădina lui Pană Breslea, grădina Spirea, grădina Vărarului de la 
Podul Calicilor ş. a. pentru care vezi G. Potra, Grădinile Capitalei în Din Bucu
reştii de altă dată, Buc., 1942, p. 3-7. Printre grădinile boiereşti amintim grădina 
Belvedere a lui Dinicu Golescu, grădina lui Bellu, grădina Ghica-Tei, grădina lui 
Scufa ş. a. (Ibidem). 

3 Vezi şi D. Bedndei, Dezvoltarea urbanistică şi edilitară a ora.~ului Bucu
reşti în perioada regulamentară şi în anii 1859-1861 în Studii, XII (1959). 
nr. 5, p. 148. 
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Grădina Cişmigiu. La începutul secolului al XIX-lea Cişmigiu! se 
întindea pe locurile ocupate la sfîrşitul veacului al XVII-lea de grădina 
şi balta lui Dura neguţătorul 1 şi avea o suprafaţă mult mai mare 
C.c::ît zo11a viitorului parc. Locul avea un caracter public chiar din 
vremea domnului Alexandru lpsilanti care dăduse dispoziţie încă de la 
1 octombrie 1779 pentru construirea uneia din cele două cişmele ale 
oraşului în acest „punct" 2, unde şi-a construit locuinţa şeful lucrărilor 
denumit „suiulgi-başa", sau „ceşmegi-başa" (marele cişmigiu, mai mare 
peste cişmele), însărcinat cu supravegherea bunei funcţionări a fintîni
lor 3 ; numele grădinii derivă de la acest îngrijitor al cişmelelor. Incă 
de la 1830, generalul Kisselev a dat dispoziţii căpitanului Borroczyn să 
se sece balta Cişmigiului şi să s:' transforme terenul într-o frumoasă 
grădină publică'•. 

Lucrările interesau în acelaşi timp şi pentru prevenirea inunda-
ţiilor provocate de Dîmboviţa, comunicînd printr-un şanţ cu această 
baltă:;_ Intr-adevăr într-un raport al arhitectonului oraşului Gottfried 
Faiser din 25 februarie 1840, se arăta că apa Cişmigiului era la un 
nivel inferior Dîmboviţei şi de cîte ori erau „ape mijlocii", adică puţin 
umflate de ploi, apa Dîmboviţe~ se scobora în baltă sau sta în cumpănă, 
căci „pă acea vreme apa bălţii nu avea destul scoborîş spre a se putea 
scurge după cuviinţă în Dîmboviţa" şi propunea, pentru remediere, 
regularizarea cursului Dîmboviţei şi adîncirea şanţului 6• 

O descriere a bălţii de la începutul celui de al V-lea deceniu al 
veacului trecut, indică în suficientă măsură starea deplorabilă în care 
se afla Cişmigiul în această epocă : „în mijlocul oraşului se afla o baltă 
mocirloasă, cu izvoare subterane care nu secau niciodată. Trestie şi 
papură creştea în ea şi servea de adăpost raţelor sălbatice. Pentru 
înlesnirea circulaţiei, de la o parte la cealaltă a bălţii, erau construite 
nişte podişte de scîhduri, prinse pe taraci bătuţi în lac. O astfel de 
baltă era un focar de infecţie în mijlocul oraşului şi domnitorul Bibescu 
numi o comisiune pentru expropierea locurilor ce erau în jurul acestei 
bălţi, precum şi pentru secarea ei î. Comisiunea, în lucrările ei, a dovedit 
că balta, cu locurile ce o înconjoară, e loc domnesc, afară de locul numit 
Fîntîna Boului, care aparţinea bisericii Sărindar" 8• 

1 Gheorghe Dura neguţător bucureştean din veacul al XVII-lea, proprietar 
al acestor terenuri dăruite între 25 februarie 1671 şi mai 1691 mănăstirii Sărindar 
tArh. St. Buc., Achiziţii Noi, MMDCCXCIV/10 şi 13). 

2 V. A. Urechia, Istoria românilor, vol. I, Buc., 1893, p. 120. 
3 D. Leonida şi N. Caranfil. Din istoricul instalaţiilor tehnice ale Munici

piului Bucureşti, Buc., 1936, partea a II-a (Istoricul alimentării cu apă şi a cana
lelor pînă în anul 1860), p. 114. 

4 George Potra, Grădina Cişmigiu în Din Bucureştii de altă dată, Buc. 
1942, p. 8. 

5 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, do~. 115/1833 ; „Delă pentru lucrările 
atingătoare de balta Cişmigiulut şi pentru şanţul ce este făcut pentru scurgerea 
apei bălţii în Dîmboviţă". 

G R. Marcus, Parcuri .~i grădini din România, p. 56. 
7 Buletin. Gazetă Oficială, 1845, nr. 70 (18 iulie), p. 277-278. 
a G. Potra, op. cit„ p. 8. 
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Comisia orînduită de Ghe01·ghe Bibescu pentru asanarea bălţii, a 
procedat în primul rînd la identificarea proprietarilor ale căror grădini 
de pomi şi vii înaintau pînă în marginea apei şi au trebuit să fie ex
propiaţi 1• Aceşti proprietari - în număr de 62 - ocoleau Cişmigiul : 
spre Schitu Măgureanu, uliţa Brezoianu şi Cheiul Gîrlii, dincoace de 
biserica Sf. Ilie Gorgani. 

Pentru amenajarea locului şi a grădinii a trebuit să se facă un 
pla:n şi o condică de toţi proprietarii învecinaţi, lucru ce s-a înfăptuit 
în anul 1844 2 ; planul, vizat de prezidentul Sfatului Orăşenesc Constantin 
Belu şi de vornicul Barbu Ştirbei (viitorul domnitor), a fost aprobat şi a 
devenit oficial :i. 

Borroczyn, ca inginer, conduce încă din 1845 efectuarea lucrărilor 
pentru secarea mlaştinii, lucrări constînd dintr-o înălţare generală a 
terenului cu 1-1,5 m, baterea de piloţi, amenajarea scurgerii printr-un 
canal „pe subt pămînt, două stăvilare" etc. ". 

Cu amenajarea şi îngrijirea grădinii a fost însărcinat chiar din 
1844, grădinarul peisagist Karl Wilhelm Mayer, care după cîţiva ani 
de trudă 5 a transformat terenul mocirlos într-un prea frumos loc de 
plimbare şi de recreere. Un anunţ înserat în „Vestitorul Românesc" din 
septembrie 1847, aducea la cunoştinţa tuturor acelora care ar produce 
diferite stricăciuni grădinii publice a Cişmigiului şi în special vătăma- · 
rea fîntînilor ţişnitoare de apă sau aruncarea cu pietre în bazin, că 
vor fi aspru pedepsiţi 6. 

Iniţiativa generalului Kisselev de a transforma acest teren insalu
bru şi băltoaca plină de ţînţari, dătătoare de boli, într-o grădină pu
blică, frumoasă, cu aspect civilizat, a fost dusă astfel la îndeplinire, dar 

1 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1183/1844 : „lnfiinţarea grădinii 
Cişmigiului". 

2 „Planul bălţii Cişmigiului ridicat la 1844 maiu, Scara 120 stînjini de 
K. N. Rîmniceanu, inginer triangulator din Colegiul Naţional (plan mss. colorat 
73X119 cm) (Acad. R.S.R. Hărţi şi planuri, H. 1041 D XXX 8). Dedesubtul planului 
se indică „Numirea proprietarilor dimprejurul bălţii, cercetaţi de comisia orînduită 
şi trecuţi în condică". Vezi şi Arh. St. Buc„ Municipiul Bucureşti, dos. 1287 bis/1845 : 
„«Delă pentru„ cercetarea locurilor din prejurul Cişmigiului" precum şi raportul 
comisiei publicat în Buletin. Gazetă Oficială, 1845, nr. 23 (17 februarie), p. 89-91. 

a Ioan C. Băcilă, Planul bălţii Cişmigiului, în Bucureştii vechi, anii I-V 
0930-1934), p. 47-48 + pl. 

~ H. Marcus, op. cit„ p. 56. Pentru aceasta vezi şi Arh. St. nuc., Municipiul 
Bucureşti, dos. 1363/1845 : „Banii daţi pentru înfrumuseţarea grădinilor publice" ; 
Ibidem, dos. 1406/1846 ; Ibidem, Ministerul LucrărilC1r publice, dos. 51/1845 : „Secarea 
bălţii Cişmigiu"; Buletin. Gazetă Oficială, 1845, nr. 70 (18 iulie), p. 277-278. La 
1 martie 1845 inginerul hidrotehnic J. Marsillon se adresa Departamentului Tre
burilor din Lăuntru, adeverind că inginerul Alexandrn Zane a fost ocupat în luna 
februarie 1845 cu studierea unor proiecte de distribuire a apei. şi de secare a lac:ului 
Ci~migiu (cf. I. Cojocaru, Documente privitoare la economia Ţării Româneşti, II, 
p. 841, nr. 646. 

" După o mărturie contemporană horticultorul austriac „a întreprins aci o 
luptă pe viaţă şi pe moarte cu mlaştinile cărora natura le-a hărăzit să producă 
numai molime şi noroiu" (cf. G. Patra, Grădina Cişmigiu, p. 8). Vezi şi Arh. St. Buc., 
Municipiul Bucureşti, dos. 122'7/1844 : „Leafa lui Carl Mayer pentru înfrumuseţarea 
grădinei publice". 

u G. Patra, op. cit„ p. 10. 
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desăvîrşirea ei are loc după 1850, cînd i se aduc transformări şi îmbu
nătăţiri substanţiale. 

Grădina Kisselev. După publicarea în „Buletin. Gazetă Oficială" 
a ofisului domnesc nr. 631 din 14 august 1843, cu dispoziţiile privitoare 
le reamenajarea şoselei Kisselev şi înfiinţarea unei grădini 1, şeful 
Departamentului Treburilor din Lăuntru a dat directivele necesare pen
tru îndreptarea aleii umbrită de 2000 de tei sădiţi în cîte două rînduri 
pe ambele ei laturi de la capul Podului Mogoşoaiei şi pînă la rondul al 

Plimbare de caleaşcă boierească la Şosea 

doilea, cît şi pentru crearea .unei grădini la dreapta şi la stînga acelei 
şosele. Locul ales pentru înfiinţarea acestei grădini din partea de apus 
a şoselii a fost obţinut prin răscumpărare de la Epitropia bisericii Izvo
rul Tămăduirii de lîngă cişmeaua lui Mavrogheni, iar cel dinspre răsărit 
a fost cumpărat, parte de la creditorii lui G. Rigas, supus grec care l-au 
scos la licitaţie şi parte de la pitarul Pană Olănescu 2• Intinderea în 
lung a acestei grădini de la nord la sud, a fost hotărîtă la 150 de 
stînjeni, iar lăţimea dintre şosea şi ambele laturi cam de cîte 100 de 
stînjeni, ceea ce reprezenta o suprafaţă destul de largă pentru necesi
tăţile de atunci ale locuitorilor Capitalei. 

Pentru amenajarea grădinii era necesară intervenţia unui specia
list care nu exista pe atunci în ţară. De aceea Marea Vornicie a inter
venit la Viena pentru o recomandare şi astfel au fost aduşi în ţară 
horticultorul peisagist Karl Wilhelm Mayer şi grădinarul Franz Harer, 
pentru a executa lucrările. Ei au încheiat contract la 22 decembrie 1843 

1 Buletin. Gazetă Oficială, 1843, nr. 94 (15 august). 
2 l\I. D. Popescu, Istoricul înfiinţării şoselei şi grădinei Kisseleff din Bucn

reşti, p. 208. 
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cu Marea Vornicie, prin care s-au angajat - pentru o remuneraţie de 
700 florini de argint - de a întocmi planul grădinii şi a supraveghea 
executarea, departamentul obligîndu-se în schimb să pună la dispoziţie 
fondurile, lucrătorii, un topograf, instrumentele de arpentaj etc 1. 

Planul grădinii Kisselev şi al transformării Şoselii a fost repede 
executat pe teren şi grădina plantată în grabă 2, astfel că în anul 1845, 
toate lucrările pînă la finisare au fost terminate. Copacii fuseseră mu
taţi din locurile lor şi prinşi ; boschetele create şi şoseaua transformată 
într-o grădină înfloritoare 3. Relieful destul de inexpresiv al terenului 
a fost îmbogăţit cu elemente create artificial : movile, stîncării, un lac, 
fîntîni etc. Pentru odihnă au fost prevăzute locuri mai retrase; au fost 
aşezate bănci spre privelişti şi grupări de plantaţii cît mai pitoreşti "· 
Proiectul lui Mayer a fost realizat cu mare grabă, astfel încît la 29 
iunie 1844 - de ziua onomastică a generalului Kisselev - grădina 
terminată în ansamblu, a fost inaugurată printr-o serbare ce a avut loc 
cu mare pompă chiar la faţa locului. Această zi a fost sărbătorită în
tocmai ca o serbare naţională, cu petreceri publice, mese populare, 
iluminaţii şi focuri de artificii 5• 

Grădina n-a rămas în forma sa primitivă şi nici în întinderea 
Iniţială de 150 de stînjeni. „Şoseaua" - locul de plimbare favorit al 
bucureştenilor - a fost în continuă primenire şi refacere; astfel în 
martie 1846 se hotărăşte ţinerea unei licitaţii pentru clădirea unui bufet 
în „grădina publică de la şoseaua Kisselef" 6. 

In anul 1847, grădina a fost dotată cu fîntîni arteziene acţionate 
prin forţa aburului, inaugurate cu mare fast printr-o ceremonie publică 
la 21 septembrie 7. 

Încetul cu încetul, şoseaua s-a întins pînă la rondul al doilea şi 
s-a înconjurat pe ambele laturi de tei stufoşi, în spatele cărora au 
început să se clădească vile frumoase, aparţinînd boierilor şi orăşenilor 

înstăriţi. Insemnate progrese cunosc Şoseaua şi grădina Kisselev după 
l850, cînd se extind şi se înfrumuseţează continuu. 

Prin crearea celor două mari grădini publice ale Capitalei -
Cişmigiu! şi Kisselev - edilitatea bucureşteană din perioada regula
mentară a înregistrat cele mai mari succese ale ei în opera de înfru
museţare a Capitalei. 

1 N. D. Popescu, op. cit., p. 209-212. 
2 Arh. St. Buc., Ministerul Lucrărilor Publice. dos. 1/1844 : „1nfiinţarea gră

dinei publice de la aleea Kisselev". 
3 Pentru udatul ei se dădeau dispoziţii a se confecţiona patru putini din 

lemn de stejar, cu cercuri de fier (cf. Buletin. Gazetă Oficială, 1846, nr. 23 (10 apri
lie), p. 90-91). 

4 R. Marcus, op. cit., p. 54. 
6 N. D. Popescu, op. cit., p. 215. 
6 Buletin. Gazetă Oficială, 1846, nr. 22 (1 aprilie), p. 85. 
7 G. Potra, Şoseaua Kiselef, p. 16-19. 
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PAVAREA ULIŢELOR 

O necesitate imperioasă care se impunea Sfatului Orăşenesc în 
opera sa de modernizare a Capitalei, era fără îndoială aceea a remedierii 
stării proaste a uliţelor din oraş şi a pietruirii lor. Se Ştie prea bine 
din numeroasele izvoare interne şi din relatările călătorilor str.iiini că 
uliţele bucureştene erau podite cu urşi, podine şi bîrne de lemn, avînd 
dedesubt şanţuri adînci de opt palme domneşti şi late de şase, în care 
se adunau apele ce se scurgeau apoi în Dîmboviţa, pe la vadul sacagiilor 
de la Zlătari ori pe la acel de la Curtea Veche 1. Acest fel de pavare 
s-a folosit din vechime 2, aflîndu-se destul lemn trebuincios prin nume
roasele păduri ce înconjurau odinioară oraşul. Cu toată sîrguinţa „Pol
covniciei Podurilor" instituită sub fanarioţi, podurile nu puteau fi nicio
dată ţinute în bună stare, deoarece bîrnele se despironeau, apăsate de 
greutatea numeroaselor trăsuri şi căruţe care treceau pe deasupra lor 
sau se găureau şi băteau apa murdară ce mocirlea pe dedesubt, împroş
cînd trecătorii cu noroi şi scoţînd miasme putrede, aducătoare de boli 3. 

Domnitorul Alexandru Moruzi (1793-1796 şi 1799-1801) încercase 
în mai multe rînduri să înfrîngă încăpăţînarea boierilor ce se împo
triveau pietruirii drumurilor, însă nu a izbutit deoarece aceştia se te
meau de pierderea beneficiilor rezultate de pe urma neguţătoriei făcute 
cu lemnele tăiate din numeroasele lor păduri şi folosite la podirea 
uliţelor. 

Totuşi domnitorul Alexandru Suţu (1818-1821) cu ajutorul cîtorva 
dregători mai luminaţi ce călătoriseră prin străinătate, a poruncit Eforiei 
podurilor să încheie în 1820 cu arhitectul Gustav Freywald şi ginerele 
său Udritzky, un contract prin care cei doi se obligau să întreţină în 
bună stare cele patru uliţe de seamă ale oraşului, aşa numitele „poduri 
domneşti" : Podul Mogoşoaiei, Podul Calicilor, Podul Beilicului şi Po
dul Tîrgului de Afară"· 

Freywald şi asociatul său s-au apucat să execute lucrările cu 
podine noi, însă evenimentele de la 1821 au întrerupt aceste lucrări. 

In vremea noii ocîrmuiri, eforul Casei podurilor, Grigore Ro
maniti, a arătat domnului Grigore Ghica prin anaforeaua din 24 octom-

1 Vad:.irile sînt localizate după Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 
763/1839 şi dos. 865/1840 : „Delă pentru vadurile sacagiilor". 

2 Podirea uliţelor bucureştene cu trunchiuri de copaci este amintită pentru 
întîia oară la 1574 de călătorul francez Pierre Lescalopier, cf. P. I. Cernovodeanu, 
Călătoria lui Pierre Lescalopier în Ţara Românească şi Transilvania la 1574 în 
Studii şi materiale de istorie medie, IV (1960), p. 441. 

3 Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, voi. X, p. 275, 
nr. CCCLVI (raportul consulului prusian Kreuchely-Schwerdtberg către Ministrul 
de afaceri externe von Miltitz din 1/13 mai 1824) ; Nestor Urechia, Primele pavele 
cte piatră în Bucureşti în „Propilee literare", II (1927), nr. 13 (13 sept.), p. 23 ; 
Paul I. Săndulescu, Istoricul pavajelor bucureştene. Studii # documente, Buc., 
1936, p. 5-12. 

4 Un plan de refacere a podurilor şi uliţelor fusese încredinţat lui Freywald 
la 1819 (cf. Hurmuzaki, idem, XX, p. 463, nr. DXL V şi 502, nr. DLXXXV ; 
N. U1·echia, Idem; I. C. Filitti, /ncercări de reforme în Muntenia sub Grigore Vodă 
Ghicc 1822-1827 în „Convorbiri literare" XL (1906), nr. 10 (oct.), p. 917 ; P. I. Săn
dulescu, op. cit., p. 13-21. 
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brie 1823, starea mizerabilă a uliţelor ce „pncmuiesc totdeauna boale, 
aduce şi hulă de la toţi cei ce văd cel dintîi oraş al Valahiei, în loc de 
alte împodobiri, să fie plin de lături şi guonaie ... " 1. 

Cerînd sfatul Divanului, Ghica a poruncit repararea celor patru 
străzi importante tot cu lemn, însă arhitecţii Freywald şi Hartl s-au 
oferit să le pietruiască. Astfel s-a încheiat un contract pe 12 ani, prin 
care arhitecţii au făgăduit ca în decursul acestui timp, adică pînă în 
1836, să isprăvească pavarea „cu piatra cea mai tare aflată în munţii 
Ţării Româneşti, aşa ca să fie acest caldarîm mai bun decît acel care 
este făcut la cetatea Braşovului, făcîndu-1 cu toată orînduiala, după 
meşteşugul ingineresc" 2• In contract s-a cerut ca în fiecare an să se 
pietruiască un anumit număr de stînjeni, iar pentru fiecare stînjen în 
lungime să se plătească suma de 318 piaştri turceşti 3. Cei doi arhitecţi 
trebuiau să scoboare nivelul uliţelor pavate, dindu-le o înclinare în aşa 
fel ca apele să se scurgă spre Dîmboviţa prin canale boltite, pe sub 
caldarîm, avînd guri de deschidere, cu grătare de fier aşezate din loc 
în loc după nevoie ; trebuia de asemenea să se facă şi un al doilea 
canal de scurgere în afara celui de la Curtea Veche, care merg~a pînă 
la vadul sacagiilor şi anume de pe Podul Mogoşoaiei, din colţul hanului 
lui Constantin Vodă în jos, pînă in dreptul porţii casei baronului Sa
kelarie li. In ziua de 28 iunie 1824 au fost supuse la încercare două 
crîmpeie de pavaj cu bolovani de piatră, unul pe Podul Mogoşoaiei în 
dreptul „fabricii" de luminări de ceară a bisericii Episcopiei Rîmnicului 
(în curtea Ateneului de astăzi) şi al doilea lîngă Foişorul de Foc, de pe 
Podul Tîrgului de Afară; rezultatele au fost mulţumitoare, iar domnul 
a poruncit, după anaforaua Divanului din 29 iunie 1824, urmarea lu
crărilor::;_ 

Deoarece pavarea celor două străzi cerea mari cheltuieli, baronul 
bancher Meitani a împrumutat Statul cu suma de 115.000 taleri ; întregul 
venit al Casei podurilor pe 12 ani, care se ridica la suma de 1.380.000 
lei vechi, a fost acordat antreprenorilor 6. 

Nivelarea străzilor trebuia să se facă fără a se ţine seamă de 
reclamaţiile proprietarilor şi acesta a fost unul din capetele de acuzare 
aduse lui Ghica în chestiunea întreprinderii Freywald-Hartl, mai ales 
din partea consulului prusian Kreuchely-Schwerdtberg 7, în jurul căruia 
se adunase un cerc reacţionar din protipendadă. De altfel, în urma 
neînţelegerilor izbucnite între contracciii, asociaţia Freywald-Hartl pen-

t I. C. Fili tti, op. cit., p. 917. 
2 N. Urechia, op. cit., p. 23; G. I. Ionescu-Gion, Istoria Buct1reşcilor, p. 357. 

Originalul contractului la Arh. St. Buc., Achiziţii noi, MMDCCCXXXI/26: „lnvoire 
între contraccii caldarîmului obştei Bucureştilor" (în 9 puncte), avînd pe verso 
„ponturile care s-au primit din porunca mării sale lui Vodă". 

3 Hurmuzaki, Documente ... , X., p. 373, nr. CCCCL V. 
' N. Urechia, ibidem, p. 23-24. 
5 Ibidem. A se vedea şi raportul înaintat domnului de arhitectul Freywald 

in 1827 asupra pavării cu piatră a Podului Mogoşoaiei pînă la casa lui Barbu 
Văcărescu, (Arh. St. Buc., Achiziţii Noi, MMDCCCXXXI/19). 

6 N. Urechia, op. cit., p. 24; I. C. Filitti, op. cit., p. 917. 
7 Hurmuzaki, Documente .. „ X, p. 275-276, nr. CCCLVI ~i p. 373-375, 

nr. CCCCLV. 
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tru pavarea cu caldarîm a uliţelor Bucureştilor, a fost desfăcută la 28 
aprilie 1828 1 ; se vădea încă odată că orice acţiune privind îmbunătă
ţirea edilitară a Capitalei, care contravenea intereselor egoiste ale boie
rimii, era sortită eşecului. 

Perioada regulamentară a constituit însă o nouă etapă în pro
cesul de prefacere edilitară a Capitalei pe care a încercat să o înfăp

tuiască administraţia orăşenească, cu toată opoziţia retrogradă a unei 
părţi a boierimii. 

Inlesnirea circulaţiei era impusă de altfel de creşterea ritmului 
de activitate economică a Capitalei. Incă din 1830 - în perioada activi
tăţii primei comisii de înfrumuseţare a Bucureştilor - se întocmeşte o· 
primă listă de 80 străzi, ce urmau a fi pietruite cu caldarîm 2. 

Printre primele străzi pavate cu bolovani de rîu în Bucureşti\ 
în anii 1830-1831, se numără uliţa Covacilor, uliţa din dosul Şelarilor, 
uliţa Zarzavagiilor, uliţa pe la Sf. Ioan Nou, uliţa dinspre Băltăreţu, 

uliţa fostă Bărăţiei, uliţa Nemţilor, uliţa de la hanul lui Zamfir, răspîn
tia de la Bahic, uliţa de prin Cojocari, uliţa la răposatul dr. Constandin 
ş. a„ totalizînd 3499 stînjeni pătraţi şi două palme. Aceste lucrări au 
fost executate în antrepriză de arhitectul Popovici - fost coasociat al 
întreprinderii Freywald-Hartl din 1824-1828 - în contul locuitorilor 
de pe susamintitele uliţi, plătind fiecare costul pavajului din dreptul 
proprietăţii lui, preţul variind între 9 lei şi 10 lei stînjenul pătrat t.. 

Procesul de pavare se desfăşoară intens şi în anii următori 5, cu 
toate piedicile de natură financiară ce i se pun în cale, în special de 

1 Textul contractului de desfacere al asociaţiei, la Arh. St. Buc., Achiziţii 
Noi, MMDCCCXXXI/20. Vezi şi protestul arhitectului Josef Hartl înaintat dom
nului în 1828 (cf. Ibidem, nr. 21.). 

2 E. Vîrtosu, I. Vîrtosu şi H. Oprescu, op. cit„ p. 22-29. Pavajul se executa 
cu bolovanii aduşi din valea rîului Ialomiţa şi Teleajen şi mai puţin din Valea 
Prahovei, despre care se spunea că ar conţine calcar (cf. P. I. Săndulescu, Istoricur 
pavajelor bucureştene, p. 15). 

3 În Curierul românesc, III, 1831, nr. 9 (1 febr.), p. 53, se recunoştea că 

„podurile acoperite cu lemn au ajuns cu totul stricate şi pentru înfrumuseţarea· 
oraşului urmează a se aşterne cu caldarîm ; vor fi puse în lucrare podul ce· 
coboară de la Zlătari spre Gorgan, o bucată de pod din Şerban Vodă, pe lingă 
casele de Beilic, podul din al Mogoşoaiei, prin Lipscănii, pînă în poarta hanului 
Sf. Gheorghe Nou şi de acolo, prin Cojocari, în uliţa m-rii Colţei". 

~ P. I. Săndulescu, op. cit., p. 15. Vezi şi Arh. St. Buc., Administrative vechi, 
Vornicia din Lăuntru, dos. 2053/1832 : „Pentru caldarîmurile ce se fac pe uliţele 
tîrgului". 

5 în 1832 se pavează uliţa Sf. Gheorghe Nou (A·rh. St. Buc., Municipiul 
Bucureşti, dos. 54/1832), uliţa de pămînt (ibidem, dos. 70/1832), uliţa Mihai Vodă 
(dos. 81/1832), uliţa Dobroteasa (dos. 88/1832), uliţa Sf. Dumitru (dos. 113/1832) , 
în 1833 o parte din uliţa Tîrgoviştei (dos. 143/1833), uliţa din dreptul pieţii He
rasca (dos. 183/1834), în 1834 ulitele Olari, Carvasaraua, Scaunele Vechi şi Pescăria 
Veche (dos. 202/1834) etc. 
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boierii proprietari în oraş 1 ; totodată se depun străduinţe pentru „îm
bunătăţirea uliţelor ce nu sînt aşternute cu piatră" 2• 

Profilul pavajului de bolovani, executat în aceste timpuri, este 
concav, cu scurgerea apelor pe mijloc pe o rigolă făcută în mod spe
cial cu piatră mare. Ca lăţime, pavajul se întindea de la o proprietate 
la alta, neavînd nici trotuare, nici borduri, întreaga suprafaţă de pavaj 
fiind destinată atît pietonilor cît şi vehiculelor. Se continuă a se pava 
cu bolovani de rîu după profilul arătat, pînă în anul 1834, cînd ia 
fiinţă pe lîngă Secţiunea tehnică a Sfatului Orăşenesc, „Biroul Pava
jelor", care se va ocupa exclusiv cu lucrările de pavaj şi nivelment 3_ 

Tot în 1834, pentru a se curma neîncetatele pricini ivite între 
proprietari şi organele municipale, s-au luat măsuri pentru pavarea 
sistematică a uliţelor Capitalei sub supravegherea unui comitet alcătuit 
din patru membri : vornicul Politii, prezidentul Sfatului Orăşenesc şi 
două „mădulare" alese de Adunarea Obştească ; în acest scop a fost 
destinată suma de 4.958.367 lei, împărţită pe o perioadă de 10 ani 
(1334-11343) r.. 

Planul lucrărilor edilitare, de aliniere a străzilor şi de indicare a 
direcţiei canalelor de scurgere, a fost alcătuit de inginerul Vladimir 
de Blaremberg, şeful secţiunii de geniu de pe lîngă Departamentul Tre
buri.lor din Lăuntru"· Astfel se prevedea că în culoarea de roşu şi pe 
cele patru uliţi mari caldarîmurile să se facă cu cheltuiala proprieta
rilor de case şi locuri ; pe celelalte uliţi care ieşeau din oraş, să se 
aştearnă piatră numai pe mijloc, plătind cei ce locuiesc acolo două părţi 
după suma stînjenilor, iar a treia parte să fie achitată de mahalagii 

1 Printre boierii rău platnici ce nu înţelegeau să-şi achite contribuţia pentru 
pavarea uliţii din mahalaua Boteanu, din apropierea bisericii omonime, se nu
mărau vornicul Alexandru Nenciulescu, logofătul Tache Ralet, serdarul Iordache 
PoLitimos, pitarul Teodor Dîrzeanu, vistierul Costache Butculescu etc., sumele da
torate de aceştia ridicîndu-se la 1230 lei (cf. cu raportul Comisiei văpselii galbene 
din 3 febr. 1834, la Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 190/1834, fo. 214 : 
„Dosar pentru asternerea cu piatră a uliţii din mahalaua Boteanu pe la poarta 
5pătarul Roset inainte"). 

2 D. Berindei, Dezvoltarea urbanistică şi edilitară a oraşului Bucureşti.„, 
p. 146. În 1830 aga Costache Cantacuzino, arăta într-o scrisoare starea neigienică 
a pavajelor de lemn : „L'entretien du pavee en bois, ă l'exception seulement des 
quatres grandes rues, a toujours ete et est encore ă la charge des particuliers, 
que Ies proprietaires possedant des maisons ou boutiques sur Ies rues qui sont 
encore pavees en bois, soient tennes de Ies fa.ire paver en pierre, ce qui serait 
meme par la suite, une grande economie pour aux ; de la sorte on ferait disparaitre 
tout pavage en bois, et en meme temps tous les egouts qui s'y trouvent et qui 
a la moindre elevation de la temperature exalent une odeur infecte et les miasmes 
les plus pernicieux", ap. P. I. Săndulescu, op. cit., p. 16. Vezi şi Arh. St. Buc„ 
Municipiul Bucureşti, dos. 517/1837: „Delă pentru îmbunătăţirea uliţelor ce nu 
sînt aşternute cu piatră" ; Ibidem, dos. 663/1838 : „Imbunătăţurea uliţelor ce nu 
sînt aşternute cu piatră" etc. 
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4 I. C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic, p. 29. 
5 T. C. Filitti, op. cit., p. 2. 
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proprietari de pe uliţele alăturate ; în sfîrşit restul de uliţe urma să 
se dreagă de mahalagii, fiecare inaintea casei sale 1. 

Ritmul de pavare în oraş devine astfel intens mai ales după 1834. 
Numai în anii 1835-1837 se acoperă cu piatră străzi în suprafaţă de 
16.695 stînjeni pătraţi 2• Dar pavarea realizată era în general destul 
de defectuoasă ; din lipsă de canalizare şi de nivelaţie a străzilor, pa
vajele din bolovani de rîu se degradau foarte repede şi nu puteau rezista 
nici un an de zile :i. De aici o permanentă luptă între organele munici
pale şi proprietari în vederea întreţinerii în bună stare a uliţelor pa
vate"· Caracterul nesatisfăcător al pavajelor de pe străzi este relevat şi 
de către călătorii străini în trecere pe atunci prin Bucureşti. Scriitorul 
francez Stanislas Bellanger remarcă, în 1836, că străzile oraşului „în 
mare parte fără nume sînt lungi, strîmbe, sucite şi în orice anotimp 
murdare", dintre care „un foarte mic număr ... erau pavate, restul fiind 
acoperite cu scînduri şi bîrne sub care se scurgeau zoaiele oraşului şi 
apa de ploaie şi de unde în timpul căldurilor de vară se ridicau miasme. 
ln ceea ce priveşte străzile privilegiate, deoarece erau pavate cu piatră 
de rîu, fără postament, se desfundau şi formau gropi iar locuitorii ca 
să poată circula iarna le umpleau cu paie ; îţi poţi da seama de tristul 
aspect pe care îl ofereau" 3. ln acelaşi an, orientalistul englez Sir James 
Bailie Fraser, însoţitor al unor prinţi persani la Bucureşti, arată că 
„numai în ultimii ani, unele străzi au fost pavate cu piatră, articol 
foarte rar aici... ; însă chiar şi acum mai toate străzile sînt „podite" cu 
butuci sau cu scînduri de lemn, de unde vine chiar şi denumirea de 
„pod" pentru stradă. Dar multe din acestea nu arată nici măcar urmă 

1 Buletin. Gazetă Oficială, 1835, nr. 29 (2 sept.), p. 113. Mai vezi şi P. I. Săn
dulescu, op. cit., p. 17-20. 

2 A. L. de Grammont, De l'administration provisoire russe en Valachie et 
de ses rezultats, Buc., 1840, p. 91. Printre uliţele pavate în această perioadă 
amintim uliţa Cavafilor Mari (Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 311/1835). 
uliţa Sf. Apostoli (ibidem, dos. 284/1835), uliţa „Despre biserica Stelei" (dos. 
355/1835), uliţa Sf. Vineri (dos. 337/1835), uliţa Sf. Ecaterina (dos. 350/1835), uliţa 
Rahtivan (dos. 383/1836), uliţa Sf. Sava (dos. 384/1836), uliţa Batiştei şi Enei (dos. 
391/1836), uliţa biserica Albă (dos. 407/1836), uliţa Icoanei (dos. 453/1836), uliţa 
Antim (dos. 471/1837), uliţa Brezoianu (dos. 502/1837), uliţa Tîrgului de Afară 
(dos. 509/1837), uliţa Izvor (dos. 522/1837), uliţele Lucaci şi Ceauş Radu (dos. 
546/1837) etc. O listă a uliţelor pavate între 1836-1839 cu numărul de stînjeni 
pătraţi acoperiţi şi starea lucrărilor în Analele Parlamentare ale României .... 
tom. IX (1839-1840, partea I, p. 1159-1161. 

3 în „ Buletinul Ofiţial al Prinţipatului Ţării Româneşti", 1847, nr. 37 (26 mai). 
p. 148 se arată cum „caldaiimurile oraşului îndată ce se fac se şi strică din cauză 
că piatra este proastă şi neegală, Sfatul Orăşenesc a intervenit la Departamentul 
•rreburilor din Lăuntru care a dat porunci cîrmuitorilor de judeţe să privegheze 
ca piatra adusă în Capitală să aibă numai dimensiunile cerute adică lungimea de 
6-9 ţoli, lăţimea de 4-6 ţoli şi înălţimea de 6-7 ţoli". 

4 D. Berindei, op. cit., p. H6. în Buletin. Gazetă Oficială, 1845, nr. 113 (14 
decembrie), p. 480, se menţionează că .,la lucrările de pavare a uliţelor pe care
le suportă proprietarii, aceştia nu se pot înţelege şi rămin părţi pavate şi părţi 
nepavate". De aceia se dau dispoziţii „să nu se înceapă nici o lucrare pînă ce 
interesaţii nu cad de acord şi nu-şi iau angajamente de plată". 

5 Stanislas Bellanger, Le Keroutza, voyage en Moldo-Valachie, voi. II, 
Paris, 1846, p. 13 ; P. I. Cernovodeanu, Istoria Bucureştenilor prin călătorii străini~ 
III, p. 475 (mss. dactilografiat la Biblioteca M.l.B., inv. 17536/61). 
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<le podeală sau pavaj, mai ales drumurile de intrare în oraş" 1. Politi
cianul francez Edouard Thouvenel observa şi el în 1839 la Bucureşti 
„străzile destul de largi ... prost pavate, dacă nu chiar de loc ... " şi căuta 
să găsească totodată o explicaţie în faptul că „există la mică distanţă 
de Bucureşti zăcăminte bogate în păcură, dar în loc să se gîndească 
cineva să profite de această bogăţie pentru a face un pavaj de asfalt, 
ea este lăsată ţăranilor care o folosesc doar pentru ungerea osiilor la 
căruţele lor. Trăsurile sînt aşadar la Bucureşti un lucru de primă nece·
sitate, găsindu-se un număr mare de droşti de închiriat, toţi boierii 
posedă mai multe trăsuri" ~. Unora dintre străini, ca de pildă scriitorului 
francez Saint Marc Girardin la 1836, nu le scăpau însă şi eforturile 
depuse de autorităţile orăşeneşti pentru îmbunătăţirea stării uliţelor ; 
astfel acesta constată că „s-a început pavarea străzilor, renunţîndu-se 
la podirea lor. Se înţelege că dacă drumurile se vor îmbunătăţi, trăsu
rile vor deveni mai puţin folositoare... Bucureştii pavîndu-şi uliţele, 
aceasta înseamnă că se va putea merge pe jos, fără să fii cerşetor sau 
ţigan ... " :1• 

După 1840 schimbări şi transformări prea mari în acest domeniu 
nu se mai fac, căutîndu-se în general, faţă de condiţiile financiare 
vitrege şi situaţia destul de rea de pe atunci, să se continuie pe cît 
posibil activitatea edilitară în acest ritm şi după acelaşi program ca 
şi în trecut"· 

Totuşi anumite progrese se înregistrează şi în această epocă ca 
de pildă „desfiinţarea în cea mai largă măsură a pavajelor cu grinzi 
·de lemn 3 şi cilindrarea şoselelor împietruite cu un compresor (machină), 
cumpărat în 1845 din Germ:mia" 1;. 

!n ceea ce priveşte construcţia pavajelor din nou, nu s-a putut 
menţine nici la acelaşi nivel ca în trecut, diminuîndu-se oarecum 7 cu 

1 C. J. Karadja, Vizita unor prinţi persani la Bucureşti în anul 1839 în 
Revista istorică, XVII (1931), nr. 4-6 (aprilie-iunie), p. 76 ; P. I. Cernovodeanu, 

·Op. cit., III, p. 481. 
2 Edouard Thouvenel, Le Hongrie et la Valachie. (Souvenire des voyages 

et notices historiques), Paris, 1840, p. 176-177; P. I. Cernovodeanu, op. cit, 
III, p. 496. 

J Saint Marc Girardin, Souvenire de voyage et d'etudes, Paris, 1852, p. 280 ; 
P. I. Cernovodeanu, op. cit„ III, p. 479. 

~ Totuşi în 1843 se întocmeşte un „Proiect de cum are a se urma în viitor 
cu caldarîmurile" (Arh. St. Buc„ Municipiul Bucureşti, dos. 1139/1843, dos. 1301/1845), 
care nu a fost însă aplicat în această perioadă. 

5 Desi se mai iau măsuri privind „îmbunătăţirea uliţ~Jor ce nu sînt aşternut!' 
cu piatră" (ibidem, dos. 108611842, dos. 1101/1843, dos. 1195/1844, dos. 1287/1845 etc). 

0 P. I. Să!1dulescu, op. cit., p. 21. 
7 Printre uliţele noi pavate inti-e 1840 si 1848 menţionăm uliţa Jigniţei 

(Jbidfm, dos. 830/1840), uliţa Ţigăniei spre Scaune (dos. 850/1840), uliţa Tîrgul 
Cucului (dos. 884/1840), uliţa Vergului (dos. 983/1841), uliţa ce merge pe la Gră
·dina cu Cai (dos. 109211843). uliţa Nemţească (dos. 1187j1844), uliţa Bosel (dos. 
1275/1845), uliţa Herăstrău (dos. 1318/1845), uliţa din dosul caselor baronului 
Meitani (dos. 1584/1848) etc. Un model de contract încheiat la 25 mai 1844 de un 
.antreprenor cu proprietarii locului pentru pietruirea unei uliţe învecinate Podului 
Tîrgului de Afară, se află în Documente privind istoria oraşului Bucureşti (ed. 
Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti), Buc. 1960, p. 272-274, nr. 166 şi p. 278, 
nr. 168. 
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toate cererile disperate ale locuitorilor din mahalale. Cauza era datorată 
întreţinerii prea costisitoare a pavajelor de pe cele patru căi principale, 
cît şi a celorlalte pavaje de piatră construite. Chiar în preajma revo
luţiei de la 1848, Sfatul Orăşenesc încercă să ia unele măsuri radicale 
pentru ameliorarea supărătoarelor lipsuri existente 1. 

Această preocupare nu scapă consulului prusian la Bucureşti Nei
gebaur, care recunoaşte în 1848 că „starea sănătăţii populaţiei s-a îm
bunătăţit totuşi considerabil de cînd s-a înlocuit pe străzi pavajul de 
lemn cu piatră. Mai înainte, însă plutea în aer un miros îngrozitor 
pentru că acestea (străzile) nu aveau fundament şi sub grinzile aşezate 
pe scînduri groase de stejar, se aduna murdărie, se vărsau multe dintre 
cloace ori putrezeau animale căzute înăuntru. Boierii cei bogaţi nu se 
interesau de toate acestea fiindcă, dacă se întîmpla vreo epidemie, aveau 
putinţă să plece în Transilvania. Astăzi însă, se dă atenţie îngrijirii 
curăţeniei de pe străzi, deşi acest lucru întîmpină greutăţi prin faptul 
că gunoiul nu este întrebuinţat pe cîmp nici măcar în apropierea ora
şului, aşa încît curăţenia costă bani. Totuşi, azi străzile sînt pavate" 2. 

In concluzie, în perioada anilor 1831-1848, deşi ritmul de pavare 
a străzilor Capitalei a fost relativ intens, totuşi folosirea bolovanilor de 
rîu la pavaje, lipsa de canalizare şi nivelare a uliţelor şi în bună m8.sură 
reaua voinţă a contribuabililor răi platnici, mai ales din rîndurile ma
rilor boieri proprietari, au constituit o puternică frînă în acest do
meniu de activitate edilitară, amînat - ca şi altele - spre o rezolvare 
definitivă ulterioară. 

ILUMINATUL CAPITALEI 

Iluminatul Capitalei înregistrează progrese simţitoare în perioada 
regulamentară faţă de epocile anterioare, cînd aproape că nu există o 
preocupare a autorităţilor în acest sens. 

Iluminatul artificial se făcea în Bucureşti de multă vreme cu 
lumînări de seu şi de ceară 3, cele din urmă fiind rezervate în special 
pentru trebuinţele domniei şi slujbele religioase. 

1 Sfatul prex:onizează ca „uliţa să fie umplută cu pămînt bun, galben ; ni
sipul să se ude şi să se bată cu maiul ; piatra să fie mare şi aşezată cu vîrful 
în jos ; după aşternere să se bată iar un strat de nisip", aceleaşi măsuri fiind 
adoptate şi la „prefacerea" pavajelor, (cf. Buletin Ofiţial al Prinţipatului Ţării 
Rnmâneşti, 1848, nr. 24 (8 mai), p. 95). 

2 Dr. Johann Ferdinand Niegebaur, BeschrPibung dPr Moldau u. Wallachei, 
Leipzig, 1848, p. 241 ; V. Papacostea, Un observator prusian în Ţările Române 
acum un veac, Buc., 1942, p. 68-69. 

:i Luminărarii sînt întîlniţi în Bucureşti încă de pe vremea lui Mihnea II 
Turcitul (1577-1583, 1585-1591), iar prima lumînărie cunoscută funcţiona în 
;ipropierea m-rei Sf. Gheorghe Nou (doc. din 8 iunie 1626, cf. Arh. St. Buc., mss. 
255, fo. 16-17 v). Domnia - în vremea lui Constantin Vodă Brîncoveanu (1688-
1714) - îşi avea în oraş lumînăria proprie, al cărui meşter poseda singur dreptu! 
de a cumpăra seu de la măcelari pe 8 bani ocaua şi să ţină la lucru 10 argaţi 
lumînărari scutiţi de bir ; dreptul de monopol era asigurat prin faptul că nimeni 
n-avea voie să vîndă luminări în Bucureşti „fără ştirea lumănarilor domneşti" 
(cf. Dinu C. Giurescu, Anatefterul. Condica de porunci a visteriei lui Constantin 
Hrîncoveanu în Studii şi materiale de istorie medie, voi. V (1962), p. 389, nr. :35, 
doc. din 21 martie 1698. 
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Fabricarea şi vînzarea lumînărilor de ceară albă se hărăzise prin 
hrisoave domneşti - începînd de la 14 iulie 1764 - a se face numai 
la lumînăria marelui vistier Mihai Cantacuzino, închinată ctitoriei sale 
- biserica celor 40 de mucenici - aflată pe Podul Mogoşoaiei (pe locul 
Ateneului Român de astăzi) şi cunoscută ca metoh al Episcopiei de 
Rîmnic 1• 

Primul pitac domnesc privitor la iluminarea oraşului datează de 
abia din 6 iulie 1814, cînd Ioan Vodă Caragea poruncea să se pună din 
capul Podului Mogoşoaiei şi pînă la Curtea Veche „şi pe o margine si pe 
alta, la fieşcare 7 case... cîte un stîlp lung de un stînjin şi jumătate 
şi în capul stîlpului să aibă cîte un felinar şi pe toată seara să se pue 
şi cîte o lumînare ... 2. 

La sfîrşitul perioadei fanariote şi chiar a domniei lui Grigore 
Dimitrie Ghica (1822-1828) nu se putea vorbi totuşi de o iluminare a 
oraşului. De aceea, regulamentul de înfrumuseţare a Capitalei din 1830 
preconiza ca „pe cele 4 uliţe mari ale oraşului 3, precum şi în toate 
uliţile tîrgului, să se pue felinare încrucişate, întru depărtare de cîte 
:zece stînjini unul de altu, aprinzîndu-să noaptea cu untdelemn sau 
untură de peşte, iar nu cu lumînări, şi s-au socotit pe temeiu ca lumina 
lor să ţie 12 ceasuri pe toată noaptea, iarna şi vara", iluminatul uliţelor 
urmînd a fi arendat prin licitaţie publică 4• 

Funcţionarii Sfatului Orăşenesc aveau - printre alte obligaţii -
şi sarcina de a supraveghea „ca pe locurile pe unde s-au aşezat felinare, 
să să aprinză în fieşcare seară". Acel care nu raporta Maghistratului 
ori şi ce abatere constatată, se „depărta cu necinste" din slujbă 5. 

ln principiu - conform regulamentului de înfrumuseţare - ar fi 
trebuit să se lumineze în Bucureşti uliţi ce ajungeau la 11.224 stînjeni, 
prin 955 felinare, distanţate la 10-15 stînjeni, a căror cumpărare s-ar 
fi cifrat la 38.200 taleri, iar costul întreţinerii la aproape 200.000 
tHleri 6• 

1 Lumînăria funcţiona încă ciin zilele lui Scai-lat Vodă Ghica (1758-1761) 
cu meşteri străini, dar în vremea lui Constantin Vodă Mavrocordat (1761-1763) 
aceştia ne mai putînd îndura birurile ridicate şi concurenţa lumînăriei domneşti, 
care avea dreptul de monopol, au lichidat atelierul. Ulterior această lumînărie 
la care lucrau 2 meşteri, a fost achiziţionată de marele vistier Mihai Cantacu
zino cu 200 taleri, care a repus-o în funcţiune. Ştefan Vodă-Racoviţă (1764-1765} 
a scutit pe aceşti meşteri de dări, avînd voie să lucreze pînă la 100 ocale de 
ceară proprie şi să vîndă numai făclii albe, nu şi galbene sau luminări de seu. 
(Hrisov domnesc din 14 iulie 1764 în Documente privind istoria oraşului Bucureşti 
(ed. MIB), p. 110-112, nr. 65). Mai vezi şi G. Potra, Documente privitoare la 
istoria oraşului Bucureşti (1594-1821), p. 565-566, nr. 456, 457; p. 678-679, 
nr. 553 etc. 

2 V. A Urechia, Istoria romînilor, voi. X A, Buc., 1900, p. 710. 
3 Adică Podul Mogoşoaiei, Podul Caliţei, Podul Şerban Vodă şi Podul Tîr

gului de Afară. 
" E.Vîrtosu, I. Vîrtosu, si H. Opresc:u, lnceputuri edilitare 1830-1832 I. Docu

mente pentru Istoria Bucure.ştilor, p. 41. In februarie 1832 Marea Vornicie supune 
Adunării Obşteşti proiectul iluminării Capitalei cu untdelemn de rapiţă (Analele 
Parlamentare .... tom. II, partea I (1831-1832), p. 36, 612-613). A se vede şi Arh. 
St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 40/1832 (Delă pentru luminarea oraşului cu 
felinare). 
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" E. Vîrtosu, I. Vîrtosu şi H. Oprescu, op. cit., p. 106-107. 
G Ibidem, p. 19-21. 
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· In realitate, măsurile s-au aplicat pe o scară mult mai redusă 
din pricina fondurilor insuficiente de care dispunea Sfatul Orăşenesc, 
incît în 1833 funcţionau în oraş de abia 280 felinare, urmînd ca în 
anul următor să se prevadă utilizarea a 500 felinare 1• 

Felinarele nu ardeau însă numai cu untdelemn sau untură de 
peşte, majoritatea lor fiind încă prevăzute cu lumînări de seu. Tot cu 
lumînări de seu era aprovizionată pentru nevoile proprii şi populaţia 
Capitalei, prin concesionarea fabricării şi desfacerii lor, de către antre
prenori contractanţi cu Sfatul Orăşenesc 2• 

Iluminatul privat. Licitaţiile pentru concesionarea dreptului de 
fabricaţie şi desfacere a luminărilor în Bucureşti, se ţineau la sfîrşitul 
lunii octombrie, dată la care se colecta seul nou de vită la zalhanalele 
de carne ale oraşului. Contractul încheiat de Sfatul Administrativ al 
Prinţipatului Ţării Româneşti cu neguţătorul Ioan Stamul pe durata 1 
noiembrie 1833 - 1 noiembrie 1834, chezaşi fiind paharnicul Andronache 
Ragi Teohari, prevedea vînzarea luminărilor la preţul de 84 parale 
ocaua, ele urmînd „să fie bine lucrate, cu seu bun, curat ... albe" ... cu .. . 
„feştilile de bumbac" ... „potrivite şi fierte bine, numai în seu de capră" ... , 
vînzarea lor urmînd .„ „să se facă cu cîntar drept, socotită ocaua de 400 
dramuri" :i. In anul următor. neprezentîndu-se niciun solicitant, a tre
buit şă se facă apel la lumînărarii de profesie t, şi „înduplecaţi" să pri
mească concesiunea. Sfatul Orăşenesc - de care depindea acum pro
blema iluminatului - a trebuit să se împrumute cu bani de la Vistierie 
şi alte maghistraturi mai bogate din provincie pentru a cumpăra seul 
necesar luminărilor prin maghistrat. 

In cele din urmă Sfatul Orăşenesc s-a văzut nevoit să permită ori 
cui să deschiză lumînărie în oricare vopsea a oraşului cu condiţia ca 
preţul să nu fie mai ridicat „decît cel ce va erta putiincioasa economie" '>. 

1 Analele Parlamentare„. tom. IV, partea I (1833-1834), p. 407, 417 şi Arh. 
St. Buc„ Municipiul Bucureşti, dos. 163.'1833 (Delă pentru luminarea ce se facP. 
în oraş). La 1833 se plătea polcovnicului Atanase, îngrijitorul felinarelor, leafa 
pe luna ianuarie, ridicîndu-se la 480 lei (280 lei după jurnal, 20 lei pentru 1 aprin
zător la 23 felinare şi 180 lei pentru 6 aprinzători la 100 felinare). In 1835 tot 
polcovnicul Atanase era îngrijitorul felinarelor, dar acum era plătit cu 510 lei 
lunar, adăugîndu-i-se sarcina îngrijirii a 2 aprinzători speciali pentru felinarele 
curţii domneşti de pe Podul Modoşoaiei în număr de 6, mutate în 1834 de pe 
Podul Caliţii (cf. D. Leonida - N. Caranfil, Din istoricul instalaţiunilor tehnice ale 
Municipiului Bucureşti, partea I, Buc„ 1935, p. 40). 

2 Generalităţi la V. Popescu, Evolaţia iluminatalui în Capitală, în Urba
nismul, XIV (1937), nr. 11-12 (nov. - decembrie), p. 525-527. 

~ I. Cojocaru, Documente privitoare la economia Ţării Româneşti 1800-
1850, II, Buc„ 1958, p. 524-527, nr. 387. 

" Un conflict opune autorităţile orăseneşti lumînărarilor încă din 1829, cînd 
aceştia, sub pretext că păgubesc, n-au admis preţul de confecţionare al lumînă-
1·ilo1· la 14,1 parale bucata, ci la 23 parale ; de aceea pe durata 1 noiembrie 
1829 - 1 noiembrie 1830 concesionarea fabricării şi vinzării luminărilor a fost 
preluată de bancherul baron Ştefan Meitani, care nu a fost mulţumitoare, lumi
nările fiind scoase în număr necorespunzător şi de calitate proastă, (cf. D. Leo
nida - N. Caranfil, op. cit, I, p. 22-26). 

5 Ibidem, p. 28-29. 
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In 1837 se încheia un nou contract cu lumînărarii, dar numai cu 
condiţia ca acestora să le procure sumele de bani necesare fabricării 
luminărilor cu împr:umut. Contractul - încheiat la 18 octombrie 1837 pe 
intervalul 1 noiembrie 1837-1 noiembrie 1838 cu lumînărarii Chiriac 
Antoniu, Teohari Atanasiu, Enciu Ragi Anton armeanul, Petre Gheor
ghiu, Nane Papazoglu - prevede ca Sfatul să le împrumute 100.000 
lei „cu dobîndită pravilnică", acordaţi în 3 rate (1, 15 şi 30 noiembrie), 
urmînd a fi restituiţi în aceeaşi monedă pînă la expirarea contractului, 
apoi fixa preţul de fabricaţie la 2,18 lei ocaua de luminări şi condiţiile 
de fabricaţie, marfa urmînd a se desface în 14 prăvălii din oraş 1. Con
tractul includea dreptul de monopol doar pentru fabricaţia de luminări, 
vînzarea în schimb fiind liberă, în ori şi ce cantitate, fapt care încuraja 
foarte mult specula în dauna consumatorilor. 

In 1839 concesionarea fabricării luminărilor de seu în Capitală a 
fost obţinută de zaraful şi omul de afaceri Hilel Manoah. Lumînărarii 
au protestat, cerind ei acest drept, oferind un preţ de fabricaţie cu 2 lei 
la oca mai ieftin decît cel contractat de Hilel. Departamentul Treburilor 
din Lăuntru, după ce a negociat cu zaraful reducerea preţului la cel 
propus de lumînărari, a însărcinat Sfatul Orăşenesc să încheie contrac
tul cu acesta, deoarece propunerea iumînărarilor era considerată drept 
„o vicleană întrebuinţare spre a descuraja în viitor pă orie:are alt 
muşteriu a să mai ivi pentru acest articol şi prin urmare a dărăpăna cu 
totu concurenţa din care să aşteaptă totdeauna scăzămîntu preţului la 
vînzarea luminărilor" 2• 

In anii următori concesionarea a fost acordată însă mai mult 
„isnafului" lumînărarilor şi săpunarilor sau diferiţilor negustori :i. 

Luminările au fost tot timpul standardizate, fabricîndu-se un anu
mit număr de luminări pentru fiecare oca. Luminările „20 la oca" se 
vindeau publicului cu 5 parale luminarea, iar cele de „25 la oca" cu 4 
parale bucata, numai luminările mai mari vînzîndu-se cu ocaua 4. 

Avînd în vedere neajunsurile provocate consumatorilor de ilu-
minatul cu luminările de seu ce fumegau şi împrăştiau un miros neplă-

1 D. Leonida - N. Caranfil, op. cit., I, p. 29-30. 
2 Ibidem, p. 31. 
3 In 1840 aprovizionarea Capitalei cu luminări s-a făcut din nou de către 

111mînărarii ce au oferit un preţ de fabricaţie mai ieftin ca Hilel la 2,32 lei 
ocaua, Sfatul urmînd să le împrumute 160.000 lei. la care urmau să plătească 
12% dobîndă. In 1841 „contracciul" luminăranlor a fost negustorul Dimitrie 
Hagi Anghel, iar la 9 noiembrie 1842 Sfatul Orăşenesc delega pe deputatul maha
lalelor Boteanu şi Biserica Enii să încheie contract pe anul 1843 cu cîţiva dintre 
lumînărari la preţul de 2 lei şi 28 parale ocaua de luminări. Peste 1 an conce
siunea a revenit din nou „isnafului" luminărarilor şi săpunarilor, hotărîndu-se 
şi „monopolul" asupra „săpunului prost" ; preţ.ul obţinut de Sfat la licitaţie a 
fost de 2 lei şi 20 parale ocaua de luminări şi 1 leu şi 20 parale de săpun prost. 
ln 1845 concesiunea luminărilor şi săpunului a rămas tot asupra corporaţilor de 
luminărari şi săpunari, după ce Sfatul le-a acordat 3 OOO de galbeni, împrumutaţi 
cu dobindă de 6% de la maghistraturile din Brăila, Ploieşti, Cimpulung şi Ocnele 
Mari. Pentru toate acestea vezi Buletin. Gazetă Oficială, 1843. nr. 98 (5 noiembrie), 
p. 382 şi 1846, nr. 56 (9 august), p. 224 şi Leonida - Caranfil, op. cit., I, p. 29-31 ; 
D. Leonida, Primele lucrări tehnice ale Capitalei, p. 5 şi Documente privind 
istoria oraşului Bucureşti, ed. MIB, p. 267-268, m·. 163. 

4 Ibidem, p. 32. 
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cut - fără a mai vorbi de specula la care se dădeau antreprenorii cu 
vînzarea lor - Sfatul Orăşenesc a încercat să sprijine în perioada 
1831-1848 mai multe iniţiative pentru fabricarea lumînărilor din stea
rină sau spermanţet. Din nefericire niciuna din ofertele făcute în acest 
sens nu au căpătat viaţă, fie din pretenţiile de cîştig prea exagerate ale 
propunătorilor, fie chiar din nepriceperea sau lipsa lor de seriozitate. 

Astfel, în februarie 1837 un oarecare A. Factor care se auto
intitula „profesor de himie", locuind pe Podul Mogoşoaiei, în mahalaua 
Boteanu, vopseaua Galbenă la nr. 670 1, „cunoscînd multe secreturi 
cercate de o folosinţă netăgăduită, pe care le-au arătat în capitalele şi 
în cele mai prinţipale oraşe ale Evropii", cerea domnitorului Alexandru 
Dimitrie Ghica „un privileghiu deosebit pentru fabricaţia şi vînzarea 
lumînărilor noo de ceară, de a sa născocire, care între alte multe folosuri, 
sînt şi foarte iconomicoase" 2 . Deşi Departamentul Treburilor din Lăun
tru poruncea, la 27 august 1837, Agiei, ca de acord cu Sfatul Orăşenesc 
să dea solicitantului aprobarea cerută, totuşi lumînări inventate şi 
fabricate de A. Factor nu s-au văzut în Bucureşti :i. 

ln 1840 vornicul de politie Nicolae Băleanu cerea „slobozenie" să 
deschidă „fabrică de lumînări - din partea cea vîrtoasă a seului - şi 
săpun - din partea cea molicioasă" şi tot în acelaşi an Otto Turner 
reclama autorităţilor principatului un privilegiu exclusiv de 10 ani 
pentru întreaga ţară de a fabrica lumînări „stearke" într-o fabrică pe 
care voia să o înfiinţeze prin mijlocirea unei societăţi de lucrători, 
fabrică care ar fi avut drept „cuvînt de comerţ : fabrică de lumînări de 
Ţară Românească" ''. Oferta din urmă a fost însă respinsă deoarece 
legiuirea pentru ocrotirea aşezării fabricilor, prevăzută prin articolul 
157 al Regulamentului Organic, nu admitea dreptul de monopol, ci 
numai un regim preferenţial pe timp determinat 5. 

La 11 iulie 1845 S. Leyvraz, asociat la fabricile Milly şi Apollo din 
Viena, după ce înfiinţase o fabrică de lumînări de stearină la Iaşi, îşi 
propune să întemeieze una de acest fel şi la Bucureşti „printr-o socie
tate pe acţiuni", printr-o cerere înaintată domnitorului Gheorghe Dimi
trie Bibescu G ; deşi prezenta şi un statut foarte amănunţit al viitoarei 
societăţi pe acţiuni, în 27 articole, anexat cererii 7, ea a fost respinsă, 
deoarece, ca şi în oferta lui Turner, se pretindea „privilegiul de a fi 
singura de acest gen în Ţara Românească pe o perioadă de 10 ani". 

In sfîrşit la 21 august 1846 Sfatul Orăşenesc înainta Departamen
tului Treburilor din Lăuntru avizul său favorabil asupra cererii făcute 
de Karl Stoeckler, doctor în chimie şi tehnică „ce voeşte a lucra" 

' Curierul Românesc, VIII (1837), nr. 94 (29 ianuarie), suplement. 
2 I. Cojocaru, op. cit., 11, p. 664-665, nr. 489. 
1 D. Leonida - N. Caranfil, op. cit., I, p. 35. 
4 Ibidem, p. 37-38 ; Gh. Georgescu-Buzău, Aspecte ale dezvoltării manu

facturilor din 'fara Romdnească şt Moldova... în Studii privind Unirea Principa
telor, Buc. 1960, p. 104. 

s Regulamentul Organic (ed. 1847), p. 175. 
6 I. Cojocaru, op. cit .. II, p. 846-847, nr. 653 ; Gh. Georgescu-Buzău, op. 

cit., p. 104. 
7 I. Cojocaru, ibidem, p. 848-854, ni". 655 : vezi şi Leonida - Caranfil 

op. cit., I, p. 38. 
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lumînări de seu „de o calitate mai bună". Fiind supuse probelor, lumî
nările „s-au văzut în adevăr lucrate mai deosebit decît cele ordinare, 
adică în forma celor de spermanţet, însă cererea numitului este a vinde 
fundul 1 de asemenea luminări cu lei 2 parale 30. Şi aşa, ca un articol 
de lues, care nu poate aduce nici o supărare, nici obştii, pentru că nu 
este silită a cumpăra de i să vă părea scump, nici contracciilor lumînă
rari, fiind mai cu preţ decît cel hotărît prin contract, Sfatul au socotit 
că poate fi slobod numitul a-şi întreprinde negoţul său, potrivit Regu
lamentului Organic", din rămăşiţele materialelor, urmînd a se fabrica 
săpun ordinar 2. 

Cu toată încuviinţarea Departamentului, obţinută la 27 august 1846, 
nici această fabrică proiectată de Stoeckler nu a luat fiinţă, încît pînă 
la sfîrşitul perioadei regulamentare, cu toate numeroasele proiecte îna
intate, nu se obţinuse nici un rezultat practic, iar populaţia oraşului 
continua să consume lumînări de seu obişnuit, fiind la discreţia preţu
rilor fixate de antreprenori. 

Iluminatul public. Iluminatul public al Capitalei - aprinderea 
luminărilor şi întreţinerea felinarelor - a început a fi arendat prin 
licitaţii, incepind din 1835, ca şi confecţionatul şi vînzarea lumînărilor. 

Primul contract de iluminat al oraşului Bucureşti datează din 5 
iulie 1835, fiind semnat de antreprenorii Vasile Gurgiu şi Hristache 
Mariuţeanu pe durata unui an (10 iulie 1835-10 iulie 1836) ; ei se 
îndatorau la „aprinderea felinarelor după poduri cum şi ţinerea lor în 
bună stare", urmînd a fi plătiţi pentru fiecare sută de felinare cu cîte 
4500 lei 3. 

In anii 1835 şi 1836 Sfatul Orăşenesc ridicase numărul felinarelor 
din Capitală la 444, pentru întreţinerea cărora plătea trimestrial cîte 
4995 lei"· Pe perioada 1836-1837 „contracciul" felinarelor din oraş, 

t Funt, măsură de greutate egală cu 0,453 kg. 
2 I. Cojocaru, ibidem, p. 902-903, nr. 704 ; Leonida - Caranfil, op. cit„ I, 

p. 38-39 ; Gh. Georgescu-Buzău, op. cit., p. 105. 
3 D. Leonida - N. Caranfil, op. cit., I, p. 41-43. 
' Ibidem, p. 44. Aprinderea felinarelor cu luminări de seu cumpărate de la 

contraccii însărcinaţi cu fabricarea şi vînzarea lor se făcea de către epistaţii şi 
vătăşeii mahalalelor. Felinarele erau aşezate la răspîntiile cele mai importante, 
cunoscîndu-se locul lor numai pentru cele din culoarea de roşu : în mahalaua 
Sf. Nicolae la răspîntia din Cavafii Vechi de la Cozin ; în mahalaua Curtea 
Veche la răspîntia de lîngă poarta din sus (a fostei curţi domneşti) ; în mahalaua 
Şerban Vodă la răspîntia de la Sf. Ioan ; în răspîntia de ia Cişmeaua Seacă care 
nu de mult se adăugase mahalelei Scaunelor ; în mahalaula Sf. Dimitrie la răs

pîntia din Uliţa Nemţească şi în faţa bisericii ; în mahalaua Scaunelor la răs

pîntia de la Sărărie; în mahalaua Sf. Gheorghe Vechi la răspîntia de la Arghi
ropolu, în răspîntia Salvaragii ; în răspîntia de la Brătăşanca şi în răspîntia de 
la Dorobanţie ; în mahalaua bisericii Doamnei la răspîntia de la Casa Cornescului 
(pe locul unde se află aci:J.m întretăierea Bulevardului Gh. Gheorghiu-Dej cu Calea 
Victodei), ap. George Potra, Luminarea şi paza de noapte a oraşului Bucureşti 

în 1840 în Bucureştii de altă dată, Buc., 1941, p. 36. 
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polcovnicul Naum, primea 3.500 lei pentru suta de felinare, în schimb 
ce succesorul său, Nicolae Stancov, a fost plătit în 1838 cu 4.000 lei 
pentru suta de felinare, al căror număr a sporit însă la 600 1. 

In 1839, negăsindu-se ofertanţi la licitaţii, îngrijirea felinarelor a fost 
dată pe seama comisiilor vopselelor, „care tocmesc într-adins oameni 
pentru spălatul şi curăţitul felinarelor" cu preţul de 3 lei anual de feli
nar. Aceşti „felinaragii", ca Tudor uncheaşul, Ioniţă sin Tudor şi Ion 
Ungureanu, trebuiau să aibe în grijă 352 felinare în vopseaua de roşu, 
66 (ulterior 83) felinare în vopseaua de albastru şi 78 felinare în vop
seaua de verde ; înlocuirea geamurilor sparte de la felinare se făcea de 
către Samoil sticlarul 2. 

Bugetul Sfatului Orăşenesc pe 1840 prevedea 37.200 lei pentru 
întreţinerea felinarelor Capitalei :i, ajunse acum în număr de 620, pentru 
care se asigura şi paza de noapte, pe comisii, rînduindu-se şi locurile 
unde urma să se facă de strajă 4• 

In 1844 concesionarul iluminatului public a fost Samoil sticlarul. 
Printre obligaţiile sale se numără şi aceea a aşezării a 120 felinare noi 
cu stîlpii şi „hiarele" lor, pe cheltuială proprie, plătindu-i-se de felinar 
cîte 48,35 lei pe an, plată în care se includea şi aprinderea a 4 lămpi 
cu undelemn de la Curtea Domnească, precum şi a celor 120 felinare 
noi ; se prevedea de asemenea „ştraf" de 1 leu pentru felinarul care 
s-ar găsi fără luminări"· In Capitală numărul felinarelor ajunsese în 
1844 la 722, aşezate în centru în cartierele comerciale şi pe uliţele mai 
însemnate 6. 

O îmbunătăţire a iluminatului se constată şi prin sporirea greu
tăţii luminărilor; în 1846 în lunile de iarnă (noiembrie-februarie) se 
foloseau luminări de 12 lei ocaua, în lunile septembrie-octombrie şi 

martie de 14 lei ocaua, iar în lunile de vară (aprilie-august) de 2() 
lei ocaua 7. 

1 D. Leonida - N. Caranfll, Ibidem, p. 44. Vezi !?i Arh. St. Buc., 'Municipiul 
Bucureşti, dos. 571/1837 şi dos. 623/1838 (Luminarea oraşului cu felinare noaptea). 

2 D. Leonida - N. Caranfil, ibidem, p. 44. 
3 Necesitatea sporirii numărului de felinare în Capitală şi a aşezării lor 

„cu bună orînduială" este arătată şi într-un jurnal al Sfatului Orăşenesc din 26 
noiembrie 1843, (cf. Buletin. Gazetă Oficială, 1843, nr. 109 (2 decembrie), p. 434 
şi nr. 110 (3 decembrie), p. 440. 

" G. Potra, op. cit., p. 36-39. Mai vezi şi Arh. St. Buc., Municipiul 
Bucureşti, dos. 878/1848 (felinarele din Politie) şi dos. 914/1840 (luminarea uliţelor). 

5 D. Leonida - N. Caranfil, op. cit., p. 44. Mai vezi si Arh. St. Buc., Municipiul 
Bucureşti, dos. 929/1841,. dos. 994/1842, dos. 1116/ţ843 şi 1208/1844 (Dele pentru 
luminarea uliţelor Capitalei) şi Buletin. Gazetă 'Oficială, 1844, .nr. 141 (23 noiem
brie), p. 563 ş. a. 

u Art. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1238/1844 (Delă pentru adăuaire 
de felinare în oraş). J. A. Vaillant, La Romanie ...• vol. III, p, 97 şi Stanislas Bel
langer, Le Kerout:za, vol. II, p. 16-17. 

7 D. Leonida - N. Caranfil, op. cit., I, p. 44. 
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Primele lămpi mari „cu ţilindre şi reverbere poleite cu argint", 
folosind „felurimi de uleiuri sau untdelemn lămurit şi curat spre a putea 
arde bine" au fost folosite la iluminatul public în 1847 1. Pentru acest 
fel nou de iluminat al străzilor s-a încheiat un contract cu Anghel 
Hirschel şi Samoil Salatei, avînd drept chezaşi pe Gazoti, antre
prenorii fiind obligaţi să instaleze mai întîi 105 din astfel de lămpi 2• 

In 1848 contractul a fost încheiat la 31 mai cu aceeaşi oameni de 
afaceri „pentru facerea şi aprinderea a 105 lămpi cu una înfiinţată la 
teatru în luna octombrie a aceluiaşi an 1847, lămpi mari cu ţilindruri şi 
reverberuri poleite cu argint care s-a aşezat pe cîteva uliţi ale Capitalei". 
Contraccii se mai obligau însă şi „cu facerea şi aprinderea şi a a altor 
250 lămpi ce s-a chibzuit de Cinstitul Sfat a se mai aşeza pe uliţele 
Capitalei... cu preţ de lei 235 parale 25 de fiecare" 3. 

In preajma revoluţiei de la 1848, Capitala ajunsese să aibă 850 
felinare cu luminări de seu, în afară de cele 105 care funcţionau cu 
untdelemn 4. Dar acestea erau aşezate numai în centru pe uliţele mai 
însemnate, mahalalele mărginaşe nebeneficiind noaptea de iluminat pu
blic. Cînd nu era lună bezna cuprindea aceste cartiere. Numai din loc 
în loc, la cîte un han sau cîrciumă, se mai găsea cite un felinar, o lumi
nare de seu, care de abia pîlpîia ca o indicatoare de aşezare omenească. 
încolo nimic ; în întunericul adînc nu se auzeau decît strigătele străje
rilor sau ale răspîntieşilor, care în grupe de cîte 10-15 persoane cutre
erau mahalalele. 

Din nou - ca şi în celelalte domenii de activitate edilitară - se pot 
constata limitele înfăptuirilor administraţiei orăşeneşti, care nu a depus: 
eforturi decît pentru înfrumuseţarea şi dotarea centrului, unde se aflau 
cartierele locuite de boierime şi negustorime, restul oraşului - în special 

1 încercări în acest sens se fac încă din 1845, cf. Arh. St. Euc., Municipi11T 
Bucureşti, dos. 1321/1845 (Delă pentru preschimbarea luminării oraşului cu lampe). 
Pentru instalarea în oraş a 50 de astfel de lămpi, Sfatul Orăşenesc reclamă 
licitaţie la 1 martie 1846, cf. Buletin. Gazetă Oficială, 1846, nr. 15 (4 martie), p. 59. 

2 D. Leonida - N. Car:mfil, op. cit„ 1, p. 45. Pentru iluminatul obişnuit cu 
luminări de seu în această perioadă, vezi Arh. St. Buc„ Municipiul Bucureşti. 
dos. 1402/1846, dos. 1502/1847 (Dele pentru luminarea ora~ului cu felinare C1l luminării. 

3 Prin acest contract antreprenorii se obligau a face pe cheltuiala lor 
„lampe cu fiarele lor, cu maşina cu cilindri,'' întocmai după modelul celor exe
cutate la cerinţa Sfatului, ca şi stîlpii trebuincioşi în care să se aşeze lămpile. 
Slilpii urmau a fi proporţionaţi după mărimea felinarului: lungi, groşi, lucraţi 
bine şi vopsiţi galben cu albastru. Se mai prevedea ca reverberurile „să fie curate· 
si poleite bine cu argint în foc" iar „maşina în care arde fitilul" să fie de aramă 
şi sănătoasă. Aprinderea felinarelor urma să se facă regulat în fiecare seară „la 
un ceas după apunerea soarelui" şi „să fie lumină în lunile noiembrie, decembrie, 
ianuarie şi februarie pînă la 3 ceasuri după 12 europeneşti, în lunile mai. iunie. 
iulie, august şi septembrie să fie doi ceasuri după 12, iar în lunile martie şi 
octombrie pînă la 21/ 2 după 12". In sfîrşit antreprenorii se mai angajau prin 
contract să confe<:ţioneze cele 250 lămpi noi în 3 rînduri pînă la 1 ianuarie 1849' 
(100 lămpi pînă la I septembrie 1848, alte 75 pînă la 1 octombrie, iar restul pină 
la 1 ianuarie), urmind ca de fieeare lampă să se plătească pentru fabricarea ei 
cite 24 lei şi Hi parale, (cf. Leonida-Caranfil, op. cit„ I, p. 45-47. 

4 Art. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1577/1848, fo. 12, (luminarea ora
şului cu felinare}. 
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mahalalele sărăcăcioase locuite de masele muncitoare vitregite prin 
asuprirea de clasă - rămînînd în urmă, fapt semnalat în continuu, mai 
ales de călători străini, care caracterizau Bucureştii ca un oraş al con
trastelor. 

TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI 

Primele mijloace de transport public, datorate însă iniţiativei par
ticulare, apar în Bucureşti de abia în 1828 sub forma trăsurilor de piaţă. 
Denumirea dată la început acestor trăsuri a fost aceea de birjă, intro
dusă de ofiţerii ruşi ; într-adevăr la Petersburg trăsurile de piaţă sta
ţionau la început în aşteptarea muşteriilor în Piaţa Bursei, în limba 
rusă bursa fiind denumită 6J.1p)l{a (birja) ; de aici şi trecerea acestui 
termen şi asupra menţionatelor vehicole 1. Aceste trăsuri - uneori nu
mite şi droşti - erau folosite numai de amploiaţi, negustori din mica 
burghezie sau călători, deoarece boierii şi vîrfurile burgheziei şi le 
aveau pe ale lor proprii 2• Ofiţerul finlandez Frederyk Nyberg, din rîn
durile armatei ruse, aflindu-se la Bucureşti în iulie 1830, menţionează 
că „pentru străini şi călători se găsesc trăsuri de piaţă care se pot în
chiria pe preţul de 3 piaştri, adică 1,20 ruble ora. Să nu credeţi că 
aceste trăsuri sînt rele, dimpotrivă: sînt echipaje frumoase din Viena, 
trase de 2 sau 4 cai..." 3. 

Locul de staţionare a birjelor sau droştilor din oraş se afla în apro
pierea Podului Mogoşoaiei lîngă caraulă, pe terenul hatmanului Dimi
trache (Tache) Ghica din vecinătatea fostului Palat domnesc al lui 
George şi Grigorie Dimitrie Ghica (casele banului Dimitrie Ghica)"· In 
1832, la 1 septembrie, droşcarii lipovenii şi pămîntenii, organizaţi în 

1 Alexandru Cebuc, Din istoria transportului de călători în Bucureşti, Buc .. 
1963, p. 70. 

J Luxul sau mai bine zis mania boierilor din protipendadă de a se plimba 
în trăsuri şi echipaje fastuoase pe uliţele oraşului data de pe la sfîrşitul seco
lului al XVIII-iea. Acest obicei este cu prisosinţă relevat de numeroşii călătol'i 
străini, care au trecut prin Bucureşti în ultimele decenii ale secolului al XVIII-iea 
şi în prima jumătate a celui de-al XIX-iea. Dorinţa protipendadei de a avea 
trăsuri luxoase, comandate în străinătate - în special la Viena - a atras la 
Bucureşti mai mulţi negustori întreprinzători, care s-au îmbogăţit din acest 
comerţ mănos. Primul depozit de trăsuri vieneze din oraş a fost înfiinţat pe 
la 1785 de contele ungur Fesletics, dedat negustoriei (cf. Herrn Jenne's Reisen 
nach St. Petersburg... die Moldau, Wallachei, Siebenbiirgen und Ungarn... Pest., 
1788, p. 227, ap. P. I. Cernovodeanu, Istoria Bucureştilor prin călători străini, 
voi. II, p. 292). In anii 1830-1831 negustorul sas Josef Weiss era cel mai de 
frunte caretaş din Bucureşti, desfăcînd aici trăsurile de la Viena şi întreţinînd 
în atelierele sale numeroşi potcovari, şelari şi vopsitori (cf. Das Wagnergesellen E. 
Chr. Dobei, Wanderungen in Morgenlănde ... , vol. I, Gotha, 1843, p. 45, ap. P. I. 
Cernovodeanu, op. cit., III, p. 454-455. La 1844 se aflau în Bucureşti 1775 de 
trăsuri, aparţinînd boierilor şi negustorilor avuţi (cf. J. A. Vaillant, La Romanie ...• 
voi. III, p. 100 ; P. I. Ccrnovodeanu, op. cit., III, p. 512). 

3 R. V. Bossy, Mărturii finlandeze despre România, Buc., 1937, p. 58 ; P. I. 
Cernovodeanu, op. cit., III, p. 451. 

' Cantor de avis şi comers, III (1839), nr. 8 (4 februarie), p. 20. 
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coorporaţii, aveau supărări din partea Agiei care îi împiedica „a face 
de jurnă cu trăsurile lor" 1 : numărul acestor droşcari se ridica în 1836 
la 12 lipoveni şi 20 pămînteni 2• In 1344, la Bucureşti funcţionau 70 
de birji 3• 

La 18 mai 1848 un anume Solomon Rosenthal anunţa Poliţia Capi
talei că a înfiinţat o cursă cu 2 trăsuri de mai multe persoane (omni
buse) între Bucureşti şi moşia Băneasa cu preţul de 1 şfanţ de persoană 
în zilele de sărbătoare şi 60 parale în zilele de lucru"· 

Imbunătăţirile aduse în transportul public în Capitală reflectau 
nevoile burgheziei de a avea mijloace de comunicaţie înăuntrul oraşului 
mai puţin costisitoare, permiţîndu-i deplasările necesare în interesele 
ei de afaceri. Boierimea nu era interesată în dezvoltarea traficul.ui în 
Capitală, deoarece poseda vehicule proprii, iar sărăcimea oraşului, meş
teşugarii şi precupeţii mărunţi erau obligaţi din lipsa mijloacelor ma
terial~ să se deplaseze pe jos. 

l Arh. St. Buc., Vornicia Bucureşti, 
cercat corporaţiile droşcarilor pămînteni şi 
de jurnă cu trăsurile lor). Mai vezi ibidem, 
(Delă privind birjarii din Bucureşti). 

dos. 3814/1832 (Supărările ce au 
lipoveni din partea Agiei a face 
Municipiul Bucureşti, dos. 1006;1842 

2 I. Cojocaru, op. cit„ vol. JI, p. 598, nr. 446 c. 
:i J. A. Vaillant, op. cit„ III, p. 100. 
" I. Cojocaru, op. cit„ II, p. 947, nr. 740. 
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BUCUREŞTII ŞI SIGILOGRAFIA 

de EMIL VIRTOSU 

In rîndurile ce urmează prezentăm două aspecte ale Bucureştilor 
din punctul de vedere al sigilografiei : 

1. Meşterii sigilari bucureşteni îşi cîştigaseră un bun renume, astfel 
că ajung să făurească sigiliile unora din mănăstirile de la Athos 
(1800-1801). 

2. Schimbarea sigiliilor întregii administraţii comunale a Bucureşti
lor, în 1868, după detronarea lui Vodă Cuza. 

1. Sigilii athonite făurite la Bucureşti 
Mănăstirea Caracalu de la Athos îşi comandă, în anul 1800, un 

sigiliu, la meşteri din Bucureşti, şi-l primeşte la începutul anului urmă
tor, prin mijlocirea egumenului mănăstirii Cotroceni. 

Urmînd acest exemplu, Marea Lavră a Sf. Atanasie, tot de la Athos, 
îşi comandă şi ea, prin mijlocirea aceluiaşi egumen, un sigiliu tot la 
Bucureşti, deo~rece acolo, „sînt meşteri mai pricepuţi". Aflăm, cu acest 
prilej, că sigiliul trebuia să fie împărţit în patru părţi, o a cincea parte 
constituind-o mînerul în formă de şurub, cu ajutorul căruia, pentru efec
tuarea sigilării, se reuneau, prin înşurubare, cele patru părţi amintite. 
ln cîmpul sigiliului avea să fie gravat Sf. Atanasie, iar circular legenda : 
Sigiliul pentru trebuinţa Marii Lavre a Sf. Atanasie. 

Scrisoarea de comandă cuprinde şi o precizare deosebit de pre
ţioasă, care ne arată unele din precauţiile luate de mănăstire pentru a 
împiedica falsificarea sau folosirea dolosivă a unei replici a acestui sigiliu. 
Se menţionează anume ca în fiecare din cele patru părţi amintite, în 
care avea să fie împărţit sigiliul, să se lase un mic medalion gol, negravat, 
iar aceste patru medalioane să fie dispuse în cîmpul sigiliului în formă 
de cruce, înăuntrul fiecăruia din aceste patru medalioane urmînd să se 
graveze, la Athos, un simbol, după cum avea să se găsească mai nimerit. 

Se menţionează de asemenea în scrisoare că cele cinci părţi ale 
acestui sigiliu aveau să fie încredinţate, de mănăstire, la cinci fraţi că
lugări (astfel că sigilarea unui act trebuia să se bucure de concursul 
tuturor acestor cinci păstrători de sigiliu, spre a se putea realiza). 

Se comanda deci la Bucure$ti un sigiliu împărţit, de tip clasic, dar 
care avea să servească, după cum se arată în scrisoare, numai la sigi
larea zapiselor, adică a actelor ce priveau viaţa economico-financiară a 
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mănăstirii, iar sigiliul folosit pînă atunci rămînea să servească şi mai 
departe, dar numai la corespondenţa propriu-zisă. 

Informaţiile de mai sus se găsesc în scrisoarea pe care, la 26 fe
bruarie 1801, Natanail - proegumen şi epitrop al Marii Lavre o adre
sează arhimandritului Visarion - egumenul Cotrocenilor. 

La 13 iunie, acelaşi an, Natanail revine cu cererea sa, ceea ce arată 
că sigiliul Marii Lavre nu fusese încă executat şi trimis. Această scrisoare 
menţionează un nou text pentru legenda sigilară : Sigiliul sfintei mănăs
tiri a Marii Lavre a sfîntului Atanasie cel din Athos. 

Din nefericire, corespondenţa ulterioară nu ni s-a păstrat, astfe1 
că nu ştim cum s-a executat pînă la urmă această comandă sigilară, 
despre care lipsesc şi precizările privind gravorul, metalul, dimensiunile, 
realizarea artistică şi tehnică, data la care va fi fost terminat şi data 
cînd a fost pus în funcţiune etc. In schimb, faptul că mănăstiri de la 
Athos îşi comandă sigilii la Bucureşti, la începutul secolului al XIX-lea 
constituie o dovadă a creşterii forţelor de producţie din Ţara Româ
nească, precum şi renumele deosebit de care se bucurau în Orient meş
terii sigilari din Bucureşti 1. De aceea ne întrebăm dacă şi acest sigiliu 
al conducerii Athosului nu va fi fost făurit tot la Bucureşti, aşa cum este 
cazul pentru alte sigilii athonite. Adăugăm că folosirea sigiliilor îm
părţite este foarte răspîndită la Athos. Conducerea însăşi, de la Caries, 
capitala peninsulei monahale athonite, întrebuinţează un sigiliu împărţit, 
ale cărui cinci părţi sînt păstrate de patru protaţi sau epistaţi, şurubul 
fiind în păstrarea unui al cincilea, preşedintele. Această constatare o 
face Emm. Miller, la 1863 2 precum şi T. T. Burada, nu mult după 
această dată 3. Aceeaşi constatare e valabilă şi în primul deceniu al seco
lului nostru şi a rămas, probabil, valabilă pînă astăzi. 

Reproducem în anexe textul grec şi traducerea celor două scrisori, 
atît de importante pentru noile precizări privind legăturile dintre ţările 
noastre şi orientul apropiat. 

2. Sigiliul Bucureştilor la 1866-1868 

Prin decretul nr. 1740 din 7 decembrie 1864, publicat în Monitorul 
Oficial, nr. 277 din 11/23 decembrie, Vodă Cuza, după raportul lui 
M. Kogălniceanu, ministru la „Departamentul de Interne, Agricultură şi 
Lucrări Publice", întemeindu-se şi pe „Chibzuirea Consiliului Comunei 

1 Vezi Anexa. 
2 „Les deliberation n'ont de valeur qu'autant qu'elles sont revetues de 

l'empreinte du sceau officiel. Ce sceau, en argent, est coupe en quatre parties, 
dont chacune reste entre les mains d'un epistate. Le president posscde la cle-f 
ă vis qui les rassemble toutes les quatre et il faut la reunion de ces cinq volontes 
pour valider une decision" (Emm. Miller, Souvenirs du Mont Athos„. Paris, 
1889, p. 7). 

3 „Pecetea ce au epistaţii e de argint şi frintă în patru bucăţi : fiecare are 
cite un pătrar din ea : trebuie deci consimţămîntul unanim al acestor epistaţi, 
pentru ca actul care se învesteşte cu aceea pecete să-şi aibă tărie şi să se aducă 
la îndeplinire" (T. T. Burada, O călătorie la muntele Athos, în „Revista pentru 
istorie, arheolog.ie si filologie", I, vol. I. Buc .. 1882, p. 393). 
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Bucureşti", fixează ca „arme" ale Bucureştilor „un scut cu sîntul marele 
martir Demetriu (patronul oraşului), pe cîmp de azur, surmontat de o 
coroană murală şi terminat de o eşarpă tricoloră avînd de tendinţiă : la 
dextra, un păstor cu un cîne, în suvenirea originei tradiţionale a oraşului 
(Bucur păstorul, fundatorul Bucureştilor) şi la senestra un herald cu 
armele ţării sub coroana domnească, ca semn de oraş capitală". Noua 
stemă din 1 e64 renunţă la tenanţi şi introduce deviza „Patria şi dreptul 
meu". Vom arăta în continuare cum se prezintă şi sigiliul Bucureştilor 
iniţiat în 1866, definitivat în 1868. Astfel la 24 ianuarie 1866, gravorul 
Menahem Carniol încheie un contract cu Primăria Bucureşti (primar 

\) 

-<-. 
\;. 

~ 
"~ '\' „ 

Stema din sigiliul Bucureştilor (1868) 

C. Panaiot), îndatorindu-se să facă 56 „sigilie, trebuincioase atît în can
celaria sa, cît la celelalte stabilimente dependinţi de comună cu noua 
stemă şi devisa oraşului, după modelul ce mi s-a dat" 1• 

Contractul precizează. că „dintr-însele, cincizeci şi cinci vor fi de pa
truzeci şi unu (no. 41) milimetre, iar una mică de douăzeci (no. 20) mili
metre în diametru". 

1 Arh. St. Buc., Primăria Bucureşti, dos. 225/1868 : „Confecţionarea a 56 
sigilii pentru comună şi altor autorităţi dependinte de dînsa". (Întreaga expunere 
şi citatele se întemeiază pe actele aflate în acest dosar. Modelul prezentat 
'4,5 X 5 cm) este anexat la f. 3-a a dosarului reprodus aici). 
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Deşi nu se specifică metalul din care aveau să fie confecţionate, 
totuşi, ţinînd seama de caracteristicile tehnice ale timpului, considerăm 
că aceste tipare sigilare aveau să fie făcute din bronz. 

O listă, alăturată acestui contract 1, precizează legenda, felul şi 
distribuirea acestor 56 sigilii, punîndu-ne astfel în directă legătură cu 
viaţa administrativă a Capitalei şi a instituţiilor dependente, după cum 
urmează: 

1. „Primăria communei Bucuresci : 2 pentru ceară, 1 mic tot pen
tru ceară, 3 pentru „cerneală". 

2. Officerul stării civile, circ. 1, 2, 3, 1, 5, din Bucuresci" : 5 pentru 
ceară, 5 pentru cerneală : 

3. Commandantul legiunii 1, 2, 3, 4, 5 a guardiei cetăţenesci din 
Bucuresci" : 5 pentru ceară, 5 pentru cerneală. 

4. „Consiliul de recensement al guardei cetăţenesci din Bucuresci" · 
1 pentru ceară, 1 pentru cerneală. 

5. „Sch6la primară publică de băeţi Nr. 1, 2, 3, 4, 5, din Bucu
resci" : 5 pentru ceară, 5 pentru cerneală. 

6. Sch6la primară publică de fete Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 din Bucu
resci" : 7 pentru ceară, 7 pentru cerneală. 

7. Sch6la comerciale publică din Bucuresci" : 1 ceară, 1 cerneală. 
8. „Serviţiul sanitar al communei Bucuresci" : 1 ceară, 1 cerneală . 

. Contractul arată că preţul fiecărui sigiliu este de 19 lei noi, ceea 
ce revine la un total de 1064 lei noi, din care 400 aveau să fie plătiţi 
înainte, iar restul în timp de şase săptămîni, pe măsura predării sigiliilor. 

Contractul mai cuprinde şi clauza că „dacă onor. Municipalitate 
va avea trebuinţă şi de alte asemenea sigilii, mă oblig a i le face şi pe 
acestea tot cu preţul de cîte lei nousprezece· (no. 19) bucata". 

Peste cîteva zile de la încheierea acestui contract are loc lovitura 
de la 11 februarie 1866, cu detronarea conspirativă a lui Vodă Cuza, 
astfel că, în aşteptarea eventualelor schimbări pe care acest eveniment 
politic putea şi avea să le aducă şi în ceea ce privea emblema sau stema 
de pe sigiliile oraşului Bucureşti, comanda sigiliilor rămîne în suspensie. 

Intr-adevăr, la 4 august anul următor, stema oraşului Bucureşti 
este schimbată şi, la o dată pe care n-o cunoaştem, realizarea sigiliilor 
cu noua stemă este încredinţată aceluiaşi gravor Menahem Carniol „gra
vorul brevetat al curţii domneşti", la sfîrşitul lunii ianuarie 1863 
dîndu-i-se şi acontul de 400 lei. Din noile sigilii, desigur tot din bronz, 
sînt predate la început numai şase bucăţi, iar pentru punerea lor în 
serviciu se încheie un proces verbal, la 25 martie 1868, al cărui text îl 
vom reproduce în întregime, deoarece dintr-însul luăm cunoştinţă în amă
nunt, între altele, şi de modul în care sînt scoase din serviciu şi anulate 
tiparele sigilare foste pînă atunci în funcţiune. Iată acest proces verbal : 

1 Prima formă a acestei liste cuprinde 86 sigilii, număr provenit pe de o 
pa1te, din faptul că, la început, unora din instituţiile dependente li se atribuise 
nn număr mai mare de sigilii : iar pe de altă parte de prezenţa unor şcoale „supt
rursale" de băieţi şi fete şi a „Şcoalei de comerţ". În aceeaşi listă, sigiliile pentrn 
tuş (cerneală) sînt denumite sigilii „de timbrat". 
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înregistrat martiu 1868. 
Nr. 3329. 

PROCES-VERBAL 

După chibsuh·ea Consiliului Municipal, din şedinţa de la 4 august, anul 
trecut, aprobată şi de măria sa domnul, stema oraşului Bucureşti schimbîndu-'5e, 
a trebuit a se schimba şi sigiliul primăriei precum şi ale autorităţilor celorlalte, 
dependinte de comună, spre a purta în viitor noua stemă. 

S-a însărcinat dar cu facerea nouelor sigilie d. Menahem Carniol, gravorul 
brevetat al curţii domneşti. Numitul gravor aducînd şease din bucăţile de sigilii 
ce i s-a comandat, adică, trei pentru cerneală şi două mari şi una mică, pentru 
r.eară, cu inscripţiune : Primăria comunei Bucuresci : · 

Subsemnatul, primarul, astăzi, luni 25 martiu 1868, am ordonat să se dea 
dintr-însele, spre întrebuinţare, în cancelaria primăriei, cu început de mîine 
26 martiu, patru bucăţi, adică : 

1 pentru ceară, la registratură. 

1 idem pentru cerneală, la biroul biletelor de construcţiuni. 

1 idem pentru cerneală la casierie, pentru bonurile ce se eliberează împru
muturilor comunei. 

1 idem pentru ceară la secretar. 
Sigiliul cela mic l-am încredinţat tot sec1·etarului, pentru corespondenţa 

semioficială a primarului. 
Cel de al 6-lea sigiliu, pentru cerneală, destinat biroului ataşat pe lîngă 

Prefectura Poliţiei, pentru biletele de legitimaţiune şi de vite, rămîne provizoriu 
în păstrarea secretarului pînă se va da şi el capului acelui birou adică după ce 
se vor întrebuinţa biletele încredinţate acestui împiegat şi care sînt mai dinainte 
investite cu vechiul sigiliu. 

Sigiliile cele vechi, în no. de patru bucăţi : două pentru ceară şi două pentru 
cerneală, ţinute unul la registratură, unul pentru biroul, biletelor de construcţiune, 
unul la casierie şi cel de-al patrulea la îngrijitorul haspelului comunal, luîndu-se 
de la impiegaţii ce le ţinea, s-a dat d-lui Carniol, de le-a stricat prin pilă cu 
c;emnul X pe gravură, în presenţa mea, tot astăzi, spre a nu mai putea fi între
huinţate. 

Totodată s-a stricat în aseminea mod alte două sigilie : unul din anul 1862, 
cu o marcă vechie a oraşului (Dreptatea ţinînd în mină o balanţă) şi altul cu 
stema ţerei, care se afla tot la registrator. Aceste sigilie stricate s-a dat d. Intentent 
al haspelului comunal, spre a le păstra depuse într-o pungă de pînză sigilată cu 
noul sigiliu. 

Prezentul proces-verbal s-a făcut la primărie astăzi 25 martie 1868 şi s-a 
1mbscris de mine şi contrasemnat de secretar. 

Primarul comunei Bucuresci, 
C. PANAIOT 

Secretarul, 
T. I. FOCŞANEANU 

(Urmează semnăturile celor în drept, de primirea sigiliilor). 

Astăzi 30 aprilie 1868 s-a dat şi cel de-al şeselea sigiliu, cu inscripţiunea : 
Primăria comunei Bucuresci în primirea d-lui Costache Dimitrescu, capul biroului 
îm:ărcinat cu darea biletelcr de legitimaţiune şi pentru vinderea vitelor, spre a 
i;e servi cu dînsul la darea ziselor bilete, cu început de mîine l Mai. 

Primarul, C. Panaiot. 
Secretarul, T. I. Focşăneanu. 
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La 19 aprilie, M. Carniol predă încă două sigilii (tuş şi ceară) cu 
legenda : Serviţiul sanitar al comunei Bucuresci. Sigiliile aceste sînt 
încredinţate medicului-şef, ca să le pună în serviciu începînd chiar de a 
doua zi. In acelaşi timp, „cele trei sigilii aflate în cancelaria medicului 
şef, adică două cu armele ţării şi cu inscripţiunea : Serviţiul Medicului şef 
al Capitalei, sigilii vechi, de cînd acest post depindea de Ministerul de 
Interne : cel de al treilea, cu şarpele lui Esculap şi cu inscripţiunea : 
Consiliul de hygienă publică şi salubritate, luîndu-se, s-a stricat şi s-a 
dat d-lui intendent al ospelului comunal, spre a le păstra depuse într-o 
pungă de pînză, sigilată cu sigiliul Primăriei. 

Se încheie cu acest prilej un proces-verbal semnat de primar, secre
tar şi medicul şef, dr. Felix. 

Despre punerea în serviciu a celorlalte sigilii nu se face nicio 
menţiune în dosar. Aflăm doar că, pînă la 27 mai 1868, sigiliile toate 
fuseseră predate de gravor, dar sigiliile şcoalelor nu se trimiseseră încă 
la şcoale. 

Aflăm de asemenea că toate sigiliile vechi ale Primăriei Bucureşti 
aveau a se „desfiinţa prin încheiere de proces-verbal", după modul adop
tat, adică prin pilire şi apoi aveau să fie încredinţate „intendentului", 
pentru păstrare. 

Adăugăm că în toamna anului 1868 se mai comanda un sigiliu 
„săpat relief", pentru „biroul servitorilor". 

Rămîne încă neclarificată chestiunea „desfiinţării" tiparelor sigi
lare vechi ale autorităţilor statului : Cînd se introduce această practică ? 
Are un caracter general? A fost aplicată cu continuitate sau numai 
sporadic, şi numai de unele autorităţi ? 

Răspunsul nu ne este încă la îndemînă. 

ANEXE 
1 

1801, februarie 26. 
Caries. 

Natanail - epitropul Marei Lavre de la Athos către arhimandritul Visarion 
egumenul mănăstirii Cotroceni, pentru un sigiliu necesar Marei Lavre . 

.. ."tÎ)V J3oi>Â.Â.aV Oe en;etpT)aa Ti!> ICapaKaÂ.Â.tVi!> 'AV9(!l, Kai eA.aJ3a itap' auwi) Ta Tpuiv
Ta EVVEa yp6crta 07tOU eypacp&V Kai iic;; µoi cpav&pcOcrlJ Ti va Ta ICCtµ(!l... µiav J3oi)Â.Â.aV ICaÂ.Î)V 

XP&lci~&Tat TO µovaa•iJPLOV µac;;, Kai Elt&lOÎ) au"t6a& &ivat EltLTT)OLOT&pot oi µaa"t6pot, tmµ&-. 
A.ficrov va TÎ]V Kciµuc;; Kai va µiic;;, TÎ)V aT&iÂ.Â.T)c;;. 'H <'moîa va &Ivat OLT)PT)µEVT) &ic;; TEaaapa 
Tµfiµa"ta Kai !;&J(.O)ptcrta TO oe a1µ6v TT)<;;. iiTL TO µ&T~OUVT)TI]<;;, 6itoi> va 13aa"tcl:>at auwiv 7tEV
T& âo&A.cpoi, 6 Ka9' &ic;; âito Eva KoµciTt, Ota va acppayi,ooµ&v µe auTiV µ6vov 6µoA.oyiac;;, TO 
µftKoc;; TT); oi: va &Iva1 COCJ7t&p Kai Tac;; Â.Ot7tac;; 6itoi> 13ooÂ.Â.6VOµ&v Ta ypciµµaTU, ICUL va ypcicpu 
yupoo9&v : l: cp p u y ic;; Toi) x p to o c;;, T ii c;; M & y ia Tu c;; A. u i) puc;; Toi) ci y i o o 'A 9 a
va ai o o, KUi va &lvat 6 ây10c;; 'A9uv0tcrt0c;; T07tOOµtvoc;;· Kai &ic;; Ta TEaaupu µEpT) ti'jc;; uutftc;; 
J3ouUuc;; va µ&lvl] aito EVU oµtKpov a"tpoyytA.Ov, Ota va J(.Upci~ooµ&V i)µ&Tc;; evtai>9u &le;; EK&ÎVO 
TO 6µ1Kpov 1Cci1to10v crl]µ&îov, 6noi> i19&A.e &up&9ij &uÂ.oyov. 

'Emµ&A.f)aov Â.Ol7tOV 01' UUTÎ]V 6itoi> va YEVlJ el>; 9eÂ.oµ&v, Kai &Ivat ICUÂ.OV Oia TO µo
vacrti)p16v µa;, TÎ)V 61toîav TÎ)V itpoaµf:voµ&v TciJ(.tcr"ta. Kai va eA.91] âacpaA.61:; tic;; X&ipac;; µac;; ..• 1 

1 Arh. St. Buc., M-rea Cotroceni, CXIII/4; ol"ig. grecesc. 
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Traducere: 

... sigiliul l-am dat în mîna lui Antim egumenul mănăstirii Ca
racalu şi am primit de la acesta cei treizeci şi nouă de gro::;i, după cum 
s-a scris şi să-mi faci cunoscut ce să fac cu ei ... 

. . . mănăstirea noastră are nevoie de un sigiliu bun şi, întrucît 
acolo sînt meşteri mai pricepuţi, să te îngrijeşti să-l facă şi să mi-l 
trimiţi. Sigiliul să fie împărţit în patru părţi şi pe lingă acestea să fie 
<şi mînerul lui, adică şurubul, pe care să le ţină cinci fraţi, fiecare cîte o 
parte, ca să sigilăm cu el numai zapise; mărimea lui să fie ca şi a celor
lalte cu care sigilăm scrisorile şi să scrie de jurîmprejur : Sigiliul pentru 
trebuinţa Marii Lavre a sfîntului Atanasie. Şi să fie gravat sfîntul Ata
nasie şi la cele patru părţi ale acestui sigiliu să rămînă cîte un mic 
cerculeţ, ca să gravăm noi, aici, în acest mic spaţiu rotund, un semn 
oarecare, care se va găsi nimerit. 

Să te îngrijeşti, deci, pentru sigiliu, să se facă precum vroim şi 
să fie bun pentru mănăstirea noastră, pe care îl aşteptăm în grabă. Şi să 
ajungă în chip sigur în mîinile noastre ... 

2 

1801, iunie 13, Caries 

Natanail - proegumen şi epitrop al Marei Lavre de la Athos către arhi
mandritul Visarion - egumenul mănăstirii Cotroceni, penţru sigiliul necesar 
Marei Lavre. 

„.tfl<; KapaicaÂ.Â.evfji; J3ouÂ.Â.m; ta ăcrnpa eup(O'ICOVtUl di; to KOlVOV µai; 00'1tOLtlOV Kai 
omoi; liyanăi;, OlOPlO'OV liu:l autu„. IlpoÂ.af36vtcoi; tfli; elxa ypaljl"{I lila va KataO'K&UUO'"{I µiav 
~ouÂ.Â.av toO µovacrtT]piou µai;, li1aµep1~oµtvT] di; ntVtE tµi)µata, nep1txoucra tov dyiov 'A0a
vcicr1ov Kal 6 yl)poi; autfli; va ypcicplJ : I: cp p a 'Y i i; t fi i; ( E p ăi; µ o V fi i; M e 'Y i O' t T] i; A a 1)
j) U <;toi) ayiou 'A0avacriou toi) ev t4'> "AOcp, fttl toi) xptoui; autfji;, Kai O'tau
j)OT]lici)i; autfji; tfli; O'q>payilioi; va µt:iVOJO'l tEO'O'apa nap6µ01a O'T]µEia 0000, liui va e-yxapci~OJ
µev di; autci, tpxoµtvT]i; tvtailta, EVU ti dlioi;, 6noi) i]Ot:Â.e eupe9d napu 7tUVTOJV euÂ.oyov, 
'tÎ)V 01tOÎUV tÎ)V 7tpocrµtvoµEV XOJPL<; ăÂ.Â.o„.1 

Traducere: 

... pentru sigiliul mănăstirii Caracalu, am găsit banii la casa noas
tră comună şi dispune de ei după cum doreşti ... 

Mai înainte ţi-am scris să pregăteşti un sigiliu al mănăstirii noastre, 
împărţit în cinci părţi, avînd pe sfîntul Atanasie şi de jur împrejurul 
lui să fie scris : Sigiliul sfintei mănăstiri a Marei Lavre a sfîntului Atana
sie cel din Athos, adică pentru trebuinţa mănăstirii şi, în chip de cruce 
a acestui sigiliu, să rămînă patru asemenea semne o o o o. pentru ca 
să gravăm în acestea - după ce ne va sosi sigiliul - un simbol oare
care, care va fi găsit potrivit de către toţi. Pe care îl aşteptăm neapărat... 

1 Arh. St. Buc., M-rea Cotroceni, CXIII/13; orig. grecesc. Textul este pre
<"edat, sus în stînga, de sigiliul rotund (45 mm), imprimat cu fum, al Marei Lavre. 
In cîmp, sfîntul Atanasie între doi arbori, avînd în dreapta şi în stînga, în litere 
capitale :O AflOC/A9AHA/CIOC!/O EH T/0 A6oo : //Pe margine, legenda în ace-
leaşi caractere capitale: :+ I CCl>PArIC: I ArIH TICIOIAC KE IEPAC ....... MOHIC 
AABPAC Tli EH TO A90. 
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RADU IONESCU - PIONIER AL LITERATURII NOASTRE MODERNE 
DIN EPOCA UNIRII 

de FLOREA GBIŢA 

Format ca scriitor într-o perioadă de efervescenţă ideologică şi de 
adînci schimbări în structura societăţii româneşti, Radu Ionescu se va 
încadra, în cea mai mare parte a activităţii sale, în spiritul scriitorilor 
de la 1848 - pentru care scrisul era un act de responsabilitate în acti
vitatea de regenerare naţională, o necesitate în lupta pentru făurirea 

României moderne. 
Ca şi aceştia, Radu Ionescu este un participant activ la viaţa cul

turală şi politică a epocii, fiind cunoscut atît ca om politic şi publicist 
talentat, cît şi ca poat, prozator şi în special precursor competent al 
cr.iticii noastre literare ştiinţifice. 

Deşi nu făcea parte din eşalonul prim al acestei generaţii, dintre 
figurile proeminente ale literaturii din această epocă, el aduce o contri
buţie interesantă, prin diversitate şi originalitate, la dezvoltarea lite
raturii noastre moderne. 

Dacă geniile, personalităţile proeminente ale unei epoci, stabilesc 
limitele de sus ale unei culturi, valenţele ei majore, pleiada de scriitori 
care-i urmează, fără a ajunge la desăvîrşire, pun prin activitatea lor 
modestă temelia acestui edificiu, împlinind valorile şi stabilind limitele 
epocii cărora aparţin. 

Din aceste motive, în opera de valorificare a activităţii unor scriitori 
care au exprimat prin scrisul lor spiritul unui popor şi al unei epoci, 
psihologia şi idealurile unor generaţii, este necesară, pe lingă atitudinea 
de pioşenie şi respect, grija de a reda operei acestor deschizători de 
drumuri în cultura noastră, prospeţimea şi tinereţea ei, de a-i aşeza, 
prin perspectiva timpului lor, la locul pe care-l merită în ansamblul 
literaturii noastre naţionale. 

Biografia lui Radu Ionescu este foarte săracă. Biografii şi docu~ 
mentele vremii consemnează cu zgîrcenie doar cîteva coordonate ale per
sonalităţii acestui înflăcărat publicist, talentat poet şi critic literar. 
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Născut în anul 1832 la Bucureşti 1, făcea parte dintr-o familie mo
destă 2, deoarece după terminarea colegiului Sf. Sava, neavînd posibilităţi 
materiale, este trimis în Franţa pe cheltuiala Casei Hagi Tudorachi şi 
cu ajutorul, mai mult moral decît material, al Arhiereului Calist. Copi
lăria şi aproape întreaga viaţă, şi-o petrece la Bucureşti, oraşul de care-l 
leagă nu numai sentimentul locurilor natale ci şi o intensă activitate 
politică şi publicistică. 

Incepe să scrie versuri de la vîrsta de 19 ani, remarcîndu-se, în 
special, după apariţia în 1854, a volumului de poezii „Cînturi intime". 
Datorită vîrstei, precum şi faptului că-şi încearcă pana după 1850, fră~ 
mîntările revoluţionare din jurul anului 1848 rămîn fără ecou în preocu
pările sale literare de început. 

Volumul de poezii apărut în 1854 îl impune ca o mare speranţă 
a liricii noastre, de incontestabil talent, cu vădite înclinaţii filozofice. 
G. Călinescu îl socoteşte ca un precursor foarte îndepărtat al lui Bacovia 
„care introduce primul în elegiile sale clavirul răsunător, la care cîntă 
fecioara în delir, invocînd umbra iubitului mort („Preludiul lirei") 3• 

Purtînd o puternică amprentă romantică remarcabilele „Cînturi 
intime" aduc în lirica noastră notele funebre şi atmosfera apăsătoare 
şi delirantă a nopţii, simbol al neantului etern („Nopturnă"). 

Ascunde-te o lună în marea de uitare, 
Acolo şi voi stele duceţi-vă-a peri ! 
Să peară a voastre raze, ş-o noapte de teroare 
Să vie acum din haos pe ceruri a domni ! 

Să fie noaptea neagră ! aşa îmi place mie, 
Căci noapte şi în mine etern a esistat ; 
Să plane noaptea - asupră-mi, căci cerul cu urgie 
In noaptea fioroasă pe mine m-a uitat. 

In noaptea asta neagră să meargă-a mea durere 
Spre cerul fără milă de nori acoperit; 
Căci nimeni nu m-aude acuma în tăcere, 
Căci nimeni nu mă vede, şi asta am dorit ! 

1 Data naşterii este fixată în mod eronat, de unii biografi, în anul 1833 
(R. S. Dragnea, „Un critic literar de tranziţie" în „Gîndi1·ea" III, 1923 nr. 6, pag. 
138-141 şi T. Vianu „Influenţa lui Hegel în cultura română" - în „Studii de lite
ratură română" 1965, pag. 567-571. 

Primii şi cei mai mulţi biografi ai lui Radu Ionescu stabilesc ca dată a 
11aşterii anul 1832 (V. Gr. Pop „Conspect asupra literaturei române şi literaţilor ei" 
1875). Dim. R. Rosetti „Dicţionarul contemporanilor" 1897, Radu S. Dragnea „Un 
sfios critic din epoca [[nirii" - în „Drum Drept", Anul I, nr. 7-9, (oct.-decembrie 
1913), G. Călinescu „Istoria literaturii române de la origină pînă în prezent", 1941, 
pag. 299-300). 

2 Moştenirea din partea familiei nu-i asigură _existenţa, scriitorul fiind ne:voit 
~ii ducă o viată foarte zbuciumată, iar în anul 1864 nu-l întilnim în listele elec
torale deoarece nu avea un venit de 6000 de galbeni. 

3 G. Călinescu - „Istoria literaturii român€ de la origine pînă în prezent" -
1941, pag. 299. 
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Suflaţi şi voi acuma, o vînturi furioase, 
Prin munţii cei gigantici, prin văile adînci ; 
Suflaţi pe mări întinse, şi undele spumoase 
Făceţi-le să geamă spărgîndu-se de stînci. 

Deşi sub influenţa lui Gr. Alexandrescu şi a lui D. Bolintineanu, 
fără a avea experienţa şi talentul acestora, în unele poezii îşi depăşeşte 
modelele prin simplitatea expresiei şi profunzimea ideilor. 

Inegală ca factură şi valoare artistică poezia lui Radu Ionescu, din 
această perioadă, se remarcă printr-o deosebită vibraţie elegiacă şi o 
mare sensibilitate a universului poetic. Depăşind graniţa poeziei oca
zionale, poetul încearcă o detaşare de cotidian, dind, uneori, faptelor şi 
sentimentelor proiecţia semnificaţiei lor filozofice, concepînd existenţa 
umană ca o zădărnicie in care : 

„Durerea noastră numai ca neguroasă stîncă 
Perpetuu se apasă pe peptu-ne sdrobit". 

Atît în poezia erotică („La Elena", „Stanţe la Constanţa", „Cîn
tarea femeii", „Amelia", „Suspinul unui june" etc.) cît şi în poezia cu 
tematică filozofică sau patriotică „Sonetul orei", „Artistul", „Esilul", 
„Omul în natură", „Salutare naturei" etc.), poetul plăteşte tribut lipsei 
de experienţă, este, uneori, dominat de modelele sale. Astfel, exercită 
o puternică influenţă asupra sa nu numai Gr. Alexandrescu şi D. Bolin
tineanu ci şi al1;i poeţi ai vremii, ca D. Dăscălescu după a cărui „Undina" 
scrie poezia „Barcarola". 

Preocupat, ca şi alţi contemporani ai lui, de înnoirea formelor 
poetice, Radu Ionescu scrie şi traduce sonete, încercind să dea imaginii 
artistice o mai mare densitate şi conciziune. Astfel, traduce poezia erotică 
„Sonetu" a romanticului german Wilhelm Muller, şi scrie „Sonetu la 
anul 1853" şi Sonetul orei", care alături de „Sonetul la d-l Ludovic 
Wiest" al lui Gheorghe Chiţu, sînt printre cele mai vechi sonete din lite
ratura română. 

In „Sonetu la anul 1853" scurgerea vremii este privită fără spe
ranţa unor prefaceri înnoitoare, care constituie substanţa poeziilor „Cea
sornicul îndreptat" al lui Iancu Văcărescu sau „Anul 1840" al lui Gr. Ale
xandrescu. Sentimentul că timpul, în scurgerea lui spre infinit, nu aduce 
nici o schimbare, nici o speranţă de mai bine în „Viaţa noastră însă ace
eaşi destinată", adînceşte tristeţea poetului, oferă poeziei vibraţia unei 
autentice trăiri. 

,,Neantul se deschise şi-n urma sa adîncă 
Peri şi anul ăsta, cum alţii au perit ! 
Intinsul lanţ de secoli crescu c-un inel încă 
Şi timpul făcu iară un pas în infinit. 

Se duse, şi altu-n spaţiu în urma lui s-aruncă, 
Se duse, altul vine şi trec necontenit 
Durerea noastră numai ca neguroasă stîncă 
Perpetuu se apasă pe petu-ne sdrobit. 
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Pe floare cade roua şi-a soarelui cătare 
Un zefir o adie cu dulcea lui suflare; 
Trăieşte fericită parfumul exaltînd. 

In viaţa noastră însă aceeaşi destinată ! 
Şi anul, nou în sfera-i nimica nu ne-arată, 
Şi fără vre-o speranţă îl trecem suspinînd. 

In anul 1855 poetul îngrijeşte, împreună cu G. Sion, apariţia volu
mului „Poezii vechi şi nouă" al lui D. Bolintineanu, scriind drept intro
ducere o „Epistolă amicului G. Sion". In aceste pagini de introducere 
Radu Ionescu îşi arată pentru prima dată predilecţia pentru critica 
literară, înclinaţia spre pătrunderea şi explicarea problemelor mari ale 
vieţii. Mulţumind lui Sion pentru tipărirea poeziilor lui Bolintineanu 
el remarca: „mai mult decît totdeauna se simţea lipsa d-o sferă ade
vărată de poezii în care multe inimi simţitoare să afle un ecou, şi multe 
suflete întristate o consolare. Trăim în nişte timpuri în care numai sgo
motul armelor, fumul sîngelui şi cabinetele diplomatice ast nou labirint, 
ocupă spiritele noastre . . . . Apoi, afară de aceasta, niciodată n-a 
răsărit ca acum mai mulii făcători de versuri. Eată o vorbă ce-mi va 
atrage ura a mai multor autori ; dar este un adevăr : pe toată ziua răsar 
la rîmători, înşirători de vorbe fără sens, şi nu ştiu cine i-a semănat ; 
(e ştiu este că sînt departe de-a fi poeţi : nici armonie, nici sentiment, 
nici idei". 

După cîteva consideraţii entuziaste asupra poeziilor lui Bolintineanu, 
Radu Ionescu, vădind înclinaţie spre filowfie, îşi exprimă părerea că 
„Sînt momente în care sufletele noastre sitmt trebuinţa de a ieşi din 
astă lume de miserii, şi, ca un fluture pe care floarea îl atrage, el se 
aruncă în infinit. Viaţa noastră e un lung exil, în care întîlnim numai 
suferinţe. Sufletul nostru obosit poate cîte odată să-şi ia zborul din 
această realitate, din această închisoare tristă, ca să mai revadă idealul, 
patria sa firească, care-i dă fericirea pentru cîteva momente". 

Plecînd în Franţa spre a-şi desăvîrşi studiile, probabil în toamna 
anului 1856, el „studie acolo filozofia, ocupîndu-se mult şi de literatură 
universală" 1. 

In capitala Franţei luînd contact cu activitatea foarte intensă a 
emigraţiei româneşti, scriitorul se alătură acesteia, susţinînd prin presă 
şi activitate practică, Unirea Principatelor Române. In 1857 devine re
dactor la ziarul „Buciumul" al lui Cezar Boliac, unde scrie articole poli
tice şi versuri pentru Unire. 

Atras de ideile înnoitoare şi de activitatea prodigioasă a emigran
ţilor români la Paris, el scrie în „Buciumul", în cursul anului 1857, 
articolele : „Tinerimea", „Spiritul publicu", „Prin şcoli la civilizaţie", 
„Instrucţiunea", „Domnitorul latin" şi „Chestiuni de cercetat", străbătute 
de un puternic sentiment patriotic, de grijă pentru soarta ţării, care 
prin cultură şi bună organizare trebuie adusă în rîndul ţărilor civilizate 
ale Europei. 

1 V. Gr. Pop - „Conspect asupra litcraturei române şi literaţilor ei de la în
ceput şi pină astăzi în ordine cronologică". Partea I. IT. (2 volume). Bucureşti 
1875-1876. 
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In articolul „Tinerimea" publicat în ziua de 29 martie 1857, după 
ce subliniază rolul generaţiei tinere, activă şi receptivă la ideile mari ale 
progresului spune : „de cîte ori luptele între tradiţie şi reforme au 
început, totdeauna vedem tinerimea pusă în frunte. In toţi timpii, şi în 
tot locul, toate reformele introduse, tot progresul săvîrşit, toate luptele 
începute, totul a fost făcut de tinerime. Aprinsă de amorul unei idei, 
lepădată de orice interese personale, totdeauna s-a luptat cu sinceritate 
pentru înaintarea lumii". 

Dînd ca exemplu de luptă şi jertfă dezinteresată, generaţia de la 
1848, autorul sublinia că „în ţara noastră, sînt acum n"uă ani, tinerimea 
română, îşi împlini datoria sa către ţară. Nemulţumită de starea tristă 
a prezentului se încercă a-i forma un viitor mai fericit. Ea voi să scape 
ţara de un protectorat fatal care prin instrumentul unor clase privilegiate 
ţinea ţara sub cea mai mare apăsare, înăbuşind orice scînteie de pros
peri ta te". 

Radu Ionescu face, prin acest articol, un apel la generaţia tînără 
de a urma pilda înaintaşilor lor. „Să ne arătăm adevăraţi fii ai eroilor 
străbuni care totdeauna s-au luptat ca să unească pe români şi să facă 
dintrînşii un popul mare şi neatîmat". 

El cheamă tineretul, „soldat al viitorului", să continue opera aces
tora, să „fugă de sub orice steag de partid", înfăptuind unirea, visul de 
veacuri al străbunilor. „Intreprinderea noastră este mai uşoară, şi timpul 
mai favorabil şi avem toată credinţa de a izbuti, numai să lucrăm cu 
stăruinţă şi unire. Prin unire dobîndim puterea, şi prin stăruinţă învin
gem orice piedici". 

Ideia unirii şi a unităţii naţionale, a stigmatizării oricărui spirit 
de partid revine şi în „Spiritul publicu", „Domnitorul latin" şi „Ches
tiuni de cercetat", articole scrise în aprilie-mai 1857. Pledînd pentru 
„autonomie, unire, principe latin, trei principii, pe care se poate înălţa 
edificiul fericirii României, autorul se ridică împotriva patriotismului 
îngust de partid, susţinînd că adevăratul patriotism este „spiritul 
public". Radu Ionescu militează în aceste articole pentru aducerea în 
ţară a unui domnitor străin, de origine latină, care ar potoli luptele 
pentru domnie şi ar pune capăt speranţelor celor care vor să asuprească 
în continuare. 

Pătrunse de o înaltă responsabilitate faţă de soarta ţării, avînd la 
bază aceiaşi gîndire înaintată, articolele „Prin şcoli la civilizaţie" şi 
„Instrucţiunea (Şcoli prin sate)" - aduc în discuţie problema organizării 
învăţămîntului, problemă vitală pentru soarta României moderne, pentru 
înaintarea ei pe calea culturii şi civilizaţiei. 

Criticînd guvernele care „rău voitoare au împiedicat totdeauna 
întinderea şi dezvoltarea instrucţiunii" - Radu Ionescu pledează pentru 
generalizarea şcolii în toate satele pentru că : „Şcolile prin sate sînt de cel 
mai mare folos. Cînd ţăranul va dobîndi cunoştinţele trebuincioase pentru 
starea lui, atunci nu va mai fi apăsat, va cultiva mai bine pămîntul lui, 
va înţelege foloasele mijloacelor noi introduse în cultură şi nu va fi 
totdeauna înşelat de asupritorii săi care acum abuză de neştiinţa sa". 
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Numai prin şcoală o naţiune poate dezvolta cultura în mase şi 
numai prin aceasta se poate ridica în rîndul popoarelor civilizate. „Cu 
cît instrucţiunea este mai întinsă într-un stat, cu atît statul este mai tare 
şi mai înaintat. Instrucţiunea este mijlocul cel mai folositor prin care 
toţi locuitorii unei ţări ajung a-şi cunoaşte interesele şi pot a le apăra". 

ln afară de activitatea publicistică, în această perioadă Radu Io
nescu scrie în „Buciumul" poeziile „Bardul şi Muza", „Oda", „Patrioţii", 
iar la 6 februarie 1859, cu puţin timp înainte de întoarcerea sa în ţară, 
publică în broşură la Paris, poezia „Odă la România". Scrise dintr-un 
imperativ al timpului aceste poezii răspund unei necesităţi de a sluji 
marile idei ale revoluţiei, de a servi ca arme în luptă pentru înfăptuirea 
reformelor sociale şi politice. 

Părăsind definitiv poezia romantic-decepţionistă, sub aceiaşi influ
enţă a lui D. Bolintineanu, se poate observa în creaţia lui Radu Ionescu 
o maturizare politică şi cetăţenească, care va duce la o orientare nouă, 
avînd ca dominantă principală poezia patriotică. Poeziile din această 
perioadă, deşi foarte greoaie şi neşlefuite artistic, aduc o atmosferă mai 
luminoasă, un sentiment de încredere în viitorul şi destinul patriei. 
Poezia lui devine, acum, o armă de luptă, un mijloc de exprimare a sen
timentelor generoase, de condamnare a uzurpatorilor poporului. 

In poezia „Bardul şi Muza" poetul înfăţişează starea de decădere 
şi asuprire a ţării, adresînd o vibrantă chemare la luptă pentru înfăp
tuirea unirii şi cîştigarea independenţei naţionale. 

Muza îi prezintă poetului imaginea ţării asuprite în care jalea şi 
durerea sînt singurele stăpîne, 

„Geme ţara apăsată 
De străini împilatori 
Plînge tristă, delăsată 
De-ai săi fii nepăsători 

De-ai săi fii ce-n veselie 
Au uitat al ţării dor 
Şi în lanţuri şi-n sclavie 
Işi trăieşte viaţa lor. 

îndemnîndu-1 : 

„Să mai cînţi străbune fapte 
Şi trecutu-i strălucit 
Cînd Mărire, Libertate 
P-a sa frunte au lucit. 

In răspunsul său poetul face o amplă prezentare a vremurilor 
de glorie. 
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„. . . . . . . . . cînd sfînta libertate 
„Era frumosul soare ce ţara lumina" 

cînd „. . . . . nu răbdau Românii tiranii să-i domnească. 
„Străinii să-i apese şi ei să fie sclavi". 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



Inima poetului tresare de mm1e, sufletul ii este plin de durere 
în faţa tabloului întunecat şi jalnic al tiraniei şi oprimării naţionale 

„Ce ! fii României nu sînt români ei oare ? 
Nu vor să fie liberi şi nu mai sînt ei bravi ! 
„Văd ei cu mulţumire că-i calcă în picioare 
Străinii fără ţară şi rabd ca nişte sclavi ? 

„O ţara mea iubită ! sub forţa tiraniei 
S-a stins a ta iubire şi tot ce e mai sfînt ! 
Şi vai ! decît să gemem în fearele sclaviei 
Mai bine ţeara toată să fie un mormînt". 

Prezentarea gloriei străbune, 
„Cînd agvila română în falnica-i sburare 
Sub apripile sale trei ţări surori unea", 

este făcută cu scopul de a trezi sentimentul mîndriei şi demnităţii naţio
nale, de a mobiliza pe toţi fii patriei, însufleţindu-i la luptă pentru re
lnvierea gloriei străbune . 

. ,O ţara mea iubită, trecut-au peste tine 
Lungi secoli de durere şi încă tu trăieşti 
Virtutea ta e scrisă în cărţile divine 
Şi chiar prin suferinţe tu ai să străluceşti ! 

„Eroul e mai mare cînd printre gloanţe zboară 
Si-nfruntă moartea-n fată şi iese învingător, 
Şi cînd furtuna neagră opreşte-a sa furoare 
E cerul mai albastru, senin şi zîmbitor. 

„Ascultă a mea ţară o voce insiprată. 
In sufletul meu arde un foc dumnezeesc : 
Uniţi vor fi Românii şi ţara liberată, 
Şi liberi toţi vor face un popul Românesc ! 

,.Un popul, ce va merge departe prin unire, 
De-al libertăţii soare în cale-i luminat 
,,Un popul ce va merge prin secoli de mărire" 
Cu gloria pe frunte de lume admirat". 

Evocînd momentele glorioase din istoria neamului, ca şi Gr. Ale
xandrescu în „Umbra lui Mircea la Cozia", în „Odă" răzbate veneraţiei 
pentru gloria străbună, poetul cerindu-i lui Mircea : 

,.Te scoală din mormîntu-ţi erou al Românii 
Sdrobeşte a sale fapte şi jugul tiranii : 
Şi fruntea-ţi radioasă arată la români ! 
Aprinde al lor suflet de flacăra măririi 
De flacăra ce-odată ardea pe cei bătrîni ! 
Adună lingă tine pe norii nemuririi 
Eroii ţării noastre, eroii strălucirii ! 
Să mai ~edem odată p-ai noştri mari străbuni". 
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Contemporanilor le este adresat un apel înflăcărat de a lua pildă 
de la „Eroii aprinşi de ceruri, de patrie de ţară" - pentru ca cinstindu-i 
pe aceştia: 

„Să facem România puternică şi tare, 
Să-ncingem a sa frunte scăpată d-apăsare 
C-un nume ce va merge prin secoli răsunînd ! 
Ş-atunci, străbuni ai noştri din ceruri luminate, 
Priviţi a noastre inimi, de voi înflăcărate, 
Puterea şi Unirea cu viaţa lor păstrînd ! 
Priviţi al lumii soare, cereasca Libertate, 
In România toată lumina sa vărsînd ! 

De o altă factură „Patrioţii" nu mai este o odă ci o satiră vehe
mentă, asemeni „Scrisorii a III-a" a lui Eminescu, la adresa trădătorilor 
de ţară, a jefuitorilor ei, care astăzi se dau drept patrioţi : 
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„Dar în vremi de necredinţă nu poci crede în minuni 
Cum atîţia răi de-odată se făcură oameni buni ? 
Şi pe cînd mai toată ţara era pradă-a mii de hoţi, 
Nu-nţeleg prin ce minune eu văz mii de patrioţi ? 
Ooare nu e iar trădarea ce voieşte-a triumfa, 
Şi sub masca de virtute vine iar a ne-nşela? 
„Fronti nulla fides" zice cel ce lume-a cunoscut. 
Şi trădarea şi minciuna noi adesea am văzut 
Săvîrşite de aceia ce-adevărul proclama, 
Şi cu faţa lor smerită martor cerul ei chema. 
Inimi negre şi mari crime sub virtute se ascund 
Cînd e marea liniştită ce furtună are-n fund ! 
Astăzi Iuda ta sărută, mîine el te va trăda. 
Un amic credinţă-ţi jură, pentru bani te va uita. 
Rupeţi masca după faţă, chipul vostru să privesc ; 
Patrioţi vă aflu astăzi vînzători ce eri găsesc ! 
O dreptate cereţi astăzi, voi ce eri a-ţi jefuit, 
Şi din lacrimi şi din sînge starea voastră aţi mărit. 
Voi ce ieri fără ruşine pe sărac îl pălmuiaţi. 
Şi-n trufia voastră oarbă în picioare îl călcaţi ; 
Voi progresul cereţi astăzi, voi ce ieri aţi-năbuşit 
Orice rază de lumină în Români a strălucit, 

Şi-ntunerec, neştiinţă aţi voit a stăpîni, 

Crime, jafuri şi abusuri să nu poată a se şti. 
Patrioţi, strigaţi voi astăzi pentru ţară, viitor ! 
Dar chiar ieri din voi oricare a trecut de vînzători. 
Ca să fiţi scuipaţi pe piepturi şi de gît cu streang legaţi 
La străini cu-al vostru sînge, şi chiar ţara o trădaţi. 
„Nimic sfînt n-aveţi în lume ; l-a străinul ci-aţi servit, 
Şi soţie, fiică, ţară, pentru bani voi aţi jertfit". 
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In „Odă la România" scrisă la 6 februarie 1859, poetul îşi arată 

entuziasmul pentru înfăptuirea Unirii şi cîştigarea libertăţii şi indepen
denţei patriei, cintînd slava şi gloria României viitoare. 

Aceste poezii publicate în „Buciumul", precum şi „Odă la România", 
sînt reluate cu foarte mici schimbări, în anul 1860, în ziarul „Dîmboviţa", 
mesajul lor păstrîndu-şi actualitatea prin critica îndreptată, de astă dată, 
contra celor care unelteau împotriva Unirii. Ele sînt scrise sub influenţa 
lui Gr. Alexandrescu şi D. Bolintineanu, lucru evident prin tonul decla
mator şi solemn, dar mai ales prin problematica care merge, uneori, pînă 
la identitate cu poezia acestora. 

Anii petrecuţi la Paris sînt folosiţi de Radu Ionescu, pe lingă activi
tatea publicistică, pentru studiu, remarcîndu-se prin pasiunea cu care 
aprofundează, sub influenţa lui Hegel, o serie de probleme de estetică 
:şi literatură universală. 

Intors în ţară, în primele luni ale anului 1860, Radu Ionescu este 
atras de critica literară, încercînd să pună la baza aprecierii valorilor 
artistice un sistem de principii, derivat din ideile estetice ale lui Hegel 
pe care-l popularizează, printre primii, la noi în ţară. După această dată 
poetul părăseşte, aproape definitiv, poezia, iar peste cîţiva ani şi litera
tura, aservindu-şi pana unor interese de partid, aruncîndu-se în vîltoarea 
luptelor politice. 

Activează la ziarul „Dîmboviţa", devenind spiritul lui activ, prin
cipalul colaborator al lui D. Bolintineanu, proprietarul şi redactorul res
ponsabil al acestuia. De altfel, după 7 mai 1860 preia sarcina de redactor 
responsabil, fiind recomandat de D. Bolintineanu ca : „unul din· junii 
Români ce au făcut studii în litere în Francia, scriitor şi poet român de 
distinţie, care a binevoit a se însărcina cu redacţia responsabilă a „Dîm
boviţei". D. Bolintineanu rămânea, mai departe, ca proprietar şi cola
borator al ziarului. 

Devenind redactor responsabil al „Dîmboviţei", Radu Ionescu publică 
o serie de articole politice în sprijinul Unirii şi al lui Cuza, dînd tonul 
criticii şi orientarea ideologică a ziarului. 

In ziarul „Dîmboviţa" poetul, pe lîngă reluarea, cu mici modificări, 
a poeziilor apărute în „Buciumul", publică cîteva poezii noi, de factură 
patriotică sau erotică, precum şi o nuvelă, rămasă neterminată, intitu
lată „O zi de fericire". Jn numerele 54, 56 şi 57, din mai 1860, apar sub 
denumirea de „Epigrame" o serie de poezii cu conţinut satiric ca: „Un 
deputat", „Un ex ministru", „La un om politic", „Asupra unui poet", 
,,Asupra unui nume", „Pentru Regulament", „Leacul insbmniei" etc. Po
<.'tul foloseşte în aceste poezii, cu multă îndemînare, satira, mergînd de 
la invectivă şi sarcasm, pînă la ironia fină şi zeflemitoare . 

.... 
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In „Ursitoarele", poezie de factură folclorică, cu refren de baladă, 
poetul se ridică împotriva lipsei de patriotism a boierilor conservatori 
care prin oprimare socială şi trădare naţională doresc : 

„S-aibă stare mare, s-aibă toţi moşie 
Şi în cărţi d-o vinde-o alta să le vie ; 
Banii să le plouă de la cei săraci, 
S-aibă ranguri, slujbe, cinste şi putere, 
Proştii să se plece la a lor vedere". 

„Pe nebunii roşii cot la cot să-i lege 
Şi să arză-ndată zavergeasca lege 
Care-n slujbe astăzi pe mojici a pus, 
Liberali-n Iaduri ferecaţi să-i ducă, 
Şi Regulamentul, cu cîntări s-aducă, 
Căci ne procopseşte şi ne urcă sus. 

„S-aibă ţara-n mînă şi să stăpînească, 

Aspri, cu cruzime, biciul să domnească 
Cine zice-o vorbă moară-n închisori, 
Nimeni să nu scrie fără numai bine 
Că lumina-n ţară de la dînşii vine, 
Cum o zicem astăzi drage ursitori". 

Intre poeziile publicate în „Dîmboviţa" se remarcă „DorulU" şi 
„O suvenire" - poezii erotice, care, cu tot convenţionalismul romantic şi 
unele stîngăcii de formă, se impun prin profunzimea sentimentului ero
tic. In aceste poezii întîlnim, printre locuri comune, unele imagini ex
celente ca : 

sau 

„In cer m-avînt pe visuri, purtat de dulci fiinţe, 
Şi mintea mi-e încinsă de negre suferinţe. 
Din sfere de lumină in neguri cufundat. 

„Plîngînd mă rog de unde cu dînsele să poarte 
Şi lacrimile mele, şi doru-mi înfocat 
Plîngînd mă rog de ele, ăst chin, fatală moarte 
ln fuga lor să ducă ; dar dureroasă soartă ! 
Căci undele fug iute şi fug neîncetat. 

Fără a se elibera, definitiv, de influenţa poeţilor Văcăreşti, la care 
sentimentul erotic era un simplu divertisment, o plăcere trecătoare, în 
aceste poezii, şi în special în „Dorulu", iubirea este o căutare înfrigurată 
şi chinuitoare căreia poetul îi caută zadarnic răspuns în natura generoasă, 
în strălucirea cerului înstelat, sau în undele schimbătoare ale mării. 
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Nuvela romantică „O zi de fericire" publicată în „Dîmboviţa" şi re
luată în „Independinţa", rămîne neterminată avînd aceiaşi soartă ca şi 
fragmentul de roman „Donjuanii din Bucureşti", al cărui autor se pare 
că este tot Radu Ionescu 1. 

Activitatea ziarului „Dîmboviţa", linia lui ideologică, este continuată 
de „Independinţa" care apare la 25 oct. 1860 sub aceiaşi redacţie a lui 
Radu Ionescu. In programul acestui ziar scriitorul declara că naţiunea 
română este „destinată în Orient pentru un rol însemnat". 

Suspendat între 29 noiembrie 1860 şi 13 aprilie 1861, datorită pozi
ţiei prea radicale faţă de unele măsuri adoptate de guvern, este înlocuit 
la 15 februarie 1861 cu „Uniunea Română", din care nu apar decît cîteva 
numere,:pentru ca.la 13 aprilie să~.şi reia activitatea ziarul „Independenţa". 

Ulterior, după mai multe suspendări, fie din cauza greutăţilor mate
riale, fie din cauza criticilor la adresa guvernului, ziarul îşi schimbă de
numirea în „Independinţa Romana", păstrînd pînă spre sfîrşitul anului 
1862 aceiaşi orientare ideologică. 

Neobosita activitate desfăşurată de Radu Ionescu pusa m slujb3. 
Unirii şi a ideilor mari ale vremii, este reflectată şi în broşura „Domni
torul şi Unirea complectă a Principatelor" apărută în anul 1861. In 
această broşură scriitorul îşi afirmă poziţia sa unionistă, aplaudînd marile 
reforme ale lui Cuza Vodă şi condamnînd politica de culise, pusă în slujba 
intereselor personale. 

Pe aceiaşi linie apar, în anul 1865, în paginile „Revistei Române" şi 
apoi în broşura „Doue conferinţe despre domnia lui Ştefanu cel Mare. 
Ţinute în sala ministeriului Culteloru, la 13 şi 20 martie", în care epoca 
marelui domnitor este prezentată prin prizma prezentului cu vădite aluzii 
la contemporaneitate. 

Prins şi mai mult în mrejele politicii de culise, Radu Ionescu este 
convertit şi atras de opoziţie. metamorfozîndu-şi ideile şi făcînd, nu rare 
ori, cor comun cu presa anticuzistă, fapt care-l determină să părăsească, 
la 9 aprilie 1863, ziarul „Independinţa Romana" pentru a trece redactor 
la „Românul" lui C. A. Rosetti. 

La „Românul" va publica numai articole politice, semnînd rubrica 
„Revista politică" şi făcînd, prin numeroase articole, o vehementă critică 
la adresa guvernului şi a domnitorului Al. I. Cuza. 

Astfel, apar semnate de el articolele : „Libertatea şi tirania", „Lo
gica şi calomnia", „Slăbiciunea guvernului", "Risipirea banilor publici", 
„!naltă trădare" etc. 

In această perioadă (1860-1864) Radu Ionescu duce o neobosită 
activitate publicistică şi în alte zia_re şi reviste, figurînd ca redactor la 
„Revista Română" şi mai tîrziu la efemera „Revista Dunării", „foaie de 
ireductibilă şi veninoasă opoziţie anticuzistă 2• In „Revista Română" 
publică, pe lîngă studiile sale de critică literară, poezia „învierea" (1862) 
din care răzbate nemulţumirea poetului faţă de domnia lui Cuza, care ... : 

1 Argumei;tele aduse in sprijinul paternităţii lui Pantozi Ghica sin! nesatis
făcătoare, scriitorul părăsise de mai mult timp ziarul „Independinţa", fiind în 
dezacord cu orienta1·ea lui. Unele p1·ecizal'i în legătură cu această problemă le voi 
aduce într-un studiu viitor. 

2 N. Iorga - „Istoria literaturii româneşti din veacul al XIX-Zea", pag. 299. 
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„ ... a fost un fulger, a cărui strălucire curînd a dispărut, Si terra 
cu durere, în trista amortire Uitată s-a văzut". 

In articolele sale asupra teatrului, publicate în „Independinţa", 
Radu Ionescu face largi consideraţii asupra dezvoltării teatrului, al ro
lului pe care acesta îl joacă în societate. El arată că „teatrul este cel mai 
puternic mijloc pentru a învăţa poporul, pentru a deştepta într-însul pa
triotismul, representîndu-i, în acţiune, faptele cele mai mari ale istoriei 
sale, a-i insufla sentimentele nobile de amor, dreptate, datorie, prin des
făşurarea vieţ1i omeneşti, în care viţiul să fie totdeauna sleit şi virtutea, 
faptele bune, sentimentele frumoase, totdeauna triumfătoare" 1. 

Criticînd piesele facile, imitaţia şi lipsa de gust, autorul face 
inte::-esante comentarii, subliniind valoarea artistică şi do!:!umentară a 
pieselor lui V. Alecsandri, recomandînd să se pună în scenă operele 
marelui repertoriu din literatura universală: V. Hugo, Shakespeare etc. 

Aproape în unanimitate istoria literară a consemnat, în legătură cu 
Radu Ionescu interesanta sa activitate de critic literar, incontestabila 
valoare a studiilor sale despre „Principiele criticei" şi despre „Alexandru 
Donici (Critica literară)". Meritele luf Radu Ionescu, după cum remarca 
Iorga, nu sînt nici în poezie, nici în politică, ci în critica literară, vorbind, 
printre primii, despre critica nouă „nu cum o făcea în Franţa - Sainte 
Beuve, dînd lămuriri asupra vieţii scriitorului şi încercind a lega sufletul 
lui întreg, aşa cum l-ar fi înrăurit această viaţă, cu opera care într-o 
anumită clipă s-a desfăcut din adîncurile sufletului acestuia, ci reducînd 
opera la principii" 2• 

„Principiele criticei" alături de scrisoarea care ţine loc de prefaţă 
romanului „Donjuanii din Bucureşti", care aparţine probabil aceluiaşi 
autor, sînt printre cele mai interesante pagini de estetică şi filozofia artei 
din secolul al XIX-lea, impunîndu-1 pe Radu Ionescu, prin competenţa 
şi aviditatea sa de cultură, printre figurile de seamă ale criticii noastre 
literare. 

Acest studiu a fost publicat în „Revista Română" din mai 1861, 
cuprinzînd zece capitole asemănătoare, în majoritate, ca denumire şi pro
blematică, cu capitolele esteticii lui Hegel, pe care o popularizează, primul 
în România, încercînd să-şi formeze, bazat pe ideile acesteia, un sistem 
propriu de critică literară. 

In primul capitol autorul pledează pentru ca, asemeni ştiinţelor, la 
baza creaţiilor artistice şi în special a aprecierii lor estetice să stea „regule 
generali şi principie assolute care servă de base şi de criterium pentru 
descoperirea adevărului şi pentru desvoltarea metodică a sciinţeloru" ... 

In restul capitolelor autorul dezvoltă pe larg rolul criticii în apre
cierea obiectivă a operei de artă, în stimularea şi dezvoltarea gustului 
pentru frumos şi a respectului pentru adevăr. Critica are, după Radu 
Ionescu, rolul de a „cerceta producţiile spiritului omenesc în toată va
rietatea lor, a studia progresul treptat al ideilor şi influenţa lor asupra 
civilizaţiunii, a întemeia principii şi reguli generale care trebuiesc ob
servate pentru a descoperi noi adevăruri şi a se feri de a cădea în rătăciri, 

t Ziarul „Independinţa", 1861. pag. 39. 
2 N. Iorga „Istoria literaturii româneşti din Veacul al XIX-lea, pag. 293. 
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pentru a se conduce în diferite creaţiuni şi a ajunge la oarecare perfec
ţiune ... ", iar mai departe subliniază: „Spre a judeca o producţie oare 
care, critica trebuie să aibă înainte-i principii pe care să se întemeieze 
toate cercetările şi apreţuirile sale ; căci nu este destul a exprima asupra 
unei opere impresiunile sale personale, şi a o judeca numai după senti
mentul său ; aceasta nu este critică, nu are nici o însemnătate şi nu 
aduce nici un rezultat folositor". 

Incercînd să pună bazele unei critici literare ştiinţifice, autorul 
subliniază misiunea şi calităţile pe care trebuie să le îndeplinească 
aceasta : „C-o judecată solidă şi adîncă, cu o logică întemeiată pe adevăr, 
c-o imaginaţiune vie Şi regulată, cu sentimentul gustului dezvoltat, 
critica examinează orice operă fără altă pasiune decît aceea a frumosului, 
arată calităţile şi meritele sale adevărate, fără a le ascunde sub nişte 
uşoare defecte, expune adevărata teorie a artei, face dintr-o asemenea 
lucrare profundă şi serioasă o învăţătură folositoare pentru dezvoltarea 
artelor şi literelor, încurajează încercările talentului începător şi-i arată 
calea adevărată ce trebuie să urmeze şi recunoscînd geniului toată liber
tatea de care are trebuinţă, îl ajută să se ridice în creaţiile sale către 
idealul etern''. Avem în aceste pasagii idei directe din estetica lui Hegel, 
pe care Radu Ionescu a cunoscut-o la Paris, în ediţia din 1840-1855, sau 
în original, deoarece cunoştea limba germană. 

In „Principiele criticei", Radu Ionescu se opreşte ca şi Hegel, 
asupra teoriei şi specificului genurilor literare (poezia epică, poezia 
lirică şi poezia dramatică), încercînd să stabilească legile proprii de 
dezvoltare ale fiecăruia dintre ele. 

Aplicînd principiile sale estetice la literatura română întocmeşte 
un studiu, rămas neterminat, asupra lui Al. Donici. Apărut în „Inde
pendinţa Romana" (1862-1863) şi în „Revista Română" (1863), unde 
este precedat de articolul „Critica literară" - „Al. Donici - studiu 
asupva vieţii şi poeziilor sale", reia o serie de idei din „Principiele 
criticii" ~i din alte articole de critică publicate anterior. 

In articolul introductiv al acestui studiu, intitulat „Critica literară" 
el înţelege critica „foarte folositoare şi necesară literaturii noastre", 
subliniind că : „scriitorii noştri care au adevărate şi incontestabile me
rite literare, nu sînt îndestul de cunoscuţi ş-apreciaţi la noi, după cum 
ar trebui să fie şi după cum vedem în alte ţări. La ce putem atribui această 
indiferenţă decît la lipsa de încurajare din partea guvernului şi la lipsa 
unei critici serioase ? In alte ţări, care au o literatură dezvoltată, critica 
a ajuns a fi o putere şi a avea o mare influenţă pentru că experienţa 
a dovedit binele însemnat ce ea poate să facă" 1. 

El insistă în continuare asupra rolului pe care-l are critica în for
marea gustului public „prin expunerea adevăratelor idei asupra frumo
sului, pe care artele-şi propun a-l reprezenta şi pe care critica trebuie 
să-l caute în toate scrierile ce cercetează" 2• 

In studiul despre Donici el îşi anunţă intenţia de a „face cîteva 
studii critice, asupra scriitorilor noştri, cercetînd cu luare aminte lucră-

t „Independinţa Romana, 1862, 22 noiembrie, pag. 130-157. 
2 Ibidem. 

143 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



rile lor, şi arătînd, atît frumuseţile ce cuprind, precum şi defectele CI! 
ar putea să aibă" 1. 

Incepîndu-şi consideraţiile cu cîteva aprecieri asupra fabulei, autorul 
combate pe cei care o consideră o producţie minoră, subliniind semnifi
caţia ei socială şi mijloacele specifice pe care le foloseşte aceasta. 

Analizînd mai multe fabule ale Al. Donici, autorul arată în ce constă 
valoarea lor literară şi socială, explicînd alegoria fiecăreia şi sensul 
critic la adresa moravurilor sociale. 

Articolul nu cuprinde observaţiile despre stilul şi forma operei lui 
Daniei, din cauză că motive necunoscute l-au determinat pe autor să-şi 
părăsească studiul neterminat, lucru petrecut şi cu alte opere ale sale. 

Cu un an înaintea studiului despre Al. Daniei, Radu Ionescu pu
blicase în „Revista Română" un alt studiu dedicat „Doamnei Dora D'Is
tria" 2, avînd la bază aceiaşi intenţie de aplicare a principiilor lui de 
critică şi istorie literară. Studiul cuprinde trei capitole, fiecare încercînd 
să facă un scurt rezumat de idei principalelor opere ale scriitoarei (Hel
veţia germană", „Viaţa monastică în biserica orientală", „Femeile în 
<J~·iente"). 

In aceste articole scriitorul face o amplă prezentare a vieţii şi 
activităţii intelectuale a Doamnei Dora „D'Istria (Elena Kaltzolff Ma
ssalsky) fiica banului Mihail Ghica, prezentînd-o ca pe o entuziastă 
luptătoare pentru libertate, care totdeauna s-a gîndit la patria sa „cuge
tînd cum această ţară frumoasă ar ajunge liberă şi fericită ca libera 
Helveţia''. Patriotismul scriitoarei este reliefat şi prin faptul că suind 
prima vîrful Moench, din Alpii elveţieni, „a împlîntat pe înaltul vîrf al 
Alpilor un stindar tricolor pe care era scris „Să trăiască Rom[mia''. 

Radu Ionescu face o scurtă prezentare a activităţii, pusă în slujba 
patriei, desfăşurată de Doamna Dora D'Istria, subliniind că scrierile 
acesteia sînt pătrunse de „principiile mari ale democraţiei", cuprinzînd 
referiri la viaţa şi obiceiurile românilor, sau fiind dedicate, ca „Helveţia 
germană", „fraţilor mei românii". 

In cadrul Adunării elective a României din 1866, fiind ales deputat 
din partea districtului Argeş 3, este un element activ al opoziţiei faţă de 
Cuza şi Kogălniceanu, plasîndu-se în numeroase probleme, pe poziţia 
partidului conservator"· El este împotriva propunerii lui Cristian Tell 
de a se convoca Senatul, de pe timpul lui Cuza, care nu fusese dizolvat 5. 

Deşi nu-şi exercită mandatul de deputat decît cinci săptămîni, Radu 
Ionescu se remarrcă prin intervenţiile sale cu ocazia discutării proiectului 
de constituţie din 1866, susţinînd consemnarea, în textul defintiv al 
acesteia, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

I „Independinţa Romana ; 22 noiembrie 1862, pag. 130-157. 
2 Radu Ionescu - „Doamna Dora !)'Istria" - „Revista Română", anul 1861, 

pag. 427-448. 
3 Este ales deputat ln Adunarea electivă a României la 29 mai 1866 şi pără

seşte Adunarea, definitiv, o dată cu dizolvarea ei la -6 iulie 1866. 
' Xenopol - „Istoria partidelor politice în România", pag. 524. 
5 „Monitorul oficial" (Jurnal oficial al Principatelor Unite Române) nr. 130, 

clin 28 iunie 1866, pag. 582. 
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Cu un an înainte de alegerea sa ca deputat, în 1865, este numit 
director în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, post în care se 
va remarca, încercînd să pună în practică vechile sale idei susţinute în 
„Buciumul". 

Sortit, parcă, schimbărilor rapide şi derutante, părăseşte şi această 
funcţie pentru ca în anul 1867 să primească postul de agent al ţării la 
Belgrad, şi apoi la Budapesta, post corespunzător pregătirii sale, deoa
rece ştia mai multe limbi printre care franceza, slavona şi germana. 

In toţi aceşti ani a fost puţin fericit, ducînd o viaţă agitată, nicio
dată la adăpost de apăsarea grijilor materiale. Acest lucru îl determină 
să părăsească literatura care va rămîne pînă la sfîrşit marea pasiune a 
vieţii sale, pentru a se ocupa de ziaristică şi politică, ocupaţii care nu 
sînt, pentru el, cu mult mai rentabile. 

Cîrmuind cu greutate barca vieţii, mereu hărţuit de nevoi, perma
nent în luptă pentru existenţă, constrîns, nu odată, să-şi schimbe con
vingerile, să-şi metamorfozeze părerile, situaţie umilitoare pentru o fire 
sensibilă şi pasionată, scriitorul va fi ruinat sufleteşte, pierzîndu-şi în 
ultimii ani, raţiunea. 

Soarta lui Radu Ionescu anticipează, paircă, pe cea a marelui nostru 
poet M. Eminescu, legîndu-i nu numai viaţa inuman de grea, ci şi moartea 
năprasnică asemănătoare. 

Cel ce se anunţase cu ani în urmă un poet talentat şi un critic 
literar pătrunzător, moare în anonimat, în decembrie 1873, fiind înmor
mîntat în Bucureşti. 

Din cauza firii sale nestatornice, pendulînd între literatură şi activi
tatea politică, Radu Ionescu nu a pătruns în conştiinţa publică, groaz
nica sa moarte a aşternut colbul uitării peste o viaţă zbuciumată, şi nu 
rare ori pusă în slujba ideilor înaintate ale vremii, peste o operă nedesă
vîrşită, dar foarte distinsă şi interesantă, care marchează o prezenţă vie 
în frămîntările culturale ale epocii, unul din primele paragrafe din istoria 
criticii literare româneşti. 
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427-448). 
- Radu Ionescu „Alex. Daniei" (studii asupra vieţii şi poeziilor sale) -

„Revista Română" - 1863, pg. 130-157. 
- Radu Ionescu - „O zi de fericire" - nuvelă. „Dîmboviţa" nr. 54, 56, 57. 

anul 1860. 
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DIN ISTORICUL CARTIERULUI GIULEŞTI 1 

de GHEORGHE VASILESCU 

A vorbi despre trecutul unui cartier înseamnă a contribui la însăşi 
istoria oraşului din care el face parte, istorie ale cărei etape de dezvol
tare urmează a fi surprinse de-a lungul veacurilor, pînă la deplina afir
mare din epoca noastră socialistă. 

Arheologie, documente medievale, hărţi şi manuscrise, ca şi lucrări 
din epoca modernă - toate urmează a fi utilizate, pentru a lega firul 
continuităţii de viaţă a Capitalei noastre, pe aria căreia se descoperă 
urme din ce în ce mai mult adîncite în străfundurile trecutului. Cu acest 
prilej, îndrăznim să spunem că monografiile de cartier n-ar satisface 
numai curiozitatea şi setea de cunoştinţe a cetăţenilor din acea parte a 
oraşului, ci ar fi în măsură să descifreze multe probleme de amănunt, 
care, toate însumate, ar proiecta un fascicul mai viu de lumină asupra 
întregii evoluţii a Bucureştilor. 

Noi nu dorim decît ca, pornind acum la drum cu lucrarea asupra 
cartierului Giuleşti, să fim urmaţi şi de alte studii asemănătoare, asu
pra celorlalte cartiere de oarecare importanţă istorică din Capitala Pa
triei noastre. 

Cartierul Giuleşti - cunoscut în trecut ca una din mahalalele-sat 
ale Bucureştilor - este aşezat în partea de nord-vest a oraşului, cu 
orientarea nord-vest sud-est. 

Principala arteră de comunicaţie care deserveşte cartierul este şo
seaua Giuleşti. 

Pornind din şoseaua Basarab (azi şoseaua Orhideelor) de la vechea 
barieră de cale ferată cu acelaşi nume, şoseaua Giuleşti se desfăşoară 
de-a lungul căii ferate Bucureşti-Ploieşti, pe partea stîngă a acesteia, 
făcînd pereche cu cealaltă arteră principală a Bucureştilor, calea Grivi
ţei, de pe partea dreaptă a aceleaşi linii ferate. 

1 Lucrarea de faţă a făcut obiectul unei comunicări în ciclul organizat de 
:Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti (30.IIl.1966). 
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Dar, spre deosebire de calea Griviţei, care este drumul de acces al 
unei bune părţi din nordul ţării, şoseaua Giuleşti rămîne şi acum o 
arteră „înfundată", care face legătura numai cu cele cîteva sate, complet 
izolate şi ele, din nord-vestul Bucureştilor ; Giuleşti-Ţigănie, Giuleşti
Sîrbi (înglobate astăzi în cartierul Giuleşti) şi Rudeni. 

Spre aceste sate mult depărtate în trecut de vechea Cetate de 
Scaun a Ţării Româneşti, ducea un obişnuit drumeag de ţară, trasat 
peste cîmp şi nepietruit, pînă acum 35 de ani. Se numea „drumul spre 
Giuleşti", ca toate celelalte căi ale Bucureştilor, ale căror vechi denu
miri erau datorate satelor sau tîrgurilor spre care ele duceau : drumul 
Tîrgoviştei (actuala cale a Griviţei), drumul Braşovului (denumirea ante
rioară a podului Mogoşoaiei, actuala Cale a Victoriei) : drumul Craiovei 
(denumirea podului şi apoi a căii Şerban Vodă) etc. 

Vechi urme de viaţă omenească. Ultimele două sate Giuleşti-Sîrbi 
şi Giuleşti Ţigănie, sînt ridicate pe terasele rîului Dîmboviţei, ce se 
întind pînă în cealaltă vale a Colentinei. Intre ambele cursuri de apă 
ce merg pe această porţiune aproape paralel, la cotul spre nord-sud al 
Dîmboviţei şi cel făcut de Colentina la Străuleşti, se găseşte partea cea 
mai dens locuită din preajma Bucureştilor. Aici sînt situate satele : 
Dragomireştii din Vale, Rudeni, Giuleşti (Sîrbi şi Ţigănie). Terasa dintre 
::ele două ape find înălţată şi pusă la adăpost de pericolul inundaţiilor 
a favorizat din ce1e mai vechi timpuri aşezările omeneşti. De aceea au 
putut fi găsite aici unele din cele dintîi urme de vieţuire de pe aria 
actuală a Bucureştilor. 

O primă mărturie au adus-o săpăturile arheologice efectuate în 
cc.rtierul Ciuleşti, pe terenul I.C.A.~. (lîngă şoseaua Giuleşti, în dreptul 
străzilor Atelierelor Noi şi Gorunului) cu care prilej au fost descoperite 
urmele unei aşezări din perioada timpurie a epocii pietrii şlefuite. 

Este vorba de o aşezare nefortificată, situată în şes de-a lungul 
marginilor unei. văi, din care s-au mai descoperit resturile unei locuinţe 
de suprafaţă şi două gropi de bordei. 

Materialele găsite, ca şi aşezarea adăposturilor cu locuinţe distan
ţate, îndreptăţesc datarea lor in faza Giuleşti a culturii Boian. 

Concluzia trasă de cercetătorul Eugen Comşa este că aceste desco
periri reprezintă „unul dintre primele capitole ale istoriei vechi a oraşu
lui Bucureşti 1, care astfel poate fi împinsă pînă în prima jumătate a 
mileniului al III-lea î.e.n.". 

O asemenea concluzie este şi mai mult întărită prin săpăturile 
sistematice făcute în anul 1962 de către cercetătorul Valeriu Leahu în 
sectorul Giuleşti-Sîrbi. La o depărtare de circa 200 m de ruinele mănăs
tirii Ipsilanti a fost descoperit un complex de locuire neolitică, din 
tipul de aşezare numit „risipit", adică locuinţe puţine şi distanţate 2• 

„Săpăturile arheologice de salvare au dus la descoperirea a trei Io-

1 „Săpăturile arheologice din sectorul Ciuleşti", în „Studii şi referate privind 
istoria României. Partea I-a. Ed. Acad., p. 305-306. 

2 Valeriu Leahu, Cercetări arheologice în Giuleşti-Sirbi, în „Materialele de 
istorie şi muzeografie", 1962, M.I.B. 
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cuinţe, dintre care una este colibă de suprafaţă, iar două sînt bordeie, 
cu o adîncime de circa 1,25 m în pămînt". 

Coliba de suprafaţă a fost construită dintr-un material lemnos 
uşor, nuiele şi crengi de copaci, pomostite cu lut amestecat cu paie, avînd 
vatra probabil în afara ei. 

Ceramica găsită este tipică pentru faza Giuleşti (cum o numeşte 
Eugen Comşa) sau pentru etapa Boian II (după caracterizarea prof. 
D. Berciu). 

Peste cele două bordeie, dintre care unul s-a păstrat numai pe o 
lungime de 1,80 m şi o lăţime de 1,60 m, iar altul pe o lungime de 5,45 
rn ş~ o lăţime de 3,75 m, a fost suprapusă o colibă. In interior au fost 
găsite materiale neolitice, fragmente ceramice din cultura Boian-Giuleşti 
şi oase de animale. 

Continuitatea aşezărilor omeneşti în acel loc - atit cît se poate 
vorbi de continuitate în epoci care au dăinuit mii de ani - este atestată 
şi prin altă descoperire, aceea a unei gropi menajere din epoca bronzului. 

Mai departe, trebuie să înscriem şi descoperirea întîmplătoare a 
unor obiecte din timpul stăpînirii romane pe aceste meleaguri. 

Astfel, în lucrarea „Săpături arheologice în regiunea Bucureşti" 1 
de Dinu V. Rosetti, ni se relatează : ,Jn marginea Bucureştilor, în partea 
de nord-vest a oraşului, pe dreapta drumului care duce la satul Giuleşti, 
se găseşte un rînd de gropi, provenite din vechi exploatări de pămînt, 
servind la fabricarea cărămizilor. 

In toamna precedentă (1934), în urma unei prăbuşiri, un lucrător 
a găsit în acest loc cîteva obiecte vechi (plăci de bronz, monezi cu in
scripţii : Moesia superior şi inferior (Viminacium şi Tomis) care au fost 
dăruite Muzeului tehnic al uzinelor comunale, al cărui director era ingi
nerul D. Leonida". 

Placa de bronz, considerată de cercetă,torul Dinu V. Rosetti ca 
fiind de provenienţă sarmată, poate fi mai de grabă prin prezenţa lu
poaicei şi lucrătura fină cu ciocanul - de factură romană, deci putînd 
fi datată în primele secole ale erei noastre (I, II sau III). 

Printre gropile cărămidăriei s-ar fi găsit de lucrători - fără a mai 
putea fi verificat - şi un mormînt de inhumaţie, cu un schelet culcat 
pe spate, vase de argilă ~te. 

Pe de altă parte, cercetătorul Valeriu Leahu, pornind în studiul 
său 2 de la unele conduzii trase de prof. Bucur Mitrea, în lucrarea 
„Problema populaţiei geto-dace în Muntenia în secolul IV e.n. 3, se 
alătură ipotezei că aşezările omeneşti de la Dămăroaia, Butimanu, Du
deşti, Chiajna 4, aparţin populaţiei autohtone, aflate pe aceste locuri în 

1 Dinu V. Rosetti, Săpăturile arheologice de la Snagov I şi morminte de 
incinerare în epoca de fier şi în epoca romană în regiunea Bucureşti, (apărută 

in limba franceză), 1935. 
2 Cercetări arheologice în Bucureşti - Săpăturile de la Giuleşti-Sîrbi, M.I.B. 
3 Studii şi referate privind istoria României. Ed. Academiei. 
~ Sub acest nume sînt recunoscute urmele descoperite în săpăturile din jurul 

satului Giuleşti-Sîrbi, pendinte pe atunci de comuna Chiajna. 
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secolul al IV-lea, iar nu numai populaţiilor migratoare gotice, cum s-a 
acreditat multă vreme în istoriografia noastră. 

- Acest postulat îşi găseşte fundamentarea şi în studiul cercetă
torilor Vlad Zirra şi Margareta Tudor, asupra săpăturilor efectuate de 
ei la Crîngaşi, deci la circa 700 m vest sud-vest de aşezarea Giuleşti Sîrbi 1• 

Pe un platou relativ mic şi plan, care reprezintă de fapt un martor 
din vechea terasă stîngă şi cea mai înaltă a Dîmboviţei, a fost găsită o 
aşezare din secolul al IV-lea. 

De asemenea, a fost descoperit şi un cuptor cu reverberaţie, utili
zat la arderea oalelor, cu caracteristicile generale ale cuptoarelor din 
secolul al IV-lea. 

Toate acestea „atestă prezenţa unei populaţii ce se ocupa cu creş
terea vitelor şi cu păstoritul şi care a continuat viaţa şi a evoluat, în 
pofida vicisitudinilor momentane sau de lungă durată, după retragerea 
administraţiei şi păturii suprapuse romane" 2• 

Nu putem decît să ne alăturăm concluziei că „pe aceste locuri au 
existat aşezări numeroase, cu un caracter sedentar, bine conturat, bazate 
pe agricultură şi creşterea vitelor, ca şi alte aşezări cu caracter semi
nomad, bazat îndeosebi pe creşterea vitelor şi păstorit" 3. 

O altă etapă în înşiruirea veacurilor ne-o oferă descoperirea unei 
semibordei cu vatră deschisă, care poate fi datat în a doua jumătate a 
secolului al X-lea 4. 

Olăria lucrată la roata de mînă, din pastă cu mult nisip şi cu 
pietriş mărunt, atestă caracterul proto-românesc al culturii materiale 
din zona Giuleşti-Chiajna-Crîngaşi. 

Se poate trage concluzia că această regiune, prin terasele ei înalte, 
cu boturile de deal, era anume de~tinată unei statornice locuiri omeneşti. 

Resturi de locuinţe din secolul al X-lea, au fost, de asemenea, sem
nalate de cercetătorul I. Panait în satul Giuleşti-Sîrbi, la capătul dinspre 
Chitila al străzii 1 Mai, pe un teren aflat în proprietatea lui Dumitru 
Ilie şi a vecinilor săi. 

In lucrarea „Şantierul arheologic Băneasa-Străuleşti 5 se remarcă 
în mod judicios că „Numeroasele monumente arheologice care împînzeau 
îndeosebi malurile celor două rîuri ce străbat capitala, - Dîmboviţa şi 
Colentina - au reprezentat un însemnat izvor de informare privind 
evoluţia societăţii omeneşti din paleolitic şi pînă în plină orînduire feu
dală". Aceste concluzii sînt valabile şi pentru satele Giuleşti-Sîrbi Şi 
Giuleşti-Ţigănie, care, deşi neînglobate multă vreme în raza oraşului 

1 Vlad Zirra şi Margareta Tudor, Săpăturile din Crîngaşi, p. 254. 
2 Ibidem, p. 255. 
3 Săpăturile din Crîngaşi, p. 256. 
" Săpăturile din Giuleşti, p. 179. 
6 Studiul cu acest nume din „Cercetări arheologice în Bucureşti, vol. III, de 

Margareta Constantiniu, Panait I. Panait şi Ioana Cl'istache Panait, Buc. 1965, p. 75. 
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Hrisovul dat de Mircea Voevod în 1548, prima mărturie documentară despre 
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Bucureşti, iau parte şi ele „la continua înviorare a procesului de schiml:> 
cu produse în primul rînd agricole şi pastorale" - pe care cele 41 sate 
aflate pe teritoriul actual al Capitalei ~publicii Socialiste România l-au 
asigurat de-a lungul veacurilor. 

Iată, deci, cum din etapă în etapă s-a putut înoda firul continuităţii 
celor mai vechi aşezări omeneşti din partea de nord-vest a Bucureştilor. 

PRIMELE MENŢIUNI DOCUMENTARE 

Sfîrşind cercetările asupra protoistoriei poporului român, vom da 
după alte cîteva sute de ani şi de primele menţiuni documentare, în 
care apare numele Giuleştilor. 

Intrînd în perioada istorică, ţinem să stabilim, de la început, că 

denumiri ca Giulea, Giuleşti, nu sînt de loc rare, ele desemnînd nume
roase comune, dealuri, pîrîuri şi moşii din întreaga ţară 1• 

De mare importanţă pentru atestarea existenţei istorice a Giuleşti
lor din preajma Capitalei, este hrisovul dat de Mircea Vodă, „fiul mare
lui şi prea bunului Radu Voevod" în anul 1548 (7056), aprilie 2 din 
Bucureşti 2, - cu următorul cuprins : 

„Se dă poruncă, slugilor domniei mele, lui Neagu din Pămînteşti 
cu fii şi lui Şerban cu fratele său, anume Pecnea şi lui Neagul cu fratele 
său Bogdan, cu fiii lor cîţi le va da Dumnezeu, ca să, fie din partea lui 
Gherghina toată ori cît se va alege, pentrucă este veche şi dreaptă ocină, 
dedină, pentrucă a cumpărat Neagu cu fiii săi şi Şerban cu fratele său 
Poena şi Neagu cu fratele său Bogdan toată din partea lui Gherghina. 
de la Rovina lui Micu pînă în Colentina, pentru 1500 aspri gata. 

Şi iarăşi a cumpărat din Giuleşti, cu fratele său, ocină, toată partea 
lui Giulea de la Rovina lui Micul pînă la Colentina, pentru 330 aspri". 

1 Avem astfel Giula, sat în judeţul Ilfov ; Giula, deal şi pîrîu din Mehedinţi ; 
Giula, deal din Vîlcea, proprietate a serdarului N. Giulescu (1837). Avem un alt 
Giuleşti sau Rădiul, sat din regiunea Suceava (făcut danie de vel vornicul Nestor 
Ureche mănăstirii Secul, în 1596, iar în 1800, mănăstirii Xeratopam, de la muntele 
Athos). Întîlnim apoi un sat Giuleşti, în fostul judeţ Neamţu, vîndut de fraţii 
Gavrilaş şi Ştefan Boldescu la 1646 unchiului lor, Cosma-Maja ; două sate, Giu
leştii din deal şi din vale, aparţin comunei Borzeşti din fostul judeţ Roman. 
Există un sat Giuleştt şi în Maramureş, cu biserica de lemn a unui schit din 
secolul al XVII-iea. Un neam de boieri, Giulici, este amintit din secolul al XV-lea 
în Moldova, cu o pretinsă ascendenţă din „Giula", spătarul Capitanens", ce ar fi 
trăit în 1388 (O. C. Lecca, Dicţionar arheologic şi geografic al României, p. 233). 
Pentru „ocină în Giuleşti" există un hrisov din 1536 (7044), iulie 7, al lui Radu 
Voievod (Documente privind istoria României, vol. XVI, p. 213), putînd fi iden
tificată cu o moşie din Vîlcea, actualul raion Olteţu. 

2 Muzeul municipal Buc., nr. 26864, orig. slav, pergam. pecetea aplicată 
căzută, cu o trad. rom. 
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Acest document identifică în mod neîndoios moşia vîndută cu Giu
leştii din preajma Bucureştilor. Pe lîngă cumpărătorul Stroe din Giuleşti 
şi fratele său, există ca vînzător Giulea, ce trebuie pus chiar la originea 
numelui moşiei cuprinsă între „Rovina lui Micul şi rîul Colentina". 

Documentul fundamentează ipoteza că numele moşiei Giuleşti se 
trage de la un boier Giulea, care şi-a vîndut partea sa unui alt membru 
al cinului, cumpărătorul arătîndu-şi ca loc de origine tot satul Giuleşti 
(„Stroe din Giuleşti"). 

Prima atestare cartografică a aşezării Giuleşti, făcută în harta austriacă din anul 17110 

Deci pe lingă moşia Giuleşti este atestată şi existenţa satului cu 
acelaşi nume, în care trăia acest Stroe, desigur om cu avere, care a ţinut 
să-şi extindă dreptul de proprietate şi asupra moşiei ce dăduse numele 
satului. 

Şi acum să analizăm împrejurările în care moşia Giuleşti a ajuns 
în stăpînirea mănăstirii Sărindar. 

In lucrarea lui Ion Brezoianu vom găsi citat : „Dintr-o otărnicie a 12 
boieri, se dovedeşte că mănăstirea Sărindar a existat din veacul al 
XVI-lea, fiindcă Mihai Voevod Bravu, care a domnit pe la sfîrşitul aces
tui secol, îi dăruieşte moşia Giuleşti 1• 

1 I. Brezoianu, Mănăstirile zise închinate şi călugării străini, Buc. 1661, 
tipografia Colegiului Sf. Sava. 

153 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



Hotărnicia invocată de istoriograful Brezoianu îşi găseşte o confir
mare în hrisovul dat de Radu Mihnea în anul 1614, 27 noiembrie: „In 
zilele răposatului Mihai Voevod, el singur a împresurat această moşie, 
de o au luat pe seamă domnească" 1. 

Se ştie că fostul Ban al Craiovei acumulase un mare număr de 
moşii, încă de pe vremea cînd era numai boier, din venitul cărora înăl
ţase în anul 1592 mănăstirea din Bucureşti, ce-i va purta numele. 

Hrisovul din 1548, de întărire a cumpărăturii, ca şi „împresurarea" 
de către Mihai Vodă a, moşiei Giuleşti, spre a o face apoi danie mănăs
tirii Sărindar, denotă că o asemenea aşezare domnească făcea parte din 
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Zona în care este cuprins cartierul Giuleşti spre capătul Podului de Pămînt 
înfăţişată în planul Borroczin din anul 1852. Liniile marcate înfăţişează viitorul 

traseu al cili Giuleşti 

numărul celor 3220 aşezări din Ţara Românească, apărute între anii 
1325-1625, aşa cum a stabilit studiul cercetătorului I. Donat 2• De re
marcat este că această aşezare, atestată şi documentar în actul lui Stroe 
din Giuleşti, rămîne printre satele care n-au dispărut în decursul veacu
rilor, deci printre cele 2045 aşezări ce s-au perpetuat, fără a-şi schimba 
numele, pînă în zilele noastre. 

1 G. M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor, Lupeştilor şi Grozăveştilor, 1902, p. 5. 
2 Aşezările- omeneşti din Ţara Românească în secolele XIV-XVI, în revista 

„Studii", anul IX, 1956. 
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lară dacă numele satului Giuleşti nu apare în harta pe care învă
ţatul stolnic Constantin Cantacuzino a tipărit-o la Padova în 1718, această 
nu poate constitui o dovadă negativă, deoarece s-a confirmat că numărul 
de 526 sate ce-l cuprinde nu reprezintă decît o fracţiune din numărul 
total al satelor existente la 1700 în Muntenia. 

Harta n-a redat nici toate aşezările boereşti, ci numai pe cele de 
frunte, aparţinînd marilor dregători sau familiilor cu un trecut deosebit 1• 

O altă menţiune despre existenţa Giuleştilor o vom găsi în secolul 
al XVIII-lea, în cronica Ghiculeştilor (1695-1754) tradusă şi comentată 
de D. Russo) 2• Ea proiectează o nouă făşie de lumină asupra aşezării 
Giuleşti. 

Prezentînd domnia lui Matei Ghica Voievod, cronicarul său apologet 
pomeneşte şi de realizarea de la „Satul Giuleştilor 3. 

Amintind că „neuitatul părinte al domnitorului clădise un foişor 
frumos, cu o minunată fîntînă, lîngă care adusese cu mare cheltuială şi 
o parte din gîrla Dîmboviţei.", cronicarul fixează acest loc în satul Giu
leşti, moşia sfintei mănăstiri Sărindar, la o depărtare de două ceasuri 
din Bucureşti". 

Deci, pe lingă încîntarea produsă asupra domnitorului şi cronicaru
lui său de frumuseţea acestor locuri, ni se confirmă şi celălalt fapt 
istoric : 

De la 1548, de cînd moşia Giuleşti devenise proprietatea lui Stroe, 
pînă la 1752-1753, cînd Matei Ghica va fi înălţat foişorul său, alături 
de cel al tatălui său, satul Giuleşti intrase în proprietatea mănăstirii 
Sărindar din Bucureşti. 

Această nouă schimbare de posesie a determinat ca satul Giuleşti
Ţigănie să ia şi numele de Giuleşti-Sărindar. 

In acest sat va fi zidit şi primul lăcaş religios, care ne este fixat 
în timp de inscripţia găsită : „15 noiembrie 1768, Radu şi Gheorghe 
Zugrav şi D. R. Ioan". Acesta este, probabil, primul pomelnic al meşte
rilor care împodobiseră biserica. devenită metoh al mănăstirii Sărindar 
şi care mai este amintit şi într-un act din 13 iulie 1797. 

Astăzi locaşul nu mai poartă zugrăveala originală a lui Radu şi 

Gheorghe, fiind obiectul mai multor reparaţii şi restauraţii. 
O altă mărturie o găsim sub domnia lui Ipsilanti : Giuleştii vor 

deveni unul din locurile de unde Cetatea de scaun se alimentează cu 
apă potabilă, „adusă pe ţurloae", la Curtea Domnească, la casele marilor 
boieri, ca şi la hanurile în tîrgul ce atrăgea numeroşi negustori, dar şi 
mai numeroşi cumpărători din întreaga cîmpie a Dunării. 

In anul 1785 domnitorul Mihai Suţu porunceşte lui „Atanasie biv 
logofăt za visterie, purtătorul de grijă al moşiei Giuleştilor", să facă 
zăgaz temeinic cu podişcă, ca să oprească apa Dîmboviţei, ca nu cumva 

1 C. C. Giurescu : „Harta stolnicului Constantin Cantacuzino. publicată în 
Hevista istorică română, MCM XVIII, voi. XII, fişa I, Bucureşti 1943, p. 15-16. 

2 Buletinul Comisiei istorice a Romfmiei, publ. de I. Bogdan, vol. II, Buc., 
1916, p. 3-85. 

3 Idem, p. 81. 
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Un plan în care sînt indicate porţiunile de pămînt date foştilor clicaşi din 
Giuleşti-Ţiginia şi Crîngaşi 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



cînd va deveni apa mare, curgînd din heleşteu să se rumpă zăgazul lui 
şi să se întîmple vreo înnecătură mahalalelor din Bucureşti şi moşiei 
domneşti pagubă" 1• 

Existenţa heleşteului domnesc ne este atestată cartografic, în prima 
hartă mai amănunţită pe care o întocmesc specialiştii din armata austriacă 
in anul 1790 2. 

Pe această hartă vom întîlni între cursurile Dîmboviţei şi Colen
tinei, aşezarea destul de importantă „Deschulesty" formată din două 
aglomeraţii de locuinţe. La nord, uşor haşurat, apare heleşteul, pe 
malul căruia se ridică total izolată de alte aşezări omeneşti, biserica, 
cti_torie a domnitorului Ipsilanti. După ruinele rămase încă în picioare, 
se poate deduce că această ctitorie situată pe o poziţie dominantă, era 
bine proporţionată şi de dimensiuni impunătoare. 

O nouă menţiune despre moşia Giuleşti găsim şi în anul 1798, 
iulie. (cp. ms. 140. f. 35 v). 

Este anaforaua dată de Vodă Constantin Hangerli prin care unul 
din robii de pe moşia mănăstirii Sărindar, satul Giuleşti, să fie slobod 
cu condiţia ca în locul lui „să fie cumpărat un alt ţigan mănăstirii". 

Aceasta pentru ca robul se căsătorise, într-ascuns, cu fica unui 
„rumîn Ion Turcu", curelar de pe moşia mănăstirii Sărindar. 

Suplica mănăstirii Sărindar subliniază că ţiganul fusese copil de 
c.asă la egumenul Neofit, care îl învăţase „carte grecească", fiind curat 
la cap şi la haine". 

TURNUL LUI DINICU GOLESCU 

In vecinătatea moşiei Giuleşti a mănăstirii Sărindar se află moşia 
Grozăveşti, împărţită între mănăstirile Sf. Sava, Mihai Vodă, Sf. Ion şi 
Sf. Ecaterina. La 1814, ianuarie 1, se defalcă 250 pogoane din moşia 
Grozăveşti, pentru a fi date, ca urmare a unui schimb, agăi Dinicu 
Golescu.. Acesta va construi aici casă mare cu turn, în care Tudor 
Vladimirescu va pune „la popreală", în 1821, pe boierii care ceruseră 
lnaltei Porţi intervenţia armată pentru înăbuşirea răscoalei" 3• 

lNCĂLCARI DE MOŞII, PROCESE ŞI HOTARNICII 

Intre egumenii mănăstirilor Sărindar şi Sf. Ioan vor începe, însă, 
numeroase conflicte pentru încălcarea hotarelor moşiilor ce aparţineau 
celor două lăcaşuri. 

Astfel, în anul 1835, Eroteiu, arhimandritul mănăstirii Sf. Ioan 
adresează judecătoriei Ilfov o jalbă prin care se plînge : „In trecutul 
leat 834 Sfinţia Sa părintele Chiril Sărindăreanul, întinzîndu-se peste 

l V. A. Ureche, Istoria românilor, tom. I. p. 620, nota. 
2 Hartă din 180 planşe „Theil der grossen Walachey", planşa 72. 
3 Ioana Cristache Panait, Oraşul Bucureşti şi răscoala poorului din 1821, p. 35. 
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aşa stăpînire au intrat în mai sus numita moşie Roşu, tăind şi o parte 
din pădure ce se află pe dînsa". 

„Mai acum de sînt cîteva zile m-am pomenit că ducîndu-se Sf. Sa 
acolo împreună cu un inginer au început să ridice movile călcînd cape
tele moşiei Mănăstirii Sf. Ioan". 

Fosta fabrică de cărămidă „N. Dumitrescu" 

Intre 24 mai 1835 şi 3 iunie acelaşi an, au loc schimbări de adrese 
între „Politiceasca judecătorie a IJfovului şi Marea Logofeţie a biseri
ceştilor pricini, pentru trimiterea vechililor mănăstirilor, care să asiste 
la operaţiunea de nouă hotărnicie făcută de dumnealui Alecu Palladi", 
dar împricinaţii nu dau nicio urmare acestor invitaţii. 

Din adresele de mai sus reiese că moşiile erau astfel repartizate : 
Mănăstirea Cotroceni cu moşia Herăstrău ; 
Mănăstirea Mihai Vodă cu moşia Ciurel; 
Mănăstirea Sf. Ecaterina cu moşia Boja; 
Mănăstirea Sf. Ion cu moşia Roşu. 
Iată deci că „pricinile bisericeşti" n-au putut fi stinse deoarece 

egumenii mănăstirilor închinate îşi încălcau Feciproc sau răşluiau, în 
folos propriu, din pămîntul moşiilor ce le fuseseră dăruite. Procese de 
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hotărnicie au loc în 1839 şi între mănăstirile Sărindar şi Mihai Vodă, 
prima deţinînd moşia Giuleştilor, a doua o parte din moşia Groză
veştilor 1. 

La 20 iunie, acelaşi an, judecătoria Ilfov dă o altă hotărîre asupra 
întinderii moşiilor învecinate Giuleşti şi Ciurel (aceasta făcea parte din 
moşia Grozăveşti). 

Dar noua hotărnicie este răsturnată de egumenii mănăstirilor Să
rindar şi Mihai Vodă, care se adresează judecătoriei Ilfov, la 5 august 
1840. „Pricina" era pendinte şi în faţa Divanului, la 26 iunie 1844, care 
judecînd-o, hotăreşte să revină la vechea hotărnicie din aprilie 1820, de 
sub domnia lui Alexandru Suţu. 

Interesant este că în valoroasele hărţi ruseşti, descoperite de geo
graful G. Vîlsan la Berlin, datate 1835 şi 1853 - sînt trecute în judeţul 
Ilfov trei sate cu numele Giuleşti : Giuleştii din deal - cu 52 gospo
dării, Giuleştii din vale - cu 24 gospodării şi Giuleştii Domneşti, avînd 
în paranteză şi denwnirea Rudeni - cu 71 case 2. Este de presupus că 
de pe urma deselor hotărnicii, domnitorii care erau solicitaţi să pună 
rînduială între moşiiile mănăstirilor, îşi vor fi făcut singuri danie o 
porţiune de pămînt - Giuleştii Domneşti - pe care au adus muncitori 
rudari (cărămidari) ce-au dat numele lor noii aşezări, Rudeni. 

Un plan al moşiei Giuleşti va fi întocmit, în 1845, de către Iancu 
Isăcescu, dar el n-a ajuns pînă la noi. 

· In anul 1849 vom întîlni ca arendaş al moşiei Giuleşti pe un anume 
Zaharia Zahariu. 

Abia la 1854, ianuarie 20, se dă o hotărîre definitivă asupra celor 
două moşii. 

Din aceşti ani avem şi ridicarea topografică a maiorului Borroczyn, 
în care, pe locul fostei moşii Grozăveşti, dată lui Dinicu Golescu, apare 
un mare poligon, avînd ca proprietară pe „Zinka Golleaska" (fragment 
hartă pag. 140). Prin mijlocul acestui poligon, în prelungirea „Podului de 
Pămînt" este trasat un drum perfect aliniat, care cade perpendicular 
pe o alee mărginită de arbori, făcînd legătura între „Drumul Tîrgoviştei" 
şi rîul Dîmboviţa. Acel drum poate fi considerat drept începutul viitoarei 
şosele a Giuleştilor. 

CIMITIRUL CALVIN 

Dincolo de această proprietate, care stă la baza cartierelor Regie 
şi Grand, se află moşia Giuleştilor, din care „Logofeţia trabilor biseri
ceşti şi instrucţiei publice din Principatul Ţării Româneşti", cere în 1851 
(luna mai) „Cinstitei Epitropii a Religiei Calvinilor" să „binevoiască a 
pune de iznoavă în lucrare înfiinţarea cimitirului". Această dispoziţie 
era dată „potrivit cu duhul legiuirii în anul 1831 (Regulamentul organic), 

1 Dosar privitor la hotărnicia moşiei Giuleşti a mănăstirii Sărindar, cu moşia 
Grozăveşti a mănăstirii Mihai Vodă, Arh. 33. 

2 C. C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului XIX (Constatări 
istorice, geografice, economice şi statistice pe temeiul hărţii ruse din 1835, Buc„ 
1957, p. 44. 
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care luase măsura de a se desfiinţa cimitirele de pe lîngă bisericile şi 
mănăstirile din raza Bucureştilor şi a le muta „afară din oraş". 

In acel timp se destinase pentru cultul ortodox un loc „dincolo de 
bariera Tîrgoviştei" şi în dreapta drumului ce merge la satul Giuleşti din 
Ilfov (actualul cimitir Sf. Vineri din Calea Griviţei). 

Pentru protestanţi, era rezervat un alt loc apropiat de cimitirul 
calvin, ambele în suprafaţă de cîte 15 pogoane. 

O nouă hartă, întocmită de pictorul Sathmary la 1864, ne redă 
stadiul atins în acea vreme de aşezările omeneşti dintre cele două cursuri 
de apă. Se vede clar că aglomerarea de sate nu depăşeşte o anumită 
linie, marcînd lunca Dîmboviţei, cu aşezările care încep de la Ciurel şi 

Calea Giuleşti, în dreptul str. Varniţa înainte de lucrările de reconstrucţie 
şi sistematizare (1959) 

se continuă de-a lungul rîului, cu : Bozia (Boja de astăzi), Roşia (Roşu), 
Dudu, Chiajna, Cătane, Dragomireştii din Deal şi din Vale, iar pe terasa 
inferioară : Rudeni, Giuleşti-Sîrbi şi Giuleşti-Ţigănie, pentru a sfîrşi cir
cuitul cu satul Crîngaşi. Dincolo, înşiruite de-a lungul rîului Colentina, 
se află satele : Clinceanca, Chitila, Zalhana, urmate mai departe de Ţur
loaia sau Măicăneşti (unde s-au făcut recent săpăturile arheologice), Bă
neasa, Floreasca, Ferăstrău (Herăstrăul de azi) şi Colentina, printre care 
era trasată „linia proiectată de drumul feratu la Braşov", din timpul 
domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Faţă de raza oraşului ce se oprea pe 
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atunci la mănăstirea Cotroceni, cele două sate de pe moşia Giuleşti erau 
relativ, îndepărtate. 

Pentru a realiza împroprietărirea ţăranilor şi secularizarea moşiilor 
foste ale „mănăstirilor închinate", decretate la 2 august 1864 de către 

Alexandru Cuza, documentele ne spun că pe moşiile Giuleşti-Sîrbi şi 
Giuleşti-Ţigănie li s-au rezervat foştilor clăcaşi numai o parte din supra
feţele preluate de stat. 

Un plan ridicat mai tîrizu (în anul 1885), va avea indicate aceste 
porţiuni de pămînt date foştilor clăcaşi pe moşia Giuleşti-Ţigănie, în 
partea de nord, cît şi în „cătuna Crîngaşi", dinspre sud-vest. 

Noua înfăţişare a Şos. Giuleşti 

Intre anii 1864-1885, adică atît timp cît moşia Giuleşti-Ţigănie a 
aparţinut statului, vor începe vechile răfueli, de astă dată între arendaşii 
şi ,,confiniştii" acestor moşii, ce nu încetau să încalce hotarele vecinilor. 

Un dosar voluminos (nr. 55426/912), aflat la fostul Minister al agri
culturii, industriei, comerciului şi domeniilor - biroul hotărniciilor, amin
teşte iar de „încălcatu moşiei Giuleşti". 

Astfel, arendaşul Stamatescu, care preluase de la stat această moşie 
după secularizare, se adresează, în luna mai 1867, cu o plîngere, „d-lui 
ministru de finanţe". 

La aceasta, avocatul public de Ilfov, M. Sachelariu, va răspunde 
după un an, la 19 iunie 1868. 
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Nu există la dosar şi felul cum au fost rezolvate aceste plîngeri, 
dar, începînd din anul 1873 şi pînă în 1875, avem o serie de rapoarte 
ale „confinistului" Nicolae Pîrvu, care va aduce la cunoştinţă adminis
traţiei domeniilor statului, atît fazele de linişte şi de „nebîntuire a hota
relor", cît şi cele în care ele erau „atacate cu brazdele plugului", de către 
locuitorii cătunei Crîngaşi. 

NOI CARTIERE 

Desigur că odată cu construirea liniei ferate Bucureşti-Tîrgovişte, 
apoi a celei ce lega Capitala cu oraşul Ploieşti, atît cartierul Belvedere, 
cît şi cel vecin cu „gara drumului de fier", denumită la început „Gara 
Tîrgoviştei", vor fi din ce în ce mai populate. 

La capătul „Podului de pămînt" (Calea Plevnei de azi), via lui 
C. Aristia va fi împărţită în loturi, luînd fiinţă, mai tîrziu cartierul 
Witting (după farmacistul Teofil Witting) 1. . . 

„Cîmpul lui Roset", de lingă bariera Belvedere, va fi şi el răscum
părat din embatic, pentru a :fi parcelat, dînd naştere altui cartier nou, 
lîngă Gara de Nord, cu străzile Elizeu, Belizarie şi fabrica de bere 
Luther, astăzi „Griviţa". Vechiul loc Belvedere al lui Dinicu Golescu, 
va fi vîndut de fiii săi, revoluţionarii de la 1848 şi luptătorii pentru 
Unire, Nicolae, Ştefan, Alexandru şi Radu Golescu, nepoatei lor de soră 
Zoe, fiica Anei Racoviţă, căsătorită cu secretarul consulatului englez la 
Bucureşti, Effingham Grant, fratele Mariei Rosetti 2. 

O parte din terenul. vîndut statului va deveni Manufactura de tutun 
Belvedere, iar restul va sta, prin parcelare, la baza celuilalt cartier, renu
mitul „Grant", cu străzile ce au purtat numele unor membrii ai aceleiaşi 
familii : Zoe, Constantin, Eduard ş. a. 3. 

Urmînd acelaşi proces de „ieşire din embatic", înlesnit prin legea 
din 11 iulie 1866, numeroşi muncitori, lucrători Ia calea ferată şi slujbaşi 
la gară, vor deveni proprietari nu numai în acest nou cartier Grant, dar 
şi pe locurile de la Giuleşti. 

Dar la tradiţionala formă de stăpînire a pămîntului prin embatic 
care stă la întemeierea celor mai multe sate şi tîrguri pe moşiile dom
neşti, boiereşti şi mănăstireşti s-a adăugat, pentru înfiinţarea noului 
cartier Giuleşti, şi acţiunea de împroprietărire a foştilor luptători din 
războiul pentru independenţă din 1877-1878. Printre cei cunoscuţi erau : 
Vasile Dumitru Ţăranu (zis Dorobanţu), Marin Radu Oiţă, Nicolae Şerban, 
Nae Ţone etc. Fiecare, primind cîte 10 pogoane, a luat hotărîrea de a 
le parcela fie spre a le da de zestre, ca acel Vasile Dumitru Ţăranu, al 
cărui ginere Vasile Spiroiu, va da numele străzii - actuala stradă Flă
mînda - sau spre a le vinde, ca Marin Radu Oiţă şi Nicolae Şerban, 
care au avut pînă tîrziu străzi cu numele lor (Str. Marin Oiţă - actuala 

1 Mihai Fănescu. „Arhiva Societăţii de credit funciar urban din Bucureşti, 
în Revista Arhivelor, An III, Nr. 2, 1960, p. 113. 

2 Mjhail Fănescu, op. cit., p. 114. 
3 Ibidem, p. 115. 
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Măgura Odobeştilor, str. Nicolae Şerban, str. Maria Şerban) . Mulţi dintre 
noii locuitori ai cartierului Giuleşti, profitînd de faptul că în jur erau 
încă întinse locuri de păşunat, vor creşte vite, alimentînd cu lapte piaţa 
apropiată a Bucureştilor, unde se duceau zilnic cu mica lor trăsurică pe 
două roate. Caii erau folosiţi nu numai la muncile agricole, dar şi la 
cărăuşie . Aşa va face şi un alt voluntar din războiul de neatîrnare, 
N. Dumitrescu, care, achiziţionînd cîteva pogoane de loc, va creşte mai 
multe vaci, de unde îi va veni şi porecla „Lăptaru". 

In „Groapa lăptarului", proprietarul ei îşi va înjgheba şi „fabrica 
de cărămidă", cu materia primă luată din aceste terenuri lutoase şi nisi
poase, ce se întind de-a lungul întregii terase a Dîmboviţei, pînă la 
biserica în ruine al lui Ipsilanti. 

Vedere din elicopter a noului cartier Giuleşti 

In hmca aceluiaşi rîu, locuitorii din Giuleşti, pe lingă grădinărie şi 
agricultură, mai făceau şi culturi c;ie mături, ca nutreţ pentru vite, dar 
şi pentru mica industrie casnică, în care toţi membrii familiei împleteau 
atît de utilele obiecte de curăţire a gospodăriei, spre a le vinde în pieţele 
capitalei. 

Partea de moşie, rămasă încă liberă după împroprietărirea clăcaşi
lor din 1864 şi a luptătorilor pentru independenţă din 1877-1878, va 
fi vîndută de către stat lui Alexandru Costescu. 

In mai 1885, tribunalul Ilfov dă autorizaţie acestuia de a face hotăr
nicia moşiei Giuleşti-Ţigănie. Harta întocmită de inginerul hotarnic I. M. 
Romniceanu, în anul 1888 şi aflată în posesia Muzeului de istorie a ora
şului Bucureşti, ne dă imaginea completă a moşiei Giuleşti la sfîrşitul 
veacului al XIX-lea. 
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* * * 
Moşia Giuleşti-Ţigănie va lua de aici înainte denumirea de Cos

teasca, după numele noului ei proprietar, întinzîndu-se de ambele părţi 
ale liniei ferate Bucureşti-Ploieşti, pînă în calea Griviţei şi noul cartier 
mărginaş Bucureştii Noi. 

O primă parcelare va sistematiza noul cartier, trasîndu-se străzi 
drepte, în porţiunea cuprinsă între calea ferată şi şoseaua Giuleşti, pre
cum şi în stînga şoselei, pînă în lunca Dîmboviţei. 

HARŢI - SISTEMATIZĂRI - ARONDĂRI 

Harta Bucureştilor, întocmită în anul 1890, de Statul Major, oprin
du-se la limitele administrative de pe atunci ale capitalei, nu includea 
noul cartier, aflat în afara razei oraşului. 
· · Doar „Dicţionarul geografic al României" din anul 1900 precizează 
existenţa celor două sate : Giuleşti-Ţigănie şi Giuleşti-Sîrbi, arătînd că 
primul făcea parte din comuna rurală Roşu, din plasa Snagov şi era 
aşezat pe malul stîng al văii Bonga, care se varsă în Dîmboviţa. Giuleştii
'figănie aveau 193 locuitori şi o suprafaţă de 524 ha, dintre care Al. Cos
tescu poseda 383 ha, restul fiind al locuitorilor împroprietăriţi. Existau 
111 capete de vite mari şi 69 vite mici. 

Giuleşti-Sîrbi făcea parte din comuna rurală Chiajna, avînd o 
suprafaţă de 895 ha, din care 605 ha erau proprietatea Elenei Izvoreanu. 
Locuitorii. - în număr de 627 - stăpîneau în schimb numai 290 ha. 
Abia în anul 1912, printr-o nouă arondare, cele două sate, împreună cu 
Fundul Crîngaşi aparţin comunei Roşu. Planul oraşului Bucureşti din 
1914, oprindu:-se la podul Grant, nu cuprinde teritoriul noii comune. 
ln 1920, hotarul capitalei este extins pînă la cimitirul calvin (actuala 
str. 9 Mai). 

Totuşi. dintr-un anuar tipărit în timpul ocupaţiei germane (1918), 
la Jaques, Roth, Verlag, cunoastem numele proprietarilor de pe şoseaua 
Giuleşti (circ. 9, inspecţia II) l : 

Şoseaua Giuleţ.ti (Nr. circ. Bezirk, 9 Inspect. II) 1. Propr. Mitarcă 
Andrei 1 bis. Simion Popescu; 2. bis : Eva Tiri; 3. Puşcaru Gh. From. 
N. Păunescu ; 4. Alexe Ganea ; 5. Alex. Genea ; 6. Barbu Dumitrescu ; 
8. Mitu Stanciu; 9. Vilma Tiri; 15. Niţă Ecaterina; 17. Coman Gheor-

. ghe; 19. Florea Gheorghe; 21. Maronate D. Florica; 23. Nicolae Ioan; 
25. Nicolae Dimitrie ; 31. Rădulescu Ioan. 

* * * 
Legea pentru organizarea administraţiei comunale a oraşului Bucu

reşti, din 7 februarie 1926, va îngloba vechea comună Costeasca în raza 
oraşului, sub numele de comuna „Principele Carol". 

ln anul 1929, comuna va primi numele „Regelui Mihai", devenind 
suburbană a Bucureştilor, prin legea din 11 septembrie, acelaşi an. 

1 Anuarul Bucureştilor din 1918, p. 163. 
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După un an, în 1930, comuna îşi va schimba numele în „Marele 
Voievod Mihai". 

Anuarul din 1936 arată că această comună avea o suprafaţă de 
1.561.000 m.p. 

O nouă lege pentru organizarea Municipiului Bucureşti din 4 mar
tie 1939, atribuie comunei „Voievodul Mihai" următoarele sate : Crîn
gaşi, Giuleşti-Ţigănie (celălalt Sîrbi, aparţinînd comunei Chiajna) Chitila
Triaj şi Costeasca, pînă la marginea de vest a căii ferate Chitila-Gara 
de Nord, inclusiv terenul C.F.R. O parte din vechiul sat Costeasca, de 
dincolo de linia ferată, era înglobată în comuna suburbană Griviţa. 

„Drumul care ducea la Giuleşti" se va numi acum şoseaua Giu.
leşti, cu porţiunea de lîngă podul Basarab, numită într-un timp şi 
str. Grand. 

tn anul 1911, după mărturiile localnicilor, şoseaua a fost pietruită 
cu contribuţia cetăţenilor şi a industriaşilor, pînă la fabrica de cărămidă 
.. N. Dumitrescu". 

Intre anii 1934-1935, pentru deservirea Institutului de seruri şi 
vaccinuri Dr. Pasteur, şoseaua va fi pietruită pînă la acest institut. 
Deşi fără vreun debuşeu important spre alte centre din ţară, şoseaua 
Giuleşti a constituit totuşi un punct de atracţie atît pentru cei ce voiau 
să-şi înalţe un cămin modest, cît şi pentru bogătaşii cu disponibilităţi 
băneşti, care urmau a fi investite în industrii. 

S-au înfiinţat pe terenuri cumpărate de la urmaşii lui Al. Costescu, 
numeroase fabrici : de textile „Oltenia", de cărăllllÎdă Opller, fabrica 
de tîmplărie Dressler, fabrica de oţet, fabrica de tăiat tablă, fabrica 
de geamuri etc. 

Intre anii 1935-1936 a fost introdus iluminatul electric atît pentru 
locuinţe, cît şi pentru străzi, dar mai ales pentru noile industrii create. 
Cartierul nu era deservit pînă în 1943 decît cu 2 linii de autobuse 
(nr. 10 şi 40). In acelaşi an a fost adus şi tramvaiul (11) care circula 
pe o singură linie. 

Acesta este procesul evolutiv al cartierului Giuleşti pînă în anul 
1944, an care marchează o nouă dată istorică între două epoci şi un 
început de viaţă, fundamental deosebită de trecut. 

O dată cu transformările venite după Eliberare şi cartierul Giuleşti 
- în care locuiau numeroşi luptători de frunte ai clasei muncitoare -
a cunoscut o nouă fază de înflorire şi de modernizare. 

Fostul drumeag de ţară, numit apoi şoseaua Giuleşti, a devenit 
astăzi un larg şi impozant bulevard, trasat între două rînduri de blocuri 
măreţe, cu siluete dintre cele mai moderne. 

De la fosta barieră Basarab (Orhideelor) se înşiră de o parte şi 
de alta a şoselei Giuleşti, precum şi mai spre interior, un mare număr 
de întreprinderi, instituţii social-economice, sportive şi culturale, care 
au transformat cele trei cartiere faimoase altădată - Regie, Grant şi 
Giuleşti, - în tot atîtea zone generatoare de bunăstare şi de viaţă nouă 
pentru actualii lor locuitori. 

Fabrica de ţigarete - care a dat numele cartierului Regie, - cu
noscutul Spital de femei Giuleşti - sînt primele întreprinderi şi insti-
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tuţii ce deschid noul bulevard - pe care, pe o distanţă de 3 km se 
înşiră nu numai la „faţă", dar şi în adîncime, nu mai puţin de 8 şcoli : 
licee, şcoli profesionale şi elementare. Teatrul muncitoresc C.F.R., clubul 
şi stadionul Rapid, policlinici, zeci de blocuri de cea mai modernă factură, 
un cinematograf cu 500 locuri, un mare complex alimentar, bibliotecă 
şi cămin cultural, întreprinderi de : ascensoare mobilă, sticlă, ateliere 
de reparat vagoane şi autobuze, C.E.C., Oficiu P.T.T., urmate de marele 
„Institut Pasteur", de seruri şi vaccinuri, a cărui faimă a trecut de mult 
hotarele ţării. 

Prin dezvoltarea permanentă pe care toate aceste instituţii de cul
tură şi ştiinţă, ca şi întreprinderi productive o primesc din îndemnul 
partidului, întregul cartier Giuleşti are un nou puls de viaţă, ce reflectă 
marile realizări şi revoluţionarele prefaceri ale erei socialiste pe care 
o parcurgem. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



EPISOADE DIN EPOCA lNCEPUTURILOR INDUSTRIEI 
MODERNE BUCUREŞTENE 

1n legătură cu înfiinţarea intreprinderii comunale de la Colentina 

de MATEI IONESCU 

Iniţiativa particulară, principalul impuls al începuturilor industriale, 
nu a răspuns mereu şi pretutindeni celor mai stringente nevoi ale dez
voltării economice şi social-politice. In principatele române şi apoi în 
România, ea a avut după cum se ştie nevoie de un mare stimulent 
.şi sprijin din partea puterii statale ; aceasta a trebuit să înlăture cu 
multă greutate uria.şele obstacole pe care le ridicau în calea industriei 
moderne, gravele consecinţe ale înapoierii seculare şi ale dominaţiei 
străine. 

Dar rolul statului sau al administraţiei municipalităţilor a trebuit 
să meargă mai departe. Fie pentru raţiuni de ordin politic, în cazul 
industriei militare şi navale, fie din raţiuni de ordin pur economic, 
statul şi comunele au avut la rîndul lor iniţiativa directă pe tărîm indus
trial. Valabilă pentru restul ţării, această constatare este cu atît mai 
evidentă în cazul istoriei economice a Bucureştilor. Insă alătutj de 
Arsenal, Manufactura de tutun, Pirotehnie, Atelierele C.F.R., uzinele 
comunale şi celelalte întreprinderi îndeobşte cunoscute, a mai luat fiinţă 
aproximativ în aceia.şi epocă, dar în condiţiuni mult deosebite, o mare 
întreprindere, despre care s-a scris mai puţin. 

Din materialele de arhivă am putut extrage anumite date, care 
ni se par cu atît mai interesante cu cît istoricul întreprinderii comunale 
de la Colentina, la care ne vom referi aici, cuprinde informaţii preţioase 
fie despre alte vechi unităţi industriale bucureştene, fie despre unele 
aspecte importante ale vieţii economice în general. 

Istoricul morii şi brutăriei mecanice comunale de la Colentina 
începe de fapt îndată după Unire, atunci cînd vechea problemă a apro
vizionării oraşului cu pîine a fost reluată sub imperiul unor noi nece
sităţi asupra cărora nu mai e nevoie să stăruim. Chiar şi numai per
spectiva apropiată a oficializării Bucureştiului drept capitală a 
Principatelor Unite - cu toate consecinţele ei demografice, sociale şi 

167 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



politice - impunea căutarea unor noi soluţii şi provoca, oricum, grave 
preocupări. 

In această conjunctură nouă, poate fi explicată ampla expunere 
asupra problemelor aprovizionării cu pîine, cuprinsă în Jurnalul Con
siliului Municipal al Bucureştilor, încheiat la 5 octombrie 1859 1• Con
sideraţiunile pe care le conţine acest act au valoarea unei dezbateri de 
principiu asupra relaţiilor dintre puterea administrativă şi iniţiativa 
particulară, asupra posibilităţii intervenţiei puterii administrative pentru 
îngrădirea jocului liber al preţurilor în condiţiile capitalismului. 

Insă totul porneşte de fapt de la importanţa sectorului economic 
aflat în discuţie şi se reduce numai la acest sector. Buna sau slaba 
aprovizionare cu pîine a populaţiei, preţul şi calitatea erau lucruri care, 
depăşind prin însemnătatea lor social-politică, multe alte probleme ale 
vieţii economice - impuneau chiar şi conducerii administrative o poziţie 
hotărîtă. Consiliul constată deci că, deşi li s-a acordat brutarilor din 
Capitală un beneficiu de 2 parale la oca, ceea ce reprezintă un beneficiu 
total net de 10%; reprezentînd la unii chiar 60 lei pe zi - aceştia se 
declarau nemulţumiţi, cerind dublarea beneficiului. Dar Consiliul cal
culînd în continuare, constata că întrucît capitalurile brutarilor sînt 
limitate, aprovizionarea cu făină se făcea lunar şi chiar după declaraţiile 
lor beneficiul era mai mare „căci acest beneficiu de 20°,'0 circulînd d~ 
12 ori pe an, produce 240% afară de înlesnirile făcute de guvernămînt 
prin împrumuturi de bani fără dobîndă şi prin aprovizionarea griului 
trebuincios". Cu toate acestea, arăta jurnalul, s-a plătit uneori pîinea 
în Bucureşti „cu preţuri mult mai mari <lecit în ţările ce-şi· fac apro
vizionarea cu griu din România" ; de pildă, în vara anului 1858 - an 
cu recoltă bogată - costul pîinii fusese dublu faţă de preţul real. 

Jurnalul evocă de asemenea hotărîrea guvernului de la 6 aprilie 
1859 care lăsa preţul pîinii liber cu anumite „condiţiuni salutarii", care 
au fost însă încălcate de proprietarii brutăriilor, şi califica drept „bi
zară" argumentarea acestora bazată pe invocarea convenţiei (de la Paris 
- n.n.), care le asigură comerţul liber. Conduita acestora dovedind 
„o precalcula ţie culpabilă de a se lăsa publicul în discreţia lor", c~m
siliul Municipal conchide că singura măsură posibilă este aceea de „a 
provoca o concurenţă de o altă natură". Cum era concepută această 
concurenţă? Se dă informaţia interesantă că la un moment dat - în 
anii precedenţi Unirii - era gata să se încheie un contract între o 
companie particulară şi Municipalitate, care însă a eşuat din cauza că 
cea dintîi a pus drept condiţie, monopolul (în text „de a lăsa îndestularea 
Capitalei în discreţia unei companii)". Pe baza acestui precedent, Con
si1iul Municipal opinează că soluţia ar consta în perfecţionarea modului 
de fabricare a pîinii cu mijloace la nivelul tehnicii moderne şi hotărăşte 
„înfiinţarea unei mori cu aburi şi a unei brutării mecanice formate 
amîndouă după modelul celor din Franţa". 

Intre avantajele acestei înfăptuiri (îmbunătăţirea calităţii, dirijarea 
preţurilor de către comună etc.,) această întreprindere ar avea şi avan
tajul de a împiedica lipsa de pîine, ce se ivea regulat iarna din cauza 

1 Arh. Stat. Buc. Primăria Buc .• Dosar 142/1859, f. 2, 3, 9. 

168 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



„îngheţării morilor, ce se află pe Dîmboviţa". (Reiese astfel ca m 1859, 
morile cu aburi mai vechi din Bucureşti şi în primul rînd moara Assan, 
nu aveau un rol prea mare în aprovizionarea brutarilor). Capitalul noii 
întreprinrleri se ridica în total la 60.000 galbeni austriaci sau la circa 
2. 700.000 lei (cursul galbenului austriac în 1859 era aproximativ de 
45 lei), împărţit în 6000 de acţiuni a 10 galbeni fiecare, din care Muni
cipalitatea va lua 3000 de acţiuni din împrumutul acordat de Ministerul 
Finanţelor, casele publice 2000, iar restul de o mie de acţiuni puteau 
aparţine cetăţenilor români „şi în caz de neajungere şi pentru străini". 

Deci deocamdată o întreprindere mixtă : comunală, de stat şi parti
culară. In viitor însă ea urma a deveni treptat o întreprindere particu
lară 1 ; stabilind un beneficiu de 2 parale la oca „Municipalitatea dădea 
din acest beneficiu acţionarilor 100/o dobînda legală, 5 % servea la amorti
zarea datoriei către Ministerul de Finanţe şi casele publice, iar restul 
îi va rămîne ca fond de rezervă". 

Se hotăra trimiterea la Paris pe 6 luni pentru perfecţionare a 10 
din „cei mai inteligenţi lucrători actuali dintre manipulatorii brutarilor" 
$i a unui număr de 1 O ostaşi la Manutanţa militară din Paris. 

Două luni mai tîrziu, o cotnisie a Municipalităţii Bucureşti îşi 
d~punea raportul asupra vizitei făcute la moara şi fabrica de pîine a 
lui Borghetti de la Brăila, considerată în vremea aceea ca foarte modern 
utilată 2. 

Crearea întreprinderii de la Colentina a întimpinat însă mari 
dificultăţi ; ea nu a început să producă făină şi pîine decît în al optulea 
deceniu. Pînă atunci, în jurul ei s-au purtat discuţii în Consiliile comu
nale, în public şi chiar în sălile tribunalelor. Aceste discuţii şi contro
verse nu ar prezenta o importanţă deosebită dacă nu ar privi două aspecte 
ce ni se par demne de relevat. Unul din aceste aspecte ilustrează cu 
destule informaţii interesante împrejurările în care a luat sfîrşit şi a 
fost lichidată prin faliment promiţătoarea iniţiativă industrială în dome
niul metalurgiei ; fonderia de la Belvedere a lui Effingham Grant. Evo
carea numelui întreprinderii metalurgice şi a nenorocosului ei proprietar 
are strînsă legătură cu întreprinderea comunală, ce urma a se naşte 
la Colentina, chiar şi numai pentru faptul că aceasta din urmă a moş
tenit, la început cel puţin, o parte din utilajul celei dintîi, iar Grant a 
fost primul ei antreprenor. 

Un al doilea aspect mai important priveşte anumite episoade din 
perioada cînd întreprinderea a început să funcţioneze şi cînd Primăria 
a recurs la sistemul concesionării. Şi în prima şi în cea de a doua 
perioadă chestiunea a înaintat greu. 

1 „Dacă însă cetăţenii români vor subscri pentru o sumă mare acum la 
creaţia asociaţiei sau mai în urmă, cu asemenea sumă se va scădea subscripţia 
caselor publice pînă la concurenţa sumei totale, subscrisă de dînsele şi cererea 
de subscripţii particulare trecînd peste această sumă se va începe atunci înstrăi
narea acţiunilor Casei Municipale, pentru ca să poată deveni la un timp oarecare 
o întreprindere particulară". 

2 Raportul conţinea date interesante asupra procesului măcinişului, calităţii 
făinei, metodelor de fabricare a pîinii, a cuptoarelor „sistem mecanic aeroterm a 
Ia Roland" etc. (Arh. St. Buc. Primăria Buc. dos. 142/1859, f. 12). 
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Primul pas important în îndeplinirea hotărîrilor din toamna lui 
1859 a fost făcut abia după aproape 3 ani. 

Printr-un concurs de împrejurări rămase nelămurite, cel care a 
devenit antreprenorul construcţiei şi utilării fabricii era Effinghain 
Grant, personaj binecunoscut în istoria economică şi politică a Ţării 
Româneşti de la mijlocul veacului trecut 1• 

Sub firma „E. Grant et C-ie-Belvedere", el a înfiinţat turnătoria 
de lîngă oraş 2, care a funcţionat pînă în anul 1865. Produsele acestei 
întreprinderi au figurat încă printre exponatele primei expoziţii eco
nomice naţionale organizată în mai 1865 la Bucureşti, prin străduinţele 
lui Ion Ionescu de la Brad şi ale lui P. S. Aurelian 3. Intre aceste pro
duse se afla „o moară folosibilă de acei ce au locomobile măcinînd 
14-16 kile pe 24 ore, o moară mică portativă de 2 oameni, măcinînd 
o baniţă pe oră", o maşină de curăţat porumbul, o maşină de tăiat 
lemne, „aflată de d. Wood inginerul fabricii şi al fonderiei", cu capa
citate de 8-10 stînjeni pe zi folosind 2 oameni. 

Aprecierea juriului expoziţiei faţă de produsele fabricii, concre
tizate dealtfel şi printr-o medalie de argint, era fireşte po2'itivă. E. Grant 
primea medalia „pentru colecţiunea sa de maşini şi mai ales" pPntru moara 
de mînă şi cu vapor, pentru arbori bine forjaţi, pentru herăstrău de 
tăiat lemne şi cu deosebire pentru iniţiativa ce a luat de a înfiinţa prima 
fonderie din ţară şi a răspîndi mulţime de maşini agricole străine" 4• 

Deşi piesele turnate în fonderia Stabilimentului Artileriei au fost 
considerate de juriu ca superioare celor executate la fonderia Belvedere 5 

1 Effingham Grant (1820-1892), e11glez, stabilit în Ţara Românească a deve
nit în februarie 1848 reprezentant al societăţii de asigurări engleze „Globus" (I. Co
jocaru - Documente privind economia Ţării Româneşti, vol. II, doc. Nr. 732, 
p. 939-942). In perioada revoluţiei de la 1848 şi cea următoare a funcţionat 
ca secretar al Consulatului britanic din Bucureşti. A întreţinut strînse legături cu 
unii revoluţionari români ca E. Winterhalder, C. A. Rosetti, C. Negri, Grigore 
Joranu ş. a. (N. Bălcescu, Opere, IV. Ediţie critică de G. Zane, Buc. 1964, p. 320, 
459, 460, 544). în 1850 s-a căsătorit cu Zoe Racoviţă, fiica lui Alexandru Racoviţă 
şi a Anei C. Golescu (G. Fotino, Boierii Goleşti, Buc. 1939, vol. II, p. 301). Între 
2 februarie şi 6 august 1857 a fost editorul ziarului bisăptămînal, politic şi literar 
„Concordia", al cărui redactor şef era AL Kretzulescu (G. Fotino, op. cit., cit şi 

vol. IV, p. 206). 
2 Actul de proprietate asupra terenului datează din 5 februarie 1863, cînd 

fraţii Ştefan Nicolae, Radu şi Alecu Golescu au vîndut moşia Belvedere lui Zoe 
Grant (Arh. St. Buc. Prim. Buc. dos. 85/1866 - Procesul Grant). 

3 Io:-i Ionescu, Itinerariul Expoziţiunei naţionale de la Moşii de vite, de 
flori, de legumi de produse agricole şi industriale, Buc. 1865, „Expoziţiunea naţio
nală din 1865 în Bucureşti. Catalog oficial publicat de Ion Ionescu, p. 37 ; Matei 
lonescu - Evocări la centenarul primelor expozitii economice naţionale. Despre 
activitatea expoziţională a lui Ion Ionescu de la Brad în „Revista Muzeelor" nr. 
2/1965, p. 137-140. 

4 Ion Ionescu, Catalog de produsele României expuse la Moşii din 1865. Pre
mierile date expozanţilor din 1865 - Bucureşti. 

5 Ibidem. Matei Ionescu op. cit., p. 138. 
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totuşi sortimentul acesteia era diferit, fiind orientat înspre maşm1 agri
cole sau legate de producţia agricolă, silvică şi industria morăritului, 
fie produse fie importate de Grant 1. 

Aşa dar, se pare că în 1862, cînd Municipalitatea a încheiat con
tractul pentru crearea fabricii de la Colentina, Effingham Grant era 
omul cel mai indicat - prin preocupările sale economice şi, cum adăuga, 
:şi prin legăturile sale politice - să devină antreprenorul construcţiei. 
E de reamintit că la epoca aceia, cînd resursele noului stat erau atît 
de reduse şi cînd capitalurile străine erau încă foarte rezervate faţă de 
piaţa românească, acţiunea - în valoare de 2, 7 milioane lei - repre
zintă de fapt una din cele dintîi mari iniţiative industriale ale statului 2• 

După cum rezultă din acte, nevoia înfiinţării fabricii era presantă. La 
21 august 1862 Municipalitatea ii comunică lui Grant intenţiile ei, expri
m.indu-şi dorinţa ca moara să poată funcţiona înainte de sfirşitul 
anului ; la 5 septembrie contractul se şi încheiase 3. Grant a plecat în 
Anglia pentru importul maşinilor. 

In contract era prevăzută cumpărarea ma:şinilor pentru moara 
cu aburi şi pentru brutăria mecanică, precum şi angajarea unui inginer 
mecanic ca director şi inspector pentru montarea şi punerea lor în func
ţiune. Acesta a fost găsit la firma Ransomes, în persoana inginerului 
Charles Wood, care, cum am văzut în publicaţiile asupra expoziţiei din 
1865, a funcţionat între timp şi ca inginer la fonderia de la Belvedere. 
El a făcut planul clădirii de la Colentina şi 14 planuri ale maşinilor"· 
La 12 iulie 1863, Grant, înapoiat între timp, a anunţat sosirea ma
~:inilor 5• 

Conform contractului, construcţia clădirii cădea în sarcina Muni
cipalităţii, urmind a fi executată după planurile date de antreprenor 6• 

Această prevedere a contractului, care nu a fost executată de Munici
palitate şi apoi de Primărie, a generat nu numai un îndelungat proces, 
dar şi tărăgănirea întregii afaceri mulţi ani. 

Acest interval, aşazicînd mort, cuprinde însă momente interesante 
sub alte aspecte. 

1 Anterior reclamele dădeau !)i mai multe detalii a5upra profilului întrepriM
derii, arătînd că stabilimentul de la Belvedere dispune de „vaste ateliere pentru 
construirea şi repararea a tot felul de maşini agricole", ferăstraie şi maşini pentru 
lucrarea de chere">tea şi de lemnărie etc., dar că totodată aici se află de vînzare 
!?i „mai multe perechi de mori Cl! piatră franceze. maşini de vînturat, pluguri 
<>te.", precum şi felurite unelte şi bucăţi de rezervă. (De pildă în „Anunţătorul 
general român" Nr. 4/13 sept. 1864 şi urm.). 

2 în anul 1862 nu s-a înfiinţat în Bucureşti nicio altă întrE'prindere parti
culară industrială mare („mare" - în sensul legii de încurajare din 1887) - în 
afară de moara N. C. Olmazu (N. J. Poiano, La Grande Industrie en Roumanie de 
1866-1906, Buc. 1906, p. 103). In ce priveşte industria de stat, Arsenalul va lua 
fiinţă în 1863 (Ibidem, p. 106). 

a Arh. St. Buc. Prim. Buc. dos. 85/1866 - Hot. Trib. Civil Ilfov Sect. II -
Nr. 87/1868. 

4 Arh. St. Buc. Prim. Duc. Dos. 221/1865, f. 2. 
5 Arh. St. Buc. Prim. Buc. dos. 86/1866. Hot. Trib. Civil Ilfov Sect. II Nr. 

117/1868. 
6 Ibidem. 
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Consiliul Comunal care a urmat celui ce încheiase tranzacţia, a 
reluat discuţiile atît sub aspect practic cît şi principial. In şedinţa de 
la 22 august 1864, Consiliul cade de acord cu continuarea acţ.iunii 1. 

Acest acord s-a realizat însă în unna unei discuţii aprinse provocată de 
opunerea iniţială a consilierului Capuţineanu. El a sfîrşit prin a fi 
de acord numai pentru faptul că afacerea era deja iniţiată şi că se 
şi cheltuiseră 15.000 galbeni. Argumentarea sa se baza nu numai pe 
mărimea sarcinilor financiare, ce urma să le suporte comuna, cît şi pe 
convingerea că întreprinderea nu ar putea să facă o reală concurenţă 
morarilor şi brutarilor particulari. In exemplificările sale, Capuţineanu 
dădea preţioasa informaţie, de interes mai general, că în toamna lui 
1864 morile particularilor măcinau „în 24 ore peste 120 chile, mai mult 
adică decît trebuie pentru consumul de pîine dintr"'-o zi în Capitală" 2, 

fapt care probează o situaţie simţitor ameliorată faţă de cea constatata 
cu 5 ani mai înainte. Deşi curînd după aceea, în septembrie 1864, 
Ministerul de Interne aproba continuarea lucrărilor, situaţia a rămas 
staţionară. 

In anul următor a survenit prăbuşirea întreprinderii de la Bel
vedere, care a avut repercusiuni şi asupra întreprinderii de care ne 
ocupăm. Lucrările s-au precipitat pare-se în săptămînile ce au urmat 
expoziţiei de la Moşi, fiindcă la sfîrşitul lunii iulie 1865 inginerul Charles. 
Wood era liber şi la 24 ale lunii respective el accepta postul de sub
inginer al oraşului Bucureşti şi de inginer şi inspector pentru „moara 
şi brutăria cu vapor" cu o leafă de 500 galbeni pe an 3. Din corespon
denţa purtată cu acest prilej rezultă că Ia data respectivă Sindicatul 
falimentului lucra la lichidarea întreprinderii „E. Grant et C-ie" de la 
Belvedere. Rezultă de asemenea că maşinile Munieipalităţii se aflau 
în incinta fonderiei. „O parte din maşinării fiind depuse la Belvedere 
- scria Wood - numai eu sînt în stare a alege dintre celelalte care· 
sînt ale stabilimentului de fonderie de acolo şi a le scăpa astfel din 
mîinile creditorilor Dlui Grant""· Se pare că Wood a reuşit să scoată 
de la Belvedere şi să depună în magazia Municipalităţii de la Colentina 
nu numai maşinile aduse pentru moară ci şi utilaj al fonderiei (de 
pildă. „44 coloane de tuci" - în valoare de 17.000 lei) s. 

Ultimul episod din istoricul fonderiei de la Belvedere s-a consumat 
în aprilie 1867, atunci cînd E. Grant a plătit cel din urmă vărsămînt 
datorat creditorilor săi „în virtutea concordatului încheiat cu dînşii în 
1865" 6. El declara cu acelaşi prilej că „averea lui principală constă din 
datorii de 150.000 lei, ce are a încasa" 7• Deşi nu face precizări cu pri
vire la natura acestor datorii neonorate de debitorii săi, se poate uşor 

1 Arh. Centrală SPC, Şedinţele Consiliului comunal, 1864, f. 1-2. 
2 Ibidem. 
3 Arh. St. Buc. Prim. Bm:. dos. 221/1865, f. 2. 
~ Ibidem, f. 1. 
s Ibidem, dos. 85/1866. 
6 Ibidem. Concordatul, încheiat în iulie 1865, prevedea intre a!tele renun

ţarea din partea creditorilor la 800fo din drepturi, în schimb Grant se -0bligă a 
achita restul în curs de 18 luni. 

7 Ibidem. 
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presupune că ele au legătură directă cu sfîrşitul nefericit al întreprin
derii metalurgice de la Belvedere. 

Falimentul din iulie 1865 a afectat simţitor şi tranzacţia cealaltă. 
~Turnalul 202 al Consiliului Comunal din 6 septembrie 1865, 1 cuprinde 
hotărîri grave asupra chestiunii „morii cu vapor şi brutăriei mecanice 
ce s-a chibzuit a se înfiinţa pe locul ce are comuna luat cu embatic din 
moşia Colentina, lîngă magaziile de rezervă ale oraşului". 

In acest jurnal, sînt formulate acuzaţii, pretenţii şi hotărîri, care 
ulterior vor fi în parte contestate, dar din a căror expunere reies totuşi 
cîteva lucruri demne de reţinut. Jurnalul expunînd mai întîi stadiul 
tranzacţiei sub aspect financiar, constata că fostele consilii ale Muni
cipalităţii din anii 1862 - 1864 au acceptat plăţi către contractant, îna
inte ca maşinile fabricii să fie aduse în întregime şi puse în stare de 
funcţionare şi au înapoiat cauţiunea ipotecară depusă de Alexandru 
Golescu în contul lui Grant, astfel că nu a rămas nici o evidenţă a insta
laţiilor şi nici o garanţie de execuţie ulterioară. Construirea clădirii 
care revenea Municipalităţii în valoare de 520.000 lei a fost dată prin 
conti;act tot lui Grant, căruia i s-a dat un prim avans de 104.000 lei -
pe baza cauţiunii depuse de el constînd în ipotecarea moşiei lui Petre 
P. Peretz din Vlaşca. Grant, neîncepînd construcţia - probabil din 
~auza greutăţilor financiare ale fonderiei de la Belvedere - Peretz a 
anunţat că preia el antrepriza construcţiei, cerînd un avans de 52.000 lei. 
Dizolvarea Consiliului Comunal a oprit acţiunea în acest stadiu. 

Poziţia noului Consiliu Comunal, consemnată în jurnal, este fun
damental deosebită de cea a administraţiilor precedente, ridicîndu-se 
în principiu împotriva ideii concurenţei făcută de comună brutarilor 
cît şi împotriva construcţiilor de la Colentina, opiniind sistarea afacerii 
ca nerentabilă, vînzarea maşinilor pentru recuperarea măcar a unei 
părţi din cheltuieli, şi trecerea inginerului Ch. Wood, recunoscut capabil 
şi bun specialist, în serviciul exclusiv al Primăriei cu salariul prevăzut 
iniţial. In privinţa sumei de 104.000 lei avansată lui E. Grant, se va 
cere Sindicatului falimentului acestuia să recunoască comunei dreptul 
<le a fi desdăunată cu prioritate înaintea celorlalţi creditori particulari. 

A urmat un complicat proces, urmat de diferite pertractări, în 
urma căruia Grant a terminat, în 1872, plata datoriilor atît la primărie 
cit şi la alţi creditori 2• Intre timp, în 1868 s-a făcut un inventar al 
maşinilor şi instalaţiilor, al morii şi manutanţei comunale aflate în 
magaziile comunei de la Colentina :i. 

Se pare că tot considerente de ordin politic, - perspectivele apro
piate ale agravării crizei orientale - au fost acelea care au urnit şi 
această problemă din loc. 

1 Ar.li. Centrală SPC. Condică pentru deciziunile Consiliului comunei Bucu
reşti pe anul 1865, f. 121-124. 

2 Fazele procesului. Hotărîrea Tribunalului Civil Ilfov, pledoariile, compro
misul dintre E. G..ant şi Primărie, sechestrul pe imobilul ipotecat de la Belvedere 
si ultimele etape ale afacerii, în dos. 85/1866 din Fondul Primăriei - Bucureşti la 
Arh. St. Prim. Bucureşti. 

3 Inventarul întocmit la 22 martie/5 aprilie 1868, cuprindea 329 de articole 
si aproape 4000 piese. (Arh. Centrală SPC Dos. 11,11868, Dir. Secretariat). 
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La 25 noiembrie 1874 G. Manu, primarul Capitalei, făcea cunoscută 
ţinerea unei licitaţii la 28 ianuarie 1875 pentru închirierea pe 10 ani, 
începînd de la 1 februarie 1875, a fabricii de pîine de la Colentina, cu 
obligaţia pentru concesionar „de a face reparaţii", spre a o pune în 
stare de a produce zilnic 20.000 bucăţi pîine şi jimblă. Pentru prima 
fază producţia urma să fie de 5.000 bucăţi zilnic, cu preţ fixat lunar de 
Primărie. Cauţiunea definitivă era de 25.000 lei în efecte publice" 1. 

In preajma războiului de independenţă, moara şi brutăria mecanică 
au intrat însfîrşit în funcţiune, 

Sistemul folosit a fost, aşa cum am văzut, nu exploatarea în regie 
proprie, ci prin concesionare unui particular. 

Contractul, încheiat cu bancherul A. E. Zahender în perioada 
guvernării lui Lascăr Catargiu, a fost ulterior calificat ca „oneros" de 
Consiliul comunal în darea de seamă pe intervalul 1 sept. 1877 - 1 sep
tembrie 1878. Intre altele se cita ca exemplu articolul 16 din contract 
care preciza că „în caz de reziliere a contractului, fie din orice motiv, 
chiar din culpa întreprinzătorului, obligă Primăria a-i plăti valoarea 
tuturor îmbunătăţirilor făcute fabricii pînă la valoarea de 75.000 lei. 
Insă totodată, se arată că nu există un inventar de starea în care con
cesionarul preluase fabrica, situaţie aptă să genereze abuzuri din partea 
acestuia 2• Conjunctura războiului, cînd concesionarul a avut contracte 
militare, a amînat rezolvarea litigiului pînă în 1878 ::i. 

La 25 august 1878 a fost încheiat între Primărie şi A. E. Zahender 
un nou contract pe 10 ani cu o chirie de 8000 lei pe an cu obligaţia 
pentru întreprinzător de a fabrica zilnic cel puţin 5000 ocale pîine sau 
jimblă şi să dispună oricînd de o cantitate de grîu sau făină neoesară 
fabricării a 5000 ocale de pîine sau jimblă zilnic. 

Contractul prevedea anumite amenzi pentru cazurile cînd conct'
sionarul nu ar fi îndeplinit, în timp şi cantitate, obligaţiile de fabricaţie"· 

fn 1879, Consiliul comunal prezenta, în darea sa de seamă anuală, 
o situaţie mult ameliorată ; constata că a trecut un an de cînd întreprin
derea concesionată a reînceput a produce pentru consumul public atît 
din Capitală cît şi din satele vecine ; pîinea era de calitate bună, cu 5 bani 
mai ieftină decît la brutari şi se vindea în gherete anume înfiinţate în 
diferite puncte ale oraşului 5. Care era ponderea exactă a acestei între
prinderi în aprovizionarea cu pîine a Capitalei ? Raportul era covîrşitor 
în favoarea producţiei particulare. ln perioada 1 sept. 1879 - 1 sept. 
1880 cei 74 brutari din Bucureşti au produs 15.546.559 ocale produse de 
panificaţie (pîine, jimblă, pîine de lux, lipii, franzele, cornuri), iar manu-

1 Arh. St. Buc. Prim. Buc. dog. 936/1874, f. 3, 32. 
2 Monitorul P1·imăriei Bucureşti 1878, p. 615. Darea de seamă mai menţiona 

Pxistenţa unor datorii ale concesionarului către Primărie (15.000 lei chiria), neasi
gurarea contra incendiilor şi mai cu seamă faptul că întreprinzătorul „începuse a 
i;e mulţumi numai cu produsul măcinatului". deci a evita fabricarea pîinii. 
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3 Ibidem. 
4 Arhiva Centrală SPC, Dos. 11, Dir. Secretariat, 1878. 
5 Monitorul Primăriei Bucureşti, Buc. 1879, p. 710. 
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tanţa comunală numai 627.040 ocale pîine şi jimblă 1, deci abia 4% din 
producţia totală 2. 

Pentru perioada următoare, 1 sept. 1880 - 1 ian. 1882, s-a recu
noscut oficial că, exceptînd 3 - 4 zile, producţia zilnică a Manutanţei 
Comunale n-a ajuns niciodată la 5.000 ocale şi că, în conformitate cu 
contractul, i s-a aplicat concesionarului două amenzi - întîi 2 bani şi 
apoi 5 bani - pentru fiecare oca de pîine ce a fabricat mai puţin 3. In 
primăvara anului 1881, cînd s-a produs o grevă a celor 87 de brutari din 
Capitală pentru obţinerea de avantaje, Comuna a trebuit să recurgă nu 
numai la producţia Manutanţei ci şi la cumpărarea de pîine de la 
brutarii din Giurgiu şi Ploieşti pentru rezolvarea crizei de pîine "· 

In cursul anului 1882, producţia Manutanţei Comunale a sporit, 
fără să ajungă însă la cele 5000 ocale obligatorii s. 

Aşadar, administraţia comunală a încercat, fără prea mult succes, 
în orice caz cu oarecare stăruinţă, să frîneze, prin intermediul întreprin
derii sale, jocul liber al preţurilor la. cel mai necesar articol de consum. 
Această încercare chiar şi puţin reuşită ar fi fost pozitivă şi interesantă 
- măcar ca tendinţă şi experiment în condiţiile de atunci. Reiese însă 
că venitul infim de numai 8000 lei, încasat de Primărie de la concesionar, 
nu s-a datorat lipsei de interes a altor amatori pentru concesiune, de 
vreme ce la licitaţie se oferise aproape 50.000 lei ! Această informaţie, 
poate exagerată de pasiunea unui elector de talia lui Nicolae Fleva 6, 

aruncă, oricum, lumini noi asupra întregii afaceri şi arată că tranzacţia 
a suferit puternica influenţă a moravurilor politice ale epocii. 

Situaţia întreprinderii de la Colentina în ultimii ani ai secolului 
apare ca destul de bună sub raportul capacităţii. Potrivit datelor pre
zentate de B. G. Assan, România dispunea în 1895 de 98 mori perfec
ţionate cu o capacitate de 180 3/4 vagoane zilnic, cu un capital vărsat 
de 15.875.000 lei, avînd o forţă motrică de 8284 cai de aburi şi 1665 cai 
de apă şi folosind 2.083 lucrători. Locul ocupat de „Manutanţa Comu
nală Colentina" în rîndul întreprinderilor de morărit era de frunte. 
Ea avea, un capital vărsat de 350.000 lei, o forţă motrică de 200 cai de 
aburi, folosea 37 lucrători şi măcina zilnic 4 - 5 vagoane, făcînd parte 
dintre cele 10 mori cu peste 30 lucrători şi cu capacitate zilnică de 

I Monitorul Comunal al Primăriei Bucureşti, 1880, p. 667. 
~ Istoria oraşului Bucureşti, voi. I, Buc. 1965, p. 341. 
:i Monitorul Comunal 1882, p. 189. 
" Istoria oraşului Bucureşti, p. 341. 
5 Supliment la Monitorul Comunal, 1883, p. 8. 
6 N. Fleva. Dare de seamă, Buc. 1886, p. 51-52. în calitate de fost primar 

spunea adversarilor săi : „în loc de a urmăl'i rezilierea contractului cu întreprin
zătorii fabricii de la Colentina, care exploatează această fabrică cu preţul ridicol 
de 8.000 lei pe an ; cînd la licitaţie eşise aproape 50.000 lei şi fără a observa 
condiţiile cu care s-au adjudecat aşa de jos, nu puteam să fac ceea ce faceţi voi 
astăzi, să-i las în pace pînă la expirarea contractului şi cit credeţi că puteam să 
iau de la dînşii ?". 

7 B. G. A~san, Industria morăriei în România, Buc., 1896. Tabloul moriloI" 
perfecţionate de făină din Regatul României, p. 26--28. 
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4 - 10 vagoane 1. Moara Primăriei avea în 1895 un trafic anual de 
2000 vagoane 2. 

Situaţia ei ulterioară nu mai intră în obiectul acestei expuneri ; 
cu certitudine stabilit e faptul că în 1906 ea nu mai figurează cu acest 
nume printre întreprinderile industriei mari 3• 

Dealtminteri ni s-au părut importante nu atît şi nu numai rezul
tatele obţinute de această întreprindere ca întreprindere în sine sau 
încercarea puţin reuşită de a o preface într-un regulator al preţurilor. 
Mai important este că istoricul ei evocă pregnant ambianţa dificilelor 
noastre începuturi industriale. 

1 B. G; As11an, op. cit., p. 26. 
2 Ibidem, p. 59. 
3 Printre (ele 52 de mari întreprinderi de stat existente în 1906 nu se afl3u 

decît 6 manutanţe militare (N. J. Paiano. La grande industrie en Roumanie de 
1866-1906, Buc., 1906, p. 27). 
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REFLECŢII IN LEGATURA CU LUCRAREA LUI 
NICOLAE IORGA - „ISTORIA BUCUREŞTILOR" 

de MAURICIU KANDEL 

Vasta operă a marelui istoric Nicolae Iorga conţine şi numeroase 
referiri la oraşul Bucureşti. Dar o lucrare special consacrată istoriei 
Bucureştilor a scris o singură dată, în anul 1939. In introducerea acestei 
lucrări el porneşte de pe o poziţie critică faţă de oficialitate - cu toate 
că lucrarea aşa cum se vede este „Ediţia Municipiului Bucureşti" - şi 
lucrarea o scrie mai mult pentru a îndruma pe edili şi pe oamenii poli
tici pentru a da oraşului ceea ce se cuvine unei capitale, pentru a rămîne 
mai departe simpatică străinilor „în ciuda multor lipsuri şi neglijenţe" 1• 

lorga afirmă că nu înţelegem oraşul şi de aceea nu-l ştim îngriji şi îl 
îndreptăm adesea pe linii de dezvoltare care ar fi trebuit să fie evitate. 
deoarece sînt străine de oraş. 

Inainte de a fi scris „Istoria Bucureştilor" din 1939, Iorga s-a 
-0cupat de Bucureşti în 1904, cind a dat minunata descriere a ţării sub 
titlul „Drumuri şi oraşe din România", pe care o colinda pe atunci p2ntru 
a o cunoaşte şi mai ales pentru a cunoaşte poporul român 2• Incă de 
atunci porneşte cu ideia că nu ne cunoaştem nici ţara şi nici poporul, 
ceea ce are consecinţe rele. Pe lingă această ideie la care revine în 1939 
cînd scrie Istoria Bucureştilor, el rămîne stăpînit în c;onsideraţiile sale 
şi de amintiri mai vechi sau mai noi care, aşa cum spune, „vor rămîne 
împletici te cu vederea 1 ucrurilor". 

Cînd a scris cartea din 1904, Iorga se apropia de Bucureşti ca un 
provincial care coboară în gara de nord şi face cunoştinţă cu capitala 
ţării, încercînd decepţii şi făcînd critica urbanismului atît cît era pe 
atunci în această capitală a micului regat român. Descriind străzile şi 
clădirile, autorul din 1904 se opreşte mai rar asupra oamenilor ce trăiesc 
în aceste case, rar ţîşneşte cite o observaţie, uneori ironică, alteori cu 
-0 nuanţ.ă de filantropism, privind viaţa orăşenilor. 

Decepţiile, criticile sînt presărate cu amintirea trecutului încă destul 
de prezent ca arhitectură şi chiar în moravuri, în Bucureştii de la în-

1 N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Buc., 1939, p. 5. 
2 N. Iorga, Drumuri şi oraşe din România, Buc., edit. „Minerva'\ 1904, p. 5. 
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ceputul secolului al XX-lea. lntr-o pagină se strecoară rînduri curteni
toare la adresa celor care îşi aveau reşedinţa la Cotroceni, pentru ca în 
altă pagină să arunce o săgeată spre „gălăgioasa clădire a Camerii depu
taţilor", pentru ca descrierea oraşului să se termine cu o caracterizare 
lapidară : „aceştia sînt Bucureştii mari ca întindere, ca populaţie, ca 
silinţe zilnice, ca bogăţie a edificiilor publice şi a locuinţelor particulare 
privelegiate, ca rost politic şi cultural, dar amestecînd mărimea lor cu 
meschinărie, la fiecare pas şi încă mai mult cu o lipsă de gust care e 
din partea statului un adevărat sistem" 1• 

Dacă lucrarea din 1904 cuprinde elemente din istoria Bucureştilor 
sub forma aşa numitelor amintiri ale autorului, lucrarea din 1939 este 
o adevărată istorie a capitalei. O sinteză din ce-a gîndit şi ce se ştia 
pînă atunci despre oraş. De această dată autorul prezintă o istorie sis
tematică şi încearcă o periodizare a istoriei oraşului, pomeneşte şi face 
critica lucrărilor similare scrise de alţii, căutînd să stabilească deosebi
rile dintre aceştia - Berindei, Ionnescu-Gion, Frederic Dame - şi felul 
în care concepe el istoria Bucureştilor. „Ceea ce se încearcă în această 
nouă Istorie a Bucureştilor este prin urmare înainte de toate a prezenta 
dezvoltarea acestui oraş sub raportul unei izbucniri de viaţă, potrivit 
cu împrejurările vremurilor schimbătoare, capătă un caracter sau altul, 
toate plecînd, însă, de la principiul de existenţă şi de la întîia menire 
pe care o avea această alcătuire de populaţie menită unei soarte aşa de 
schimbătoare, dar, în liniile generale, aşa de mari" 2• 

Pornind de la această autocaracterizare a Istoriei Bucureştilor ne 
propunem să o supunem unei analize şi în cele din urmă să arătăm ce 
s-a păstrat ca date şi metode în cercetările mai noi întreprinse de har
nicul grup de tineri cercetători care formează colectivul atît de bine 
închegat de direcţia Muzeului de istorie a Capitalei într-o adevărată 
atmosferă de muncă ştiinţifică. 

Iorga urmăreşte în Istoria Bucureştilor mai întîi istoria capitalei 
Ţării româneşti şi apoi a capitalei României întregite; e vorba deci, de 
Bucureşti ca oraş al domniei, ca formă politică. De aceea, deşi admite 
şi un trecut foarte îndepărtat al acestei aşezări omeneşti, el porneşte cu 
istoria oraşului din momentul existenţei unui stat muntean şi urmăreşte 
dezvoltarea aşezării în funcţie de împrejurări politice, ca factor extern, 
acordînd acestor împrejurări întîietate, iar ca factor intern socoteşte 
funcţia proprie a vitalităţii oraşului. 

Dincolo de concepţia organicistă a oraşului care se apropie de un 
anumit fel de materialism, Iorga nu dezvăluie în dezvoltarea oraşului 
nimic din ceea ce am avea dreptul să bănuim că se cuprinde în expresii 
ca ,.puterea ce gîlgîie", „izbucnirea de viaţă". Deşi din prefaţa lucrării 
se desluşeşte că oraşul nu va fi considerat ca un rezultat al dezvoltării 
forţelor de producţie şi ale unor anumite relaţii de producţie, noi, totuşi, 
în unele momente din desfăşurarea istoriei oraşului, autorul pomeneşte 
despre acestea, desigur cu alte cuvinte, fără însă să le acorde atenţia 
cuvenită unor factori primordiali în procesul istoriei. 
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Cu toate că Iorga a spulberat o mulţime din miturile ce circulau 
întru explicarea unor procese din Istoria Românilor, cînd e vorba însă 
de Bucureşti, rămîne la admiterea unor asemenea mituri. Astfel, deşi 
el într-o serie de lucrări respingea părerile curente despre năvălirea 
barbarilor, în Istoria Bucureştilor acordă o mare importanţă formării 
unei aşezări pe aceste locuri însuşirilor geografico-strategice pe care le 
ofereau smîrcurile Dîmboviţei şi pădurile vecine pentru apărarea împo
triva năvălirilor. Această idee că oraşul e creat împotriva unor năvălitori 
şi veşnic are să se apere contra acestora, nu-l părăseşte pe Iorga de-a 
lungul întregii istorii a oraşului. 

O altă idee curentă în legătură cu originea oraşului este şi mitul 
cu Bucur Ciobanul, care se păstrează chiar şi în zilele noastre, aşa cum 
a fost născocită în secolul al XVII-lea, după cum arată P. S. Năsturel 1, 

şi aceasta este adoptată şi de Iorga .. 
Pe lîngă factorii de mai sus care au dus la stabilirea capitalei la 

Bucureşti, Iorga a adăugat, ca un factor care a grăbit aceasta, „tendinţa 
politicii lui Mircea spre Dunăre pentru moştenirea statului bulgar şi 
pentru întărirea acestei stăpîniri de dincolo de Dunăre, Mircea va zidi 
şi Giurgiu!" 2• 

Bucureştiul era un popas spre Giurgiu. In secolul al XV-lea şi al 
XVI-lea Bucureştii devin o „capitală de schimb" din motive politice -
apărarea faţă de turci. In afară de aceste motive politice care fac să 
alterneze reşedinţa domniei între Tîrgovişte şi Bucureşti, Iorga mai 
aduce şi o motivare cultural-politică care este însă mai puţin convingă
toare. Admiţînd că oraşul îşi datoreşte totul situaţiei de capitală a 
domniei, Iorga în mod logic va ajunge la concluzia că oraşul decade 
îndată ce se mută domnitorul în alt oraş, dar tot atît de bine se poate 
admite că tocmai această mutare a domniei va contribui mai curînd 
la o dezvoltare mai independentă şi mai naturală a oraşului ca centru 
economic. Dacă admitem acest lucru, o facem fiindcă el se potriveşte 
mai bine cu imaginea ce o trezeşte Iorga atunci cînd într-un loc vorbeşte 
de „puterea ce gîlgîie" 3 şi în alt loc cînd se apropie de adevărata expli-
caţie a cauzelor dezvoltării unui oraş : „ ...... oraşul el însuşi, prin 
puterea sa de viaţă ajunge a se dezvolta întîi sub raportul locuitorilor, 
al comerţului pe care-l făcea, al elementelor străine mai ales din răsărit, 
pe care le trăgea, pentru ca pe urmă să recheme domnia aici""· 

Cu toate că această din urmă explicaţie este cît se poate de justă. 
Iorga în cele din urmă ajunge la concluzia că aşezarea domnitorilor 
la Bucureşti a fost impusă la un moment dat de turci şi nu de cauze 
sociale economice. 

Pentru viitoarele cercetări rămîne ca o sarcină ca din ceea ce la 
Iorga este pură intuiţie sau sugestie, să se stabilească gradul de reali
tate ale acestora în explicarea originii oraşului şi a dezvoltării lui, 

1 P. S. Năsturel, Cetatea Bucureşti în veacul al XV-lea în: Materiale de 
istorie şi muzeografie, Bucureşti (f. d.), p. 141. 

2 N. Iorga, Ist. Buc., p. 9. 
3 N. Iorga, op. cit., p. 8. 
~ Idem, p. 12. 
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iar în ce priveşte situaţia lui de capitală, aceasta să formeze nu pro
blema centrală a istoriei oraşului ci o problemă aparte, subsecventă, 
legată insă de dezvoltarea însăşi a oraşului şi de cerinţele domniei. 

Incadrarea istoriei oraşului într-o periodizare impunîndu-se ca 
o necesitate metodică, Iorga împarte istoria oraşului într-o perioadă 
cînd oraşul este cetate domnească şi nu e totdeauna capitală, apoi 
a doua perioadă cînd se impune şi este capitală, rămînînd ca în vvemea 
fanarioţilor să fie o capitală pe care. domnii veniţi din Constantinopol 
caută s-o facă cît mai apropiată de strălucirea oraşului de unde le vine 
puterea. Urmează apoi în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea 
şi primele decenii ale secolului al XIX-lea o a patra perioadă, în cursul 
căreia oraşul se dezvoltă sub influenţa occidentală care se accentuează 
sub dinastia străină şi, însfîrşit, perioada contemporană de la finele 
secolului al XIX-lea şi de la începutul secolului al XX-lea. 

Iorga consacră fiecărei perioade un capitol mai întins sau mai 
restrîns, oprindu-se asupra unor evenimente care privesc istoria suc
cesiunii domnilor şi în general istoria întregului principat. 

Cu puterea de evocare şi cu deosebitul talent de a compune, 
calităţi pe care le poseda Iorga ca nimeni altul, el reuşeşte cîteodată 
să te facă să crezi că evenimentele respective se petrec la Bucureşti 
sau sînt legate de Bucureşti, chiar dacă în realitate ele se petrec în altă 
parte. Iluzia aceasta vine tocmai din faptul pe care l-am subliniat mai 
sus, şi anume că istoria oraşului e legată de domnitor şi de domnie 
şi uneori acestor legături i se dau asemenea proporţii încît în vremea 
fanarioţilor oraşul este copleşit în ce priveşte iniţiativa municipală şi nu 
rămîne în acţiune decît iniţiativa domnească şi organele domniei. Dacă 
sub raportul administrativ-municipal al oraşului, Iorga are dreptate 
cînd afirmă acestea, în ce priveşte viaţa forţelor reale care alcătuiesc 
oraşul în esenţa sa de categorie istorico-economică, lucrurile stau cu 
totul altfel. Faptul că Iorga vede aceste forţe reale şi le pomeneşte 
ori de cîte ori le surprinde, este o dovadă cît de profund cunoştea 
trecutul acestui oraş, însă istoricul Iorga ne privind dezvoltarea oraşului 
prin prizma materialismului istoric, nu acordă acţiunii forţelor reale ale 
istoriei decît atenţia ce se cuvine unor cauze secundare demne de a fi 
numai constatate şi menţionate, în primul rînd fiindcă ele s-au impus 
uneori şi cronicarilor contemporani cu evenimentele şi apoi fiindcă 
„probitatea istoricului nu trebuie să lase deoparte nimic din cele petre
cute şi care ar putea să ajute pe alţii să explice mai clar evenimentele 
care rămîn uneori mult timp umbrite". 

Printre evenimentele care dovedesc frămîntările sociale ale epocii 
fanariote, Iorga observă între 1740-1770 „o trăsărire a simţului cetă
ţenesc", dar aceasta este după el o mişcare „a boierilor zurbagii" 1. 

Protestul social care apare după 1744 sub formă de „cîrtiri din 
cafenele, bilete neiscălite... strecurate în curţile boierilor" 2, sînt cali
ficate ca obiceiuri constantinopolitane care sfîrşesc ca la Constantinopol 
cu „darea de foc". 
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2 Idem, p. 13. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



In afară de acest2 zvîcmn, istoricul constată că „oraşul creşte, 
vechile împrejmuiri trebuie să fie necontenit înlăturate, o imensă 
mahala se strînge în jurul centrului cuprinzînd străzile de comerţ, 
curţile boierilor şi reşedinţa domnească" 1, dar nu se pomeneşte nimic de 
apariţia unei forţe noi istorice, nici de începutul unor noi relaţii de 
producţie. Aici va fi sarcina viitorilor cercetători să utilizeze acest bogat 
material şi sugestiile lui Iorga şi să arate evoluţia oraşului datorită 
nu domniei în primul rînd, ci forţelor reale care împing societatea 
omenească să salte de pe o treaptă pe alta a dezvoltării. Ceva în acest 
sens se poate găsi în lucrarea „Bucureşti, scurt istoric" de sub redacţia 
profesorului Florian Georgescu şi multe din articolele publicate de cola
boratorii săi în revista „Materiale de istorie şi muzeografie" 2• 

Faţă de era nouă de occidentalizare care vine cu domniile pămîn
tene, Iorga are o atitudine critică fiindcă occidentalizarea e rău înţeleasă 
şi merge pînă la distrugerea artei autohtone care s-a păstrat la noi în 
vechile biserici. Tot o atitudine critică negativă manifestă Iorga şi faţă 
de politicianismul care în locul unei conştiinţe orăşeneşti a născut o 
conştiinţă de club. Privind viitorul, Iorga vede necesar ca oraşul să fie 
supus unei acţiuni culturale sociale, care să facă din orăşeni adevăraţi 
cetăţeni ai unei adevărate cetăţi - metropole româneşti 3. 

Istoria oraşului se începe cu datele arheologice care arată continui
tatea vieţii omeneşti pe locurile bucureştene, unde existau motive de 
atracţiune încă din vremuri vechi pentru „o lume de toate neamuriie 
(care) se adunau aici : barbarul rătăcitor, războinicul năimit, turanian 
sau german, venind aici la tîrg cu ce produse putea să aducă spre 
vînzare în schimb pentru fabricate sau pentru preţuita monedă împă
rătească""· 

Inceputul oraşului însă îl vede Iorga în „Cetatea domnească" şi 
identifică Bucureştiul cu „Cetatea Dimboviţei", care apare sub acest 
nume la începutul secolului al XV-lea. Urmărind istoria oraşului în 
acest secol, se urmăreşte de fapt rătăcirile domnilor minaţi de un interes 
sau altul între Tîrgovişte şi Bucureşti. In paginile consacrate acestei 
epoci din istoria capitalei nu vedem nimic din viaţa şi dezvoltarea 
oraşului. Plecînd de la ideea că oraşul e ca şi o ctitorie domnească, 
el leagă de domn şi domnie oraşul : astfel povesteşte că expediţia moldo
ardelenească, după bătălia de la Războieni atinge Bucureştiul, unde 
curînd „Ţepeş va fi ucis prin trădare", în marginea oraşului. Urmărind 
trecerea voivozilor prin oraş, Iorga împrumută însuşi oraşului freamătul 
evenimentelor legate de domnie, dar aceasta,' cum am spus mai sus, nu 
redă viaţa oraşului. Mai tîrziu, cînd domnia este legată de relaţiile cu 
turcii, istoria capitalei este legată de aceste relaţii şi acum Iorga leagă 
curtea, cetatea şi oraşul. 

1 N. Jorga, Istoria Bucureştilor, p. 13. 
2 în momentul în care s-au scris aceste rînduri nu apăruse încă volumul 

Istoria Bucureştilor al colectivului condus de profesorul Florian Georgescu. 
3 N. Iorga, Istoria Bucureştilor, p. 14. 
' Idem, p. 21. 
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„Dar cu atîrnarea tot mai deplină a ţării de turci, Bucureştii 
înlătură de mult timp Tîrgoviştea. Aceasta şi în domnia „Drăculescului" 
Mircea Ciobanul şi aceea a adversarului său din altă ramură, Pătraşcu 
cel Bun; ... Acum însă împreună cu cetatea şi curtea este şi oraşul" 1• 

Formularea aceasta din urmă deschide un drum interesant pentru 
cercetători în a stabili dacă se pot despărţi cetatea, curtea şi oraşul 
în timp şi cum s-a ajuns la contopirea pe care o arată Iorga. Poate fi 
vorba aici de procesul unificării sau de un proces care precede centra
lizarea statului. 

Documentele secolului al XV-lea şi al XVI-lea vorbesc puţin des
pre Bucureşti şi de aceea ca să scrii ceva despre acest oraş adesea tre
buie să te mulţumeşti chiar cu unele ştiri care dezvăluie cîte un aspect 
sinistru sau cruzimea şi răutatea boierilor. Astfel, Iorga pomeneşte la 
un moment dat în secolul al XVI-lea despre uciderea lui Vintilă Vodă, 
stăpînitorul de cîteva zile „al cărui cap rînjia prins în cuie pe zidurile 
ei (ale capitalei) umile". 

Lipsa de ştiri, conţinutul neimportant uneori al puţinelor ştiri im
plică o metodă de cercetare şi influenţează cercetarea, periodizarea şi 
concluziile. Abia spre sfîrşitul secolului al XVI-lea documentarea începe 
să fie mai bogată, fiindcă la ştirile interne şi cele ale popoarelor vecine 
se adaugă un nou izvor pentru istoria Bucureştilor. Aicest nou izvor îl 
alcătuiesc relatările făcute de călătorii străini, care trec pe la noi spre 
Constantinopol sau vin din Constantinopol pentru a se duce în Occident. 
Primul călător care dă o descriere a oraşului, descriere folosită din plin 
de Iorga, este avocatul francez Escaloppier. Dar şi de la acesta, ca şi 
de la alţii, nu putem afla mai nimic despre viaţa oraşului, în sdhimb 
găsim ştiri despre viaţa de la curte şi despre domn. Toate relatările 
de aici înainte privesc curtea şi obiceiurile ei pe de o parte, pe de alta 
aspectul oraşului. Acesta din urmă variază foarte mult de la un călător 
la altul, după cum vine din Occidentul Renaşterii sau din Orientul 
care rămăsese 'În urma Apusului. 

De aceea sub influenţa acestor ştiri unilaterale şi eliptice apare 
necesară metoda folosită de Iorga de a lega istoria oraşului numai de 
istoria domniilor. 

Despre aspectul economico-social găseşte Iorga unele ştiri abia la 
călătorul suedez Strassburgh care trecea prin Bucureşti pe la 1632. 
Faptul că de aici încolo ştirile sînt mai numeroase şi cuprind şi amă
nunte de ordin social-economic îl duce pe Iorga la consideraţia că o dată 
cu domnia lui Matei Basarp.b, începe o nouă perioadă în istoria Bucu
reştilor. E vorba de perioada în care Bucureştii fiind părăsit de Matei 
Basarab care îşi aşază capitala la Tîrgovişte, „oraşul din care dispăruse 
cetatea, trebuie să facă dovadă vitalităţii sale" şi astfel oraşul „deveni 
centru de negoţ şi reşedinţă a Mitropolitului" 2 .. De fapt această vita
litate existase mai de mult, numai că acum, la începutul secolului al 
XVII-lea, ea este mai puternică datorită unui proces de dezvoltare a 
forţelor de producţie şi apariţiei unor intense relaţii comerciale nu nu-
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mai la noi, dar în toată Europa. In istoria Bucureştilor scrisă de Iorga 
acest proces este simţit de intuiţia marelui istoric, dar în terminologia 
lui lipsesc expresiile folosite de materialismul istoric şi de aceea la 
marcarea evenimentului se foloseşte formula că pînă atunci istoria ora
şului „se înşiră pe linia bisericilor domneşti" 1, iar de aici înainte vi
talitatea oraşului îi impune domnului să facă din nou scaunul domnesc 
în Bucureşti. 

Intuiţia lui Iorga este adesea uimitoare prin profunzime, dar ea 
se opreşte la limitele impuse istoriografiei burgheze. Astfel, pomenind 
de existenţa unor puternice „corporaţii, ca a tabacilor", el nu vede rostul 
lor în istoria oraşului decît în faptul că această „lume vioaie şi neas
tîmpărată" se încuscreşte cu seimenii, care în vremea cînd erau la 
Tîrgovişte" se deprinseseră a se ridica împotriva Domnului". 

Reglementării comerţului ce se face sub Mihnea al III-lea, nece
sitate izvorîtă din însăşi gradul de dezvoltare economică la care ajun
sese oraşul, Iorga, deşi menţionează vitalitatea impunătoare a oraşului, 
nu-i atribuie acesteia reglementarea ci faptului că „domnitorul deprins 
cu viaţa aşa de vie a Constantinopolului, introduse normele de comerţ 
pe care turcii le moşteniseră de la bizantini cu stabilirea oficială a 
preţurilor" 2• 

In acest Bucureşti al secolului al XVII-lea cu corporaţii „puter
nice şi neastîmpărate", cum le califică Iorga, cu răscoale de seimeni, 
cu o reglementare de preţuri - care trebuie pusă în legătură cu fis
calitatea st.atului centralizat, dar şi cu fenomenul revoluţiei preţurilor, 
care la noi s-a simţit puţin mai tîrziu decît în vestul Europei - sînt 
fapte care trebuie supuse unei amănunţite analize prin prizma mate
rialismului istoric şi în felul acesta în viitoarea Istorie a Bucureştilor 
.oraşul va însemna mai mult prin ce este el însuşi în dezvoltarea sa or
ganică, decît în rolul său de aşezare a scaunului domnesc şi de oraş în 
care proprietatea bisericească este un factor important, dar nu pri
mordial 3. 

Pentru secolul al XVII-lea Iorga urmăreşte în continuare raportul 
'intre domnitor şi oraş, legînd astfel în mod consecvent istoria oraşului 
de istoria domniei, dar acum acordă şi o mai mare importanţă rolului 
-economic pe care-l au bisericile şi mănăstirile stăpînitoare de pivniţi, 
prăvălii şi locuri în oraş. Paralel cu aceasta se înregistrează şi creşterea 
€lementelor meşteşugăreşti şi negustoreşti şi sînt pomeniţi judeţul şi 
pîrgarii cu rolul lor de instituţii ale orăşenilor, dar se acordă şi atenţie 
procesului de capilaritate socială care permite trecerea negustorilor 
bogaţi în rînciurile boierilor. 

Procesele sociale ce au loc acum în capitală capătă mai mult relief 
şi se impun atît de puternic încît Iorga părăseşte ideea că oraşul este 
-0 creaţie domnească şi dincolo de acţiunea domnitorului, în viaţa ora-

1 N. Iorga, op. cit., p. 69. 
2 N. Iorga, op. cit., p. 74. 
3 Acest drum începe a-şi face loc în publicaţia Materiale de istorie şi muzeo

'2rafie, ca şi în celelalte publicaţii apărute în cadrul Muzeului de istorie a oraşului 

Bucureşti. 
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şului el descoperă pe de o parte iniţiativa altor forţe care duc la for
marea mahalalelor, pe de alta o serie de practici care amintesc sau sînt 
legate de originea sătească a locuitorilor de la oraşe. Aşa, de pildă, la 
schimbarea proprietăţii între locuitorii oraşului prin vînzări participau 
nu numai cei 12 pîrgari ai oraşului ci şi „bătrînii oraşului şi mahalagii 1• 

A tot puternicia boierilor în secolul al XVII-lea este semnalată. 
fără a fi însă interpretată, pomenindu-se numai de apariţia curţilor bo
iereşti pe lîngă curtea domnitorului şi de ctitorii bisericeşti, pe lîngă: 
care apar şi bisericile făcute de negustori sau de unii meşteri mai bogaţi. 
Desigur că acestea sînt manifestări de o profundă însemnătate econo
mico-socială pe care Iorga le observă, însă nu se opreşte să analizeze 
procesul în sine, ci acordă importanţă numai aspectului cultural al pro
cesului. De aceea ne permitem să menţionăm ca o sugestie pentru viitoa
rele cercetări urmărirea procesului economic-social ce se desfăşoară în 
Bucureştii secolului al XVII-lea şi legarea acestui proces de epoca pre
cedentă contlnuîndu-se şi în epoca următoare. 

Preţioasă în acest sens găsesc că este indicaţia cu care Iorga sfîr
şeşte capitolul V : „în ce priveşte pe ceilalţi locuitori, aceeaşi lume se 
prezintă, în care pe lîngă oamenii ce vin din sate ca să se aşeze defi
nitiv prin mahalalele numite după biserici, găsim pe meşterii din bresle, 
zlătari, mărgelari, abagii, croitori, cismari, măcelari, săpunari, scorţari 
formîndu-se şi o mahala a scorţarului, şelari, oţelari, lăcătuşi, fierari, 
din locul unde se „frînge fierul" 2. 

Perioada din Istoria Bucureştilor care se desfăşoară în cursul se
colului al XVIII-lea, după Brîncoveanu, în timpul fanarioţilor, este îm
părţită d~ Iorga în două etape. Etapa I care se întinde pînă la pacea 
de la Kuciuk Kainardji, adică la 1774, corespunde unei păstrări a tra
diţiei indigene de domnitori legaţi prin relaţii de familie cu boierimea 
românească. In etapa a II-a această tradiţie este părăsită şi se urmează. 
„strict linia constantinopolitană" 3. 

Această caracterizare şi împărţire se potriveşte dacă ţinem seama 
de stilul clădirilor bisericeşti, de populaţia amestecată ce trece prin oraş. 
sau este aşezată în capitală, de predominarea în viaţa politică a unei 
lumi greco-turce. Dar dincolo de acestea e oraşul, categorie istorico
economică care îşi are viaţa sa proprie şi se dezvoltă legic, viaţă pe 
care Iorga o vede şi o semnalează chiar, dar întrucît el acordă întîie
tate vieţii politice, domnitorilor, clădirilor, viaţa adevărată a oraşului 
rămîne în umbra vieţii politice. El recunoaşte că în această perioada 
în care apare şi un număr mare de ctitori de biserici care nu mai sînt 
boieri ci oţelari, olari, băcani, abagii, brutari, „clasele acestea populare 
devin iuţi, gata de răscoală, şi mai recunoaşte că în acest timp s-a for
mat „un spirit politic bucureştean", pe care-l asemăna cu spiritul de 
răscoală al poporului ţărigrădean. Aici trebuie cercetat dacă şi cît e de 
ţărigrădean acest „spirit de răscoală" şi dacă nu este vorba de o formă 
de manifestare necesară, corespunzînd unei evoluţii locale şi sub in-
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1 N. Iorga, I.~t. Buc., p. 82. 
2 Idem, p. 121. 
3 Idem, p. 133. 
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fluenţa care vine de altundeva decît de la Ţarigrad 1• Insuşi Iorga afirmă 
că în mijlocul acestei vieţi „cu caracter impus turcesc al capitalei mun
tene"... începuse de mult să străbată influenţele Occidentului" 2• In 
continuare, într-un capitol destul de bogat, prin faptele relatate, Iorga 
urmăreşte diferitele căi pe care a venit această influenţă şi formele ei 
de manifestare. Unele explicaţii ce se dau acestor manifestări sînt foarte 
apropiate de o explicaţie realist-istorică. Astfel, lipsa unei burghezii 
receptive pentru ideile revoluţiei franceze şi interesantă în aplicarea lor 
este semnalată, dar această lipsă Iorga nu o vede ca o urmare a unei 
întîrziate dezvoltări economico-sociale, ci în împrejurarea că burghezia 
fusese „pusă la pămînt şi în mare parte împrăştiată de aprigile ieşiri 
ale lui Vodă Mavrogheni" 3. 

Ajungînd să vorbească de Bucureştii în faţa revoluţiei lui Tudor 
Vladimirescu, Iorga nu vede mişcarea oraşului în favoarea acestei re
voluţii care e o mişcare „menită să fie ţărănească, după modelul aceleia 
a lui Caragheorghe" "· 

După venirea în Domnie a lui Grigore Ghica viaţa oraşului, tul
burată de revoluţie, a fost reluată şi începu refacerea oraşului pîrjolit 
de focul şi jaful turcilor. Un moment întreruptă, această perioadă de 
refacere este reluată sub conducerea „omului de inimă care a fost ge
neralul Chiselev 5. Pentru aspectul oraşului la 1834, cînd îl părăseşte 
Chiselev, Iorga citează descrierea lui Bois-le-Comte : 

„Bucureştii, pustiiţi de războaie, de tulburările civile şi de focuri 
se restabileşte răpede. Amestecul de frumoase palate şi de sărace colibe 
cînd supt înfăţişarea unui mare sat şi cînd supt aceia a unei cetăţi 
europene, acest oraş are, în totalul său, toată aparenţa şi apucăturile 
unei Capitale. Luxul, care a rămas foarte însemnat, s-a despuiat de for
mele sale asiatice şi e mai apropiat de moravurile noastre. Nu s-ar putea 
spune că un adevărat spirit public există în capitala Munteniei. E un 
amestec de principii, de idei şi de moravuri opuse. E icoana tărcată a 
unei epoci de tranziţie, ca să ajungă la o opinie dominantă, la idei pre
sente, la o regulă generală şi expresie", e o nesiguranţă generală asupra 
drepturilor, îndatoririlor şi datoriilor, un amestec de idei franceze şi 
de idei ruseşti, de independenţă şi de slugărnicie, de liberalism şi de 
privilegii boiereşti, pe lîngă cîteva idei turceşti în toată brutalitatea lor ... 
Tonul oraşului e, de altfel cu totul frances : limagiul, ţinuta societăţii, 
vestmintele, modele şi pînă la puţinele cărţi ce au şi la gazetele ce se 
primesc din străinătate" 6. 

De altfel aspectul acesta mixt de confluenţă între occident şi orient 
îl remarcă şi ofiţerul prusac v. Moltke. Pe baza acestor mărturii ca şi 

1 N. Iorga, op. cit.. p. 144. 
2 Idem, p. 144. 
3 Ibidem, p. 177. 
' Ibidem, p. 223. 
s Ibidem, p. 246. 
6 Bois-le-Comte, după Iorga, op. cit., p. 248-249. 
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a altora, Iorga, pe bună dreptate, şi-a intitulat un capitol „Zorile occi
dentalismului în Bucureşti" 1. 

In capitolul „Bucureştii romantismului francez" se urmăreşte creş
terea influenţei franceze în viaţa oraşului, dar numai în ce priveşte 

clasa dominantă şi clădirile ce se ridicau. Rămînînd în cercul clasei 
dominante, Iorga vede şi revoluţia de la 1848 tot de pe poziţia aceasta 
şi prezintă revoluţia de la 1848 în Bucureşti fără să ţină seama de for
ţele motrice ale ei. Capitolul romantismului francez în Bucureşti cul
minează cu descrierea revoluţiei de la 1848. Iorga, la început, nu numai 
că lasă să se înţeleagă că această revoluţie este pur şi simplu impor
tată, dar precizează că „trebuie presupusă uneltirea mai îndelungată, 

din partea agitatorilor veniţi de curînd din Parisul revoluţionar" 2 

şi totuşi apreciază mai departe rolul maselor bucureştene : „Era totuşi 
în aceşti oameni febra oolitică. Astfel, cînd pe urmă, speriat de zvonul 
că vin ruşii, guvernul revoluţionar fugi spre munte, populaţia nu urmă 
exemplul de odinioară risipindu-se. Ea sili pe mitropolit, care făcînd 

apel şi la populaţie, inst.alase un regim reacţionar, să revie, după do
rinţa poporului român, la rolul care-i fusese impus în iunie" 3. 

Sprijinit pe descrierile ce le fac străinii, printre care citează şi 

descrierea entuziastă a „agitatorului socialist" Ferdinand Lassalle, Iorga 
ajunge la concluzia că oraşul are unele păcate „viind din faptul că nu 
era o ţară, ci două Şi cea de desupt nu se prezenta în curata-i haină 
de ţară ci în caricatura mahalagiilor şi, chiar în centru, erau încă rămă
şiţele copiei Ţarigradului decadenţei"", în acelaşi timp se urmăreşte 
sporirea lucrărilor edilitare, care sînt legate şi de pătrunderea capita
lismului apusean, pe care însă autorul nu-l semnalează ca atare ci numai 
îl constată, numind străinii care se aşază pentru comerţ şi industrie 
în oraş. 

Istoria Bucureştilor se termină cu capitolul „Bucureştii dominaţi 

de noua viaţă politică", care începe cu Unirea Principatelor şi se con
tinuă sub domnia dinastiei de Hohenzollern. Autorul urmăreşte mai 
puţin viaţa politică a oraşului şi mai mult creşterea modernizării ora
şului. O oarecare părere de rău pentru că se distruge oraşul cu grădin~ 
şi o mulţime din lucrurile care făceau . specificul oraşului se degajă 

din toate paginile acestui capitol. Dar autorul îşi dă seama că evoluţia 
social-economică schimbă înfăţişarea oraşului. El ar dori însă ca la 

186 

1 N. Iorga, op. cit., p. 177-251. 
2 Idem, p. 265. 
3 Ibidem, p. 270. 
4 Ibidem, p 287. 
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această schimbare să existe o îndrumare pe care s-o dea altcineva decît 
bunul plac sau interesele momentane 1. Aici, în gîndirea lui Iorga putem 
găsi ideea colectivităţii şi a intereselor acesteia. Şi acest gînd chiar 
dacă nu e exprimat destul de precis, izvorăşte din intuiţia viitorului, 
aşa cum o poate avea un istoric care a pătruns în mecanismul istoriei 
şi cunoaşte cu preciziune funcţionarea lui. Şi Nicolae Iorga a avut acest 
dar al intuiţiei istoriei. 

1 N. Iorga, op. cit., p. 335. „Numai de la un grup constient care, cu simţ al 
valorii vieţii sociale, peste ce înseamnă ca indivizi, ar căuta o necontenită lărgire, 
pe base naţionale şi morale, a cercului său, se poate spera, şi cu ajutorul unei 
prese bune, ale unei largi propagande prin graiu, un început de solidaritate pe 
·~are singură, prin grija fiecăruia de purtarea comună, de bunul public, s-ar putea 
îndrepta cei cu falsă cultură şi s-ar putea înălţa aceia cari, afară de formele şi 
mijloacele pe care le dă şcoala primară de stat, nu stăpînesc nimic din tesaurul 
cultural". 
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PROBLEME ALE ADMINISTRAŢIEI BUCUREŞTILOR INTRE CELE 
DOUA RAZBOAIE MONDIALE 

de PETRE DAICHE 

Deşi existenţa Bucureştilor este atestată documentar la 20 sep
tembrie 1459, abia după 104 ani de la această dată, la 13 mai 1563, 
întîlnim primul document referitor la organizarea administrativă a ce
tăţii de scaun Bucureşti. La acea dată oraşul era condus de un judeţ 
şi 12 pîrgari care, aleşi anual, primăvara, de obştea tîrgului, constituiau 
un sfat comunal. Deşi aveau atribuţii multiple, începînd cu dreptul de 
judecată a pricinilor orăşeneşti, urmărirea şi fixarea dărilor datorate 
de orăşeni, strîngerea amenzilor şi terminînd cu aceea a confirmării 
tranzacţiilor făcute în Bucureşti, a daniilor şi moştenirilor lăsate de tîr
goveţi, totuşi autonomia administrativă era incompletă deoarece con
ducerea oraşului era împărţită între autorităţile locale, mandatare ale 
-0bştei tîrgului şi reprezentanţii puterii domneşti : vornicul, pîrcălabii, 
ispravnicii de scaun 1. 

Puterea centrală - domnia - a limitat continuu dreptul judeţului 
şi pîrgarilor ajungîndu-se ca în vremea lui Brîncoveanu instituţia jude
ţilor şi pîrgarilor să fie practic desfiinţată, atribuţiile lor fiind preluate 
de marele agă, marele căpitan de dorobanţi şi alţi dregători domneşti 2• 

Destrămarea feudalismului şi apariţia relaţiilor de producţie capi
talistă au determinat transformări radicale în viaţa orăşenească. In 
special abolirea privilegiilor feudale a generat un puternic impuls în 
dezvoltarea oraşelor în general şi a Bucureştilor în special. 

Aceste transformări s-au repercutat şi în modul de organizare şi 
funcţionare a autorităţilor administrative locale. Astfel în Bucureşti 

t Paul I. Cernovodeanu, Consideraţii privitoare la organizarea administra
tivă a oraşului Bucureşti în sec. XVI-XVII, în Materiale de ist. şi muz., vol. I, 
1964, p. 161 ; V. Costăchel, P. P. Panaitescu, V. Cazacu, Viaţa feudală în Ţara 
Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII), Buc. 1957, p. 424 ; Dan Berindei, 
Ispravnicul sau ispravnicii oraşului Bucureşti, în Studii şi cercetări ştiinţifice, an 
XIII, Facs. 1/1962 ; Lia Lehr, Organizarea administrativă a oraşelor din Ţara 
Românească în anii 1501-1650 în Studii, IX (1956), nr. 2-3, p. 58 ; Istoria ora
şului Bucureşti, vol. I, 1965, p. 103. 

2 Paul I. Cernovodeanu, op. cit., p. 174. 
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marelui agă i s-a adăugat marele spătar care în preajma mişcaru revo
luţionare din 1821 avea în subordine un boier logofăt şi 6 boieri zapcii 
cu funcţii diferite 1. 

In 1775 se înfiinţează Epitropia obştească, iar în 1794 Vornicia 
obşitirilor, care avea ca sarcină strîngerea dărilor prin cislă, alcătuirea 
catagrafiei Bucureştilor precum şi controlul circulaţiei străinilor 
în oraş 2• 

In anii 1806-1812 întîlnim pentru prima dată „despărţămintele" 
Bucureştilor în 5 culori sau boiale cîrmuite de comisari şi pristavi 3. 

Prima legiuire care se ocupă de reglementarea administraţiei lucale este 
Regulamentul Organic din 1831, care stabileşte separarea puterilor şi 
în care se recunoaşte dreptul oraşelor de a se administra prin con
silii alese. 

Potrivit stipulaţiilor Regulamentului Organic, la 2 decembrie 1831 
a fost creat Sfatul orăşenesc al politiei Bucureştilor, care deşi supus 
Departamentului din Lăuntru, avea totuşi o sferă largă de acţiuni auto
nome. Compus din 5 mădulari (membri) din care unul îndeplinea funcţia 
de preşedinte iar altul de casier\ Sfatul era ales anual de reprezentanţii 
mahalalelor - numiţi deputaţi de mahalale - care erau desemnaţi de 
locuitorii care aveau 25 de ani împliniţi şi o avere de 5.000 lei într-un 
acaret nemişcător. In sfat putea fi ales numai cel ce dispunea de un 
acaret nemişcător în valoare de 20.000 lei şi avea vîrsta de 30 de ani 5. 

Faţă de situaţia anterioară, în noul organ administrativ creat puteau 
intra reprezentanţi ai industriei şi comerţului (chiar în primul Sfat din 
cei 5 membri, 3 erau boieri şi 2 reprezentanţi ai burgheziei). Fireşte, 
în Sfat nu puteau intra reprezentanţi ai maselor. 

In timpul revoluţiei de la 1848 Sfatul orăşenesc este înlocuit cu 
Sfatul municipal sau Consiliul municipal 6• 

Devenit în 1862 Capitala statului naţional român, oraşul Bucureşti 
cunoaşte noi modificări şi îmbunătăţiri ale administraţiei, introduse ca 
urmare a legii din 1864 şi a Constituţiei ce a urmat. Legea din 1864, 
prima lege pentru comunele urbane, promulgată prin decret 397 din 
31 martie, stabilind împărţirea teritoriului ţării în „comune indepen
dente" promulga astfel autoconducerea locală. Insăşi în Constituţia din 
1866, în capitolul V art. 107 se vorbeşte de „descentralizarea adminis
traţiunii mai completă şi independenţă comunală" 7. 

Participarea relativ largă a cetăţenilor la alegerea administraţiei 
comunale nu convenea, mai ales moşierimii, care reuşeşte în 1874 să 

1 Istoria orasului Bucureşti, vol. I, 1965, p. 160. 
2 Ibidem, p. 161. 
3 Florian Georgescu, Aspecte privind împărţirea administrativă şi e"L•olutia 

demografică din Bucureştii anilor 1831-1848, în Materiale de istorie şi muzeo
grafie, vol. III, 1965, p. 53. 

4 Regulamentul Organic, Bucureşti, 1847, p. 159. 
5 Analele Parlamentare ale României, Tom. III, Parte:a I, 1832-1833, p. 180. 
6 Florian Georgescu, Dezvoltarea edilitar urbanistică a oraşului Bucureşti 

in timpul revoluţiei din 1848 în Materiale de istorie ~i muzeografie, Vol. II, 1965. 
7 Constantin Zătreanu, Noul codice comunal, vol. I, Buc. 1888, p. 20. 
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impună o nouă lege prin care erau limitate nu numai drepturile maselor 
muncitoare ci şi ale burgheziei urbane. Astfel, în locul Colegiului unic 
erau instituite patru colegii de alegători : Colegiul I cu un cens de cel 
puţin 200 lei impozit financiar ; Colegiul II cu 100 lei impozit financiar ; 
Colegiul III cu 60 lei şi Colegiul IV al tuturor celorlalţi contribuabili. 
Fiecare colegiu avea dreptul să aleagă un număr egal de membri în 
Consiliu. Prin noua lege guvernul era împuternicit să participe la şedin
ţele Consiliului comunal, unde delegatul său avea drept de veto 1. 

In noiembrie 1882 a fost repusă în vigoare legea comunală din 
1864, cu modificări în alcătuirea Consiliului comunal şi a corpului de 
alegători. , 

Elemente noi în administraţia oraşelor - inclusiv în administraţia 
Bucureştilor - aduc legea din 1886 privind alegerea Consiliilor comunale 
şi legea din 1887 2 pentru organizarea comunelor. 

Inmulţirea obligaţiilor şi a necesităţilor pe care administraţia 
locală era chemată să le rezolve şi-a găsit expresie şi în conţinutul legii 
pentru organizarea comunelor urbane din 1894 3. Din analiza legii se 
desprinde ideea creşterii rolului Consiliului comunal şi al primarului. 
Acesta din urmă era ales de Consiliul comunal din membrii săi, în 
şedinţă publică, prin scrutin secret, şi putea lua unele hotărîri fără apro
barea Ministerului de interne. Primarul şi ajutorii (în Bucureşti se pre
vedeau în plus 5 ajutori de primari) trebuiau să fie confirmaţi prin 
decret regal 4. 

Complexitatea vieţii urbane în Capitala ţării, numeroasele pro
bleme de ordin economic, cultural, edilitar, urbanistic şi financiar re
clamau unele măsuri care să poată asigura dezvoltarea normală a ora
şului. Aşa se face că autoritatea de stat este nevoită să elaboreze legi 
speciale pentru Municipiul Bucureşti. Astfel în 1893 se instituie o Casă 
a lucrărilor oraşului Bucureşti 5, menită a face faţă cheltuielilor pentru 
întocmirea unui plan general al oraşului şi pentru expropierile necesare 
aplicării lui. La 14 mai 1895 intră în vigoare Legea pentru mărginirea 
Bucureştilor 6, prin care oraşul era împărţit în patru ocoale, stabilindu-se 
limitele sale precum şi limitele între ocoale. Această lege reprezintă o 
nouă încercare de a împiedica procesul de extindere continuă a limitelor 
oraşului, încercare ce se adaugă astfel numeroaselor măsuri în acest 
sens luate începînd cu domnia lui Alexandru Ipsilanti. 

t Istoria oraşului Bucureşti, voi. I, p. 327. 
2 Votată de Adunarea deputaţilor în 5edinţa de la 1 aprilie 1887, de Senat 

în şedinţa de la 25 martie şi promulgată prin decret cu nr. 1344 din 29 aprilie 
acelaşi an. C. Harnangiu, Codul general al României. regi uzuale, vol. II, p. 
480-485. 

3 Votată de Adunarea deputaţilor la 16 martie 1894, de Senat la 21 rnartiP, 
promulgată prin Decret 2894, publicată în Monitorul oficial 96 din 31 iulie 1894. 
(Dezbaterea corpurilor legiuitoare sesiunea 1893-1894, p. 1139). 

' I. Roban şi M. Roşeanu. Noua colecţiune de legi aplicabile la administra
rea comunelor urbane„. Buc. 1923, p. 54. 

5 Legea pentru crearea unei Case a lucrărilor oraşului Bucureşti, din 2 
iunie 1893. 

6 C. Harnangiu, Codul general al României, Legi uzuale, voi. I, p. 747-748. 
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Cum era şi firesc, la începutul secolului al XX-lea au fost elabG-> 
rate noi legi care însă nu aduc noutăţi demne de remarcat cu excepţia 
legilor speciale privind crearea fondului comunal şi desfiinţarea acci
zelor (1903), legea pentru locuinţe ieftine din 1910 şi legea din 1904 
prin care se tindea să se scoată administraţia de sub influenţa politică 
- fără a se izbuti însă 1. 

Palatul Primăriei Sectorului IV Verde din Bd. Banu Manta (1937) 

Sub primariatul lui Vintilă Brătianu (1907-1910) s-a încercat 
descentralizarea unor servicii ale Primăriei prin crearea unor birouri 
pe culori. 

Am considerat utilă această privire retrospectivă asupra adminis
traţiei Bucureştilor pînă la primul război mondial deoarece cunoaşterea 
aspectelor ei esenţiale ne va permite să stabilim, cu mai multă exactitate, 

1 Dezbaterile adunării naţionale constituante a senatului, 22 ma1·tie 1925, 
i:. 717. 
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nu numai modificările şi noutăţile ce survin în administraţia oraşului 
ci şi amploarea şi caracterul complex al acesteia între cele două războaie 
mondiale. 

Intre cele două războaie mondiale capitala României, oraşul Bucu
reşti, a continuat să se dezvolte, afirmîndu-se tot mai pregnant ca prin
cipal centru economic, politic, social şi cultural al României. Remarcabila 
dezvoltare a Bucureştilor în perioada menţionată este edificatoare în 
toate domeniile, fie că e vorba de creşterea potenţialului economic şi 
ponderea sa în ansamblul României, fie de succesele înregistrate în 
domeniul edilitar-urbanistic, în cultură sau în dezvoltarea demografică. 

Creşterea vertiginoasă a populaţiei de la 341.321 locuitori în 1912 
la 992.536 locuitori în 1941, continua extindere a suprafeţei lui de 
5500 ha în 1913 la circa 31.000 ha, din care suprafaţa propriu-zisă 
"7800 ha, în 1937 1, ca şi apariţia unor noi necesităţi, au făcut ca viaţa 
oraşului să devină tot mai complexă şi variată, administraţia locală 
fiind chemată să facă faţă unor probleme tot mai numeroase. Dacă vom 
avea în vedere acest caracter complex al oraşului, vom putea înţelege 
mai bine eforturile depuse, măsurile care s-au luat, sau trebuiau să 
se ia, pentru a asigura oraşului o dezvoltare normală, iar locuitorilor 
condiţii de viaţă corespunzătoare. 

Desigur că în prezentul studiu nu intenţionăm decît să subliniem 
dteva aspecte esenţiale care, considerăm, vor putea crea o imagine 
asupra întregii administraţii a Bucureştilor, atît sub raportul organizării 
.şi componenţei organelor administrative cit şi a felului în care acestea 
au lucrat practic, măsura în care ele au fost la înălţimea vastelor pro
bleme impuse de dezvoltarea impetuoasă a oraşului. 

In anii imediat următori primului război mondial administraţia 
Bucureştilor s-a călăuzit după legile şi regulamentele elaborate în pe
rioada antebelică. Dar aproape nici una din aceste legi nu mai cores
pundea realităţilor de după război, situaţie ce nu era proprie numai 
Municipiului Bucureşti ci şi celorlalte comune urbane, fapt ce impunea 
stabilirea unui regim unitar al administraţiei locale din întreaga ţară. 
Acest nou regim a fost stabilit prin legea pentru unificarea adminis
trativă publicată în Monitorul Oficial din 14 iunie 1925 şi care se aplica 
,şi Muncipiului Bucureşti 2. 

Legea pentru unificare administrativă reprezintă un evident progres 
faţă de legile comunale anterioare, ea stabilind principii mai largi de 
autogospodărie comunală a oraşelor. 

Şi, în adevăr, legiuitorul - aşa cum rezultă din expunerea de 
motive şi din discuţiile purtate în parlament - a urmărit să constru
iască legea pe „principiul descentralizării". Dar această descentralizare 
.era limitată prin păstrarea tutelei Ministerului de Interne care avea 
<ireptul să controleze şi să aprobe gestiunea financiară şi alte. acţiuni 
ale Consiliului comunal. Menţinerea centralizării s-a putut remarca mai 

1 Ion Cristea, Studiu asupra necesităţii executării planului cadastral al 
Municipiului Bucureşti ... , Inst. urbanistic al României, Buc., 1936, pag. 8. 

2 DezbaterHe senatului, 22 martie 1925, p. 718. 
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ales în domeniul finanţelor. Astfel, în articolul 244 al legii din 1925 
se spune : „Comunele şi judeţele sînt autorizate pentru acoperirea chel
tuielilor şi a trebuinţelor locale să perceapă taxe, cotizaţiuni, impozite 
directe şi indirecte, precum şi să ceară prestaţiuni în natură". Dar 
adaogă „toate acestea în limitele şi conform dispoziţiunilor din pre
zenta lege şi din legile generale de impunere a statului" 1• 

La mai puţin de un an de la promulgarea legii de unificare admi
nistrativă, considerîndu-se ca insuficientă pentru Capitală, a fost elabo
rată o nouă lege care se referea exclusiv la Bucureşti, Legea pentru 
organizarea administraţi unii oraşului Bucureşti. J ustificîndu-se necesi
tatea unei legi speciale pentru Bucureşti, în expunerea de motive se 
spune : „Avînd în vedere pe de o parte că regulamentele de adminis
traţiune comunală, ori cît ar fi ele de înaintate şi de bune, rămîn totuşi 
supuse posibilităţii de interpretare şi modificare de la un consiliu la 
altul, iar pe de altă parte că avem tot interesul ca prin orice mijloace 
Capitala ţării să se dezvolte şi înfrumuseţeze cît mai curînd, am găsit 
necesară o lege specială pentru administraţia comunală a oraşului Bucu
reşti", necesităţile sale neputînd „fi satisfăcute de o lege generală" 2• 

După ce chiar în primul paragraf al art. 1 se arată că Municipiul Bucu
reşti este capitala României, se trece la indicarea împărţirii adminis
trative a teritoriului oraşului şi la stabilirea limitelor acestuia. Astfel 
legea prevedea împărţirea Capitalei în două zone : centrală şi periferică. 
Zona centrală se împărţea în patru sectoare, cu primării şi consilii co
munale separate, şi care au păstrat în denumirea lor numele vechilor 
vopsele : sectorul I galben, II negru, III albastru şi IV verde 3. Noua 
împărţire pe sectoare nu a avut în toate cazurile la bază studii. şi o 
documentaţie economică, socială, urbanistică şi edilitară care să poată· 
asigura o unitate administrativă şi o justă repartizare a teritoriului 
oraşului. S-a urmărit chiar transformarea sectorului I într-un sector al 
protipendadei. Astfel unii din participanţii la dezbateri au criticat faptul 
că cei care au întocmit proiectul de lege au fost preocupaţi de strîn
gerea unei clientele politice, sectorul I fiind alcătuit „pe interese elec·
torale, nu economice şi sociale""· ln cadrul aceloraşi discuţii, unul din 
deputaţii care a criticat acordarea unui regim prefernţial şi a unor avan
taje în plus sectorului I, spunea : „Tradiţia bucureşteană s-a ţinut cu 
clocotul totdeauna viu al periferiilor, nu cu sufletele călătoare ale cen
trului" 5. Cea de a doua zonă cuprindea, potrivit legii, restul teritoriului 
pînă la linia forturilor, inclusiv comunele care conform legii deveneau 
suburbanele oraşului : Băneasa cu satele, Colentina-Fundeni, afară de 
satul Pipera care se alipeşte la comuna Tunari, Pantelimon, Principele 
Nicolae cu satele, Dudeşti-Cioplea, afară de satul Căţelu care se alătură 

1 Dare de seamă a Congresului U.O.R„ 6-7 oct. 1928, p. 21. 
2 Monitorul oficial. Dezbaterile Adunării constituante a senatului, 11 febr. 

1926, p. 25. . 
3 Ibidem. 
4 D. R. Ioaniţescu, Discursul la legea pentru organizarea Municipiului Bucu

reşti, Buc., 1926, p. 20. 
s Ibidem, p. 2!. 
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comunei Bobeşti-Bălăceanca, Şerban Vodă, Militari, comuna Roşu, co
muna Principele Carol cu satele, Griviţa cu satele. 

Referindu-se la organele de conducere ale administraţiei, legea 
preciza că „interesele generale ale Municipiului Bucureşti şi ale comu
nelor subordonate se administrează de un Consiliu general compus din 
36 consilieri aleşi, 24 consilieri de drept şi pînă la 7 consilieri femei 
cooptate" 1. Consilierii aleşi erau : 12 aleşi în sectorul I; 18 în celelalte 
sectoare, plus 6 consilieri din primarii comunelor suburbane. Printre 
cei 24 consilieri de drept amintim : prefectul poliţiei Capitalei, 4 repre-

Sediul primăriei Sectorului I Galben din Piaţa Amzei (1936) 

zentanţi ai camerei de industrie şi comerţ, 3 consilieri din partea 
judeţului Ilfov, cei doi protoirei, reprezentanţi ai învăţămîntului etc. 
Sectoarele se administrau de consilii alcătuite din : 12 consilieri aleşi, 
9 consilieri de drept şi 2 consilieri femei cooptate. După alegeri, Minis
terul de interne convoca Consiliul general al Municipiului pentru consti
tuirea sa şi alegerea primarului general care trebuia să posede un titlu 
universitar sau o şcoală superioară echivalentă. In aceeaşi şedinţă se 

I Monitorul Oficial, Dezbaterile adunării constituante a senatului, 11 fe
bruarie 1926, p. 27. 
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alegea o delegaţie permanentă compusă din 8 membri la Muncipiu şi 
2 la sector. Primarul, ales de Consiliul general, era capul administraţiei 
generale a oraşului şi a comunelor subordonate. 

Modul de alcătuire a Consiliului general al Municipiului şi a con
siliilor de sectoare oglindeşte caracterul lor de instrumente ale claselor 
dominante. Preponderenţa pe care o aveau consilierii de drept, adică 
cei numiţi, ca şi limitele impuse în cazul consilierilor aleşi (vîrsta, stu
dii, domiciliu), înlătura de la început un mare număr de cetăţeni şi 
în primul rînd pe muncitori, de a fi aleşi. Dar esenţial în toate acestea 
era felul cum se organizau alegerile, limitele impuse de legea electo
rală, ca şi propaganda demagogică a diferitelor partide şi grupări poli
tice. Referindu-se la alegerile pentru Municipiul Bucureşti din 1937 
Dem. I. Dobrescu, fost primar al Capitalei, spunea: „Toate autodtăţile 
politice şi comunale împreună au organizat cea mai detestabilă acţiune 
de corupţie a alegătorilor şi de falsificarea alegerilor ... Au curs banii 
comunelor, au inundat bonurile de lemne, au plouat favorurile. Deci 
sufragiu universal" ? Şi tot el răspunde : „vot comercializat" 1 . 

. In 1929 a intrat în vigoare o nouă lege pentru organizarea admi
nistraţiunii Municipiului Bucureşti 2• Cu unele modificări legea, despre 
care iniţiatorii ei au susţinut cu şi mai mare tărie că urmărea să asigure 
autonomia administraţiei locale, se baza pe legea pentru unificare admi
nistrativă din 1925 şi pe Legea privind administraţia Bucureştilor din 
1926. Noua lege menţine împărţirea teritoriului în cele patru sectoare, 
cu unele modificări privind limitele acestora. De asemenea au fost 
restrînse drepturile autonome ale sectoarelor, precizîndu-se că „Muni
cipiul Bucureşti, cu sectoarele sale, constituie o singură comună" :i. Spre 
deosebire de Legea din 1926, Legea din 1929 prevedea un Consiliu ge
neral compus din primarii şi din consilierii aleşi ai celor patru sectoare 
ale Municipiului, din primarii comunelor suburbane şi din consilierii 
de drept prevăzuţi de legea pentru organizarea administraţiei locale 
care aveau însă immai drept de vot consultativ. 

Potdvit legii, creşte sfera problemelor pe care administraţia era 
chemată să le rezolve şi odată cu aceasta sporeşte şi atribuţiile prima
rului şi Consiliului general. Atribuţiile primarului Capitalei'• sînt pre
cizate în cap. II, art. 17 şi 18. In calitate de „cap al administraţiei muni
cipale" el prezidează c.onsiliul general, reprezintă Capitala înaintea 
instanţelor judiciare şi a tuturor autorităţilor; el conduce şi suprave
ghează toate serviciile şi instalaţiunile care intră în administraţia gene
rală a Municipiului şi comunelor sale suburbane : Secretariatul general 
al Municipiului, serviciul personalului, serviciul stării civile şi statis
ticii, comisiunea de numiri şi înaintări, comisiune de disciplină, serviciul 
cadastrului, Uzinele comunale, abatoarele, crematoriile, atelierele co
munale, Halele centrale, Piaţa Bibescu Vodă, Tîrgul Moşilor, antre-

1 Gazeta Municipală din 21 februarie 1937. 
2 Ioan Roban şi Christea Isidor, Codul legiloT şi TegulamentelOT financiaT11 

şi administTative, Buc., 1933, p. 293-315. 
:1 Ibidem, p. 295. 
~ Ibidem, p. 298-299. 
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pozitele, pădurile, locurile şi moşiile Municipiului, lucrările de intere~ 
general sau care se întind pe întreg cuprinsul Municipiului sau al mai 
multor sectoare sau comune suburbane, teatrele, cinematografele, pre
cum şi administrarea finanţelor municipale. 

In competenţa Consiliului general al Municipiului şi al organelor 
sale executive intra - potrivit legii (art. 6, 11-14) : serviciul sanitar 
şi de ocrotire, asistenţa publică, serviciul cadastru, aprobarea hotărîrilor 
de expropiere silită în folos comunal, stabilirea taxelor şi impozitelor 
şi ratificarea bugetelor sectoarelor, încheierea de împrumuturi, supra
vegherea şi conducerea uzinelor şi întreprinderilor comunale, aprobarea 
şi urmărirea lucrărilor edilitare, serviciul stării civile şi statisticii, miş
carea culturală. 

De asemenea el alege primarul general, votează bugetul, întoc
meşte regulamentele comunale, votează impozitele şi taxele în folosul 
Municipiului. 

In intervalul dintre sesiunile Consiliului general care se întruneşte 
de 4 ori pe an, interesele Municipiului sînt administrate de Delega
ţiunea Consiliului general compusă din primarii de sectoare şi din cîte 
doi consilieri desenaţi de consiliul fiecărui sector, din consilierii aleşi 
şi din cei doi ajutori de primari ai Municipiului 1. Printre atribuţiile 
importante amintim : verificarea, aprobarea şi coordonarea planurilor 
edilitare întocmite de consiliile sectoarelor şi ale comunelor suburbane, 
coordonarea şi aprobarea planurilor de alinieri şi parcelare propuse de 
sectoare şi de comunele suburbane. 

Deşi, potrivit legii din 1929 cresc atribuţiile organelor adminis
trative locale ale Municipiului, în realitate autonomia, libertatea de 
acţiune a acestora era restrînsă de numeroasele imixtiuni ale Ministe
rului de Interne în treburile Primăriei. Astfel, printre altele, „la şedin
ţele Consiliului general al Municipiului Bucureşti directorul ministerial 
local înlocuieşte pe prefectul de judeţ în toate drepturile pe care acesta 
le are" (articolul 14) 2. 

Impărţirea autonomiei administrative între puterea centrală şi cea 
locală nu a dus la un echilibru, dimpotrivă, în cele mai multe cazuri 
puterea centrală prin prestigiu, prin mijloacele ei, prin abuzurile şi 
prin anonimatul unora din actele sale îşi impunea punctul de vedere :i. 

In deceniul 1930-1940 pentru administraţia Bucureştilor se ela
borează noi legi sau se aduc modificări celor vechi, care însă nu le 
schimbă esenţa. Legile elaborate după instaurarea dictaturii regale in
troduc elemente noi menite a limita autonomia administraţiei locale. 
Astfel, pentru Muncipiul Bucureşti a fost elaborată o nouă lege care 
a intrat în vigoare la 4 martie 1939. Conform legii, Municipiul Bucu
reşti reprezenta de fapt o circumscripţie administrativă sub controlul 
şi tutela Ministerului de Interne. Teritoriul oraşului era împărţit într-o 
zonă urbană care cuprindea 4 sectoare şi una suburbană. Spre deosebire 

1 
de situaţia anterioară, noua lege nu mai atribuie sectoarelor calitatea 

1 I. Roban şi Christea Isidor, op. cit., p. 297-298. 
2 Ibidem, p. 297. 
3 Monitorul Uniunii oraşelor din România, an VIII, nr. 1-3, 1931, p. 5. 
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de persoane juridice, considerîndu-le simple circumscripţii de „control 
şi desconcentrare" 1. Administraţia Municipiului era încredinţată unui 
primar general ajutat de cei 4 primari ai sectoarelor şi de un consiliu 
comunal constituit din primarul general, cei 4 primari ai sectoarelor, 
14 membri aleşi din rîndul F.R.N. şi 6 consilieri de drept, în frunte 
cu prefectul poliţiei Capitalei. Împărţirea Municipiului Bucureşti pe 
sectoare s-a păstrat pînă la sfîrşitul anului 1940, cînd printr-o decizie 
primarială sectoarele au fost desfiinţate iar direcţiile şi seriviciile Pri
măriei centralizate. Desfiinţarea nu a avut o bază legală şi a fost o gre
şeală de care s-a convins curînd şi autoritatea centrală, care în 1941 
aprobă reînfiinţarea sectoarelor 2. 

Desigur că regimul legilor despre care am vorbit cu toate că pro
clama principiul descentralizării şi independenţei comunale, în practică 
acest deziderat nu s-a realizat. De aceea, ar fi greşit să apreciem admi
nistraţia Bucureştilor între cele două războaie mondiale numai după 
legile şi regulamentele care au stat la baza activităţii ei. Din aceste 
motive, în analiza noastră, pornind de la actele normative care_ au stat 
la baza activităţii organelor municipale, vom evidenţia felul cum au 
fost respectate aceste acte şi care au fost efectele lor practice. 

Despre o viaţă liberă, o competenţă deplină a primarului şi con
siliului comunal în administraţia locală nu poate fi vorba. Una din 
cauzele principale constă în faptul că primarii şi consiliile comunale se 
puteau schimba cu o uşurinţă ale cărei urmări au adus mari prejudicii 
şi au menţinut o stare permanentă de instabilitate. Neexistînd garanţii 
care să asigure stabilitatea organelor administrative, guvernul le schimba 
la fiecare venire, iar antrenarea administraţiei în politică, campaniile 
electorale care tulburau tot restul gospodăriei comunale, făceau să atîrne 
destinele oraşului de bunul plac al schimbărilor şi combinaţiilor poli
tice 3. Dacă analizăm programul gospodăresc al acelor care au adminis
trat Bucureştiul între cele două războaie mondiale, constatăm că de cele 
mai multe ori acesta este inclus în programul politic al partidului 
respectiv"· ln aceste condiţii, orice partid politic primind frînele guver
nului îşi impunea punctul de vedere şi în administraţia Capitalei. Puţine 
sînt cazurile în care un guvern al unui partid a menţinut în capul co
munei oameni din alte partide. Din această cauză nu s-a putut asigura 
o continuitate în gospodăria comunală, nu s-a putut urmări şi aplica 
un plan de perspectivă care să cuprindă întreg teritoriul oraşului 5. 

Instabilitatea şi lipsa de continuitate în administraţia Bucureştilor 
rezultă şi din numărul mare al primarilor care au îndeplinit această 
funcţie între anii 1920-1940. Astfel, într-o perioadă de 20 de ani s-au 
perindat la conducerea Primăriei Bucureşti 12 primari, ceea ce înseamnă 

1 Gazeta Municipală, 2 martie 1941. 
2 Idem. 
a Expunerea de motive la legea din martie 1925. Dezbaterile senatului, 

22 martie 1925, p. 717. 
~ Urbanismul, an X (IV) oct.-dec. 1935. Supliment, A X-a Adunare generală 

a Uniunii oraşelor din România, p. 51. 
5 Dem. I. Dobrescu, Viitorul Bucureştilor, p. 55. 
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că în medie la mai puţin de doi ani se schimba primarul•. Dintre aceştia 
doar trei au condus destinele Primăriei 3-4 ani - Dr. I. Costinescu, 
Dem. I. Dobrescu, Alex. Donescu. Sub aceştia doi din urmă în oraşul 
Bucureşti s-au întreprins valoroase lucrări cu caracter edilitar şi urba
nistic. Dem. I. Dobrescu, supranumit „primaru-tîrnăcop" (aluzie la 
numeroasele demolări efectuate), este primarul care s-a remarcat printr-o 
activitate intensă. Dobrescu a fost aşa cum bine l-a caracterizat Tudor 

Dem. I. Dobrescu, primar al Bucureştilor alături de N. Iorga 

Arghezi : „Era jumătate primar mare, un sfert demagog, trei sferturi 
realizator viguros, ca un adevărat fecior de ţăran, mult mai deştept 
ca un partid burghez şi curajos ca un naiv ... 2. 

Aubuzurile săvîrşite în gospodăria Bucureştilor, subordonarea ne
cesităţilor colective unor interese de club, au dat naştere unor stări de 

1 Urbanismul, 1934, nr. 9-10, p. 438. Gazeta Municipală, 16 oct. 1932. 
2 Tr.ibuna edilitară din 2 februarie 1934. 
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lucruri profund dăunătoare propăşirii municipale. Patima politică a fost 
dezlănţuită cu o condamnabilă desconsiderare a nevoilor cetăţenilor. 
Cît de departe mergeau aceste răfuieli şi vrăjmăşii personale care încă
tuşau elanul şi iniţiativa creatoare ne-o dovedeşte întreaga activitate 
municipală şi îndeosebi cea din sectorul edilitar, unde lupta dintre dife
rite tabere este deosebit de evidentă. Majoritatea lucrărilor de pavaje 
se executau la cererea oamenilor politici, fără a se ţine seama de con
sideraţiile tehnice. Şi fiindcă am amintit de necesităţile de ordin tehnic, 
vom arăta că Primăria nu dispunea de personal tehnic corespunzător. 
Astfel, în 1940 în toată direcţia arhitecturii de la Primăria Capitalei 
nu se afla încadrat nici un inginer constructor, deşi aceea direcţie avea 
de dat aprobări la case, blocuri mari, săli de expoziţii etc. 1• Numeroase 
carenţe au existat şi în numirea funcţionarilor, numire care se făcea, 
în multe cazuri, nu după criteriul unei selecţiuni profesionale; protec
ţionismul, favoritismul, nepotismul, fiind factori de care se ţinea seama 
mai mult decît de selecţiunea după competenţă, capacitate sau merit. 
Birocratismul caracteriza multe din serviciile şi actele Primăriei Bucu
reşti. Referindu-se la acest aspect, unul din participanţii la discutarea 
legii pentru unificarea administrativă spunea : „Dacă a cerut bani pentru 
lemne unui oficiu, ca în schiţa lui Caragiale, aprobarea vine în fru
moasa lună mai cînd înfloresc parfumatele roze. Dacă era vorba de aju
torul unui funcţionar bolnav, ajutorul vine exact pentru a plăti chel
tuielile de înmormîntare; dacă era vorba de o mutare ori o înaintare, 
ghinion. A fost înaintat şi mutat nepotul ori vărul ori cumnatul cumna
tului unui atotputernic în materie electorală din urbea sa şi povestea 
reîncepe la iarna viitoare cînd vin şi ai noştri la putere" 2. 

Fireşte, nu trebuie să rămînem cu impresia că la Primăria Bucu
reşti nu au lucrat funcţionari competenţi, încercaţi, cinstiţi, care au 
pus mai presus de inte:r;esele personale interesele colectivităţii. Nume
roase sînt exemplele în care întîlnim funcţionari devotaţi, pătrunşi de 
ideia conştiinţei pentru binele obştesc. Mai ales la serviciile care se 
ocupau de asistenţa sanitară şi socială, de promovarea învăţămîntului, 
de răspîndirea culturii. Este şi mai semnificativ faptul că mulţi din 
aceşti funcţionari, sau sprijinitori ai activităţii municipale, lucrau fără 
nici o retribuţie. Nu putem vorbi de activitatea pozitivă a Primăriei 
fără să amintim de Liga culturală, Ateneele populare, de cantinele care 
asigurau masa unor elevi săraci, de organizarea coloniilor de vară, de 
ajutoarele date şomerilor sau contribuţia particulară la construcţia unor 
şcoli şi alte lăcaşuri de cultură. 

Conţinutul de clasă al politicii comunale se reflectă puternic şi 
în domeniul fiscal, în organizarea peFceperii veniturilor; masele mun
citoare suportînd principalele eforturi fiscale. Şi în acest domeniu au 
fost elaborate numeroase legi ; astfel, în 1921 s-a aplicat o reformă fis
cală în cadrul căreia se instituia impozitul progresiv pe venitul global. 
In 1923 a intrat în vigoare o noua lege prin care se stabileau 49 taxe 

1 Urbanismul, an XVII, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1940, p. 235. 
2 Dezbaterile adunării senatului, Monitorul Oficial, 29 martie 1925, p. 943. 
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şi impozite pe care comunele le puteau percepe cu aprobarea Ministe
rului de Interne. 

Intre acestea amintim taxele de abator, taxe percepute în tîrguri, 
oboare şi bîlciuri, taxe asupra mărfurilor transportate de comercianţi 
şi industriaşi pe străzile oraşului, taxe asupra hotelurilor, localurilor 
comerciale etc. 1. Noi măsuri privind reglementarea finanţelor locale au 
fost incluse în legile pentru unificarea administrativă precum şi în legile 
pentru organizarea administraţiei municipiului Bucureşti din 192fi, 1929, 
1939. Municipiul Bucureşti avea o serie de drepturi exclusive pe care 
nu le aveau celelalte comune şi anume : monopolul afisajului, tăierii 
vitelor pentru alimentaţia capitalei, cărăuşiei publice etc. 2• Toate veni
turile şi cheltuielile muncipiului Bucureşti ca şi ale serviciilor şi insti
tuţiilor pendinte de el, trebuiau stabilite, în fiecare an, prin bugetele 
respective. Bugetele votate de Consiliul comunal trebuiau supuse apro
bării Consiliului administrativ superior din M.A.l. Resursele puse la 
dispoziţia administraţiei locale, deşi nu puteau acoperi toate cheltu
ielile, au fost în continuă creştere. Raportat la populaţie veniturile buge
tare ale oraşului Bucureşti, reprezentau o sarcină în creştere continuă 
de la 80 lei/cap locuitor în 1920 la 606 în 1931 şi la 1650 în 1940-1941. 
Ca şi veniturile bugetului local, cheltuielile primăriei Bucureşti au 
crescut continuu cu excepţia anilor crizei economice de supra producţie 
din 1929-1933. 

Astfel, de la 102 lei pe cap de locuitor cheltuiţi în exerciţiul 
1919/1920 cheltuielile au ajuns la 1400 lei în 1940/1941 3• 

Cu toate că veniturile bugetare au crescut continuu şi odată cu 
acestea şi cheltuielile, totuşi fondurile necesare pentru continua dez
voltare a oraşului erau insuficiente. Chiar şi în aceste condiţii s-ar fi 
putut efectua mult mai multe lucrări dacă finanţele ar fi fost mai bine 
gospodărite şi dacă nu s-ar fi cheltuit sume imense pentru plata anui
tăţii datoriei publice, pentru administraţie, poliţie, subvenţionarea unor 
campanii electorale, în detrimentul fondurilor alocate pentru învăţămînt, 
eul tură, realizări edili tar-urbanistice. 

Modificări importante au intervenit şi în administraţia spaţiilor 
verzi. Astfel, prin legea pentru înfiinţarea Casei grădinilor din 1923, 
au fost unificate serviciile grădinilor, parcurilor, pepinierilor şi planta
ţiilor într-un singur serviciu 4• 

De asemenea, au cunoscut o largă dezvoltare preocupările legate 
de sistematizarea oraşului. Astfel, din 1928, pe lingă Primărie a luat 
fiinţă o comisie specială ale cărei principale preocupări erau legate 
de amenajarea unor noi zone de locuit, sistematizarea unor artere şi 
pieţe, trasarea unor noi străzi, stabilirea limitelor oraşului. Ca rezultat 
al activităţii acestei comisii a fost elaborat şi publicat în 1935 Planul 

1 Milan Popovici. Aspecte din istoria finanţeloi· oraşului Bucureşti, Ed. 
Ştiinţifică, Buc. 1960, p. 136. 

2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
~ Monitorul Oficial nr. 55 di!l 13 iunie 1923. 
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-director rle sistematizare 1, lucrare valoroasă, atît prin unele din soluţiile 
date cît mai ales prin studiul şi documentarea ce-l însoţeau. Dar şi acest 
plan era limitat în prevederile sale de existenţa proprietăţii privat-capi
taliste şi de celelalte racile ale acestei orînduiri. 

O altă activitate a administraţiei Municipiului Bucureşti care se 
cuvine a fi amintită este cea referitoare la contribuţia adusă în cadrul 
Asociaţiei Uniunii oraşelor din România, unde primarul Bucureştilor 
era preşedinte de drept. Infiinţată în 1922, U.O.R. a contribuit la iniţierea 
unor acţiuni comune pentru apropierea oraşelor. In cadrul diferitelor 
congrese au fost dezbătute probleme privind administraţia, relaţiile între 
oraşe şi autoritatea centrală, finanţele, procurarea veniturilor etc., care 
au avut un real ecou şi au contribuit la îmbunătăţirea administraţiei 
locale. Lipsa fondurilor a împiedicat U.O.R.-ul să-şi îndeplinească în 
cea mai mare parte programul preconizat. Printre acţiunile iniţiate de 
Municipiul Bucureşti şi sprijinite de U.O.R., amintim organizarea, înce
pind cu 1935, a Expoziţiei „Luna Bucureştilor". Concepută ca un larg 
schimb de experienţe şi urmărind să ofere prilejul cunoaşterii stadiului 
la care a ajuns dezvoltarea Bucureştilor, inclusiv punerea în valoare a 
anumitor experienţe şi tradiţii, „Luna Bucureştilor", cu tot caracterul 
ei limitat şi contradictoriu, a avut importanţa sa. Cu acest prilej, a fost 
.amenajat Parcul Naţional, azi Herăstrău, s-au urgentat lucrările de asa
nare a lacurilor de la nordul Capitalei şi au fost puse bazele Muzeului 
Satului. De asemenea, mulţi arhitecţi şi artişti şi-au adus contribuţia la 
sistematizarea acestei părţi a oraşului şi la crearea unor opere de artă 
valoroase. Prin „Luna Bucureştilor" s-a dat un impuls dezvoltării edili
tar-urbanistice şi au fost iniţiate importante cercetări privind trecutul 
Capitalei. 

Prin structura, conţinutul şi formele sale de activitate, adminis
traţia Bucureştilor între cele două războaie mondiale reflectă cum nu se 
poate mai bine întreaga politică a statului. Legile şi regulamentele pro
mulgate, în perioada care a făcut obiectul studiului nostru, în scopul 
reglementării administraţiei comunale sînt nu numai o dovadă a 
existenţei unor necesităţi obiective care impuneau adaptarea acestora 
la noile realităţi, ci şi o dovadă evidentă a imposibilităţii puterii cen
trale şi a organelor locale de a asigura un regim de stabilitate admi
nistraţiei. 

1 Planul director de sistematizare, decretat la 9 mai 1935. Memoriu justifi
<:ativ şi planuri, Editura Inst. urb. român. 
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NAŢIONALIZAREA PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCŢIE 
DIN BUCUREŞTI - 11 IUNIE 1948 

de ALEXANDRU CEBUC 

Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie din România, 
la 11 iunie 1948, a constituit un act de importanţă istorică în epoca 
de construcţie a societăţii socialiste în patria noastră. Clasa muncitoare, 
sub conducerea directă a Partidului Comunist Român, după cucerirea 
puterii politice, nu-şi putea menţine şi consolida această putere, fără 
înlăturarea proprietăţii privat-capitaliste, şi o dată cu aceasta, a domi
naţiei economice a burgheziei. 

Infăptuirea acestui act istoric a reprezentat o necesitate obiectivă 
în cadrul procesului revoluţionar neîntrerupt ce se realiza în ţara noas
tră, o condiţie deosebită a progresului economic şi social. 

Cucerind poziţie cu poziţie pe tărîm politic, clasa muncitoare din 
România a desfăşurat o luptă tot atît de înverşunată şi în domeniul 
€conomic. 

Pornind de la ideia despre caracterul n~întrerupt al revoluţiei şi 
avînd în vedere particularităţile revoluţiei burghezo-democratice în con
diţiile imperialismului, V. I. Lenin a elaborat teza transformării revo
luţiei burghezo-democratice în revoluţie socialistă şi a subliniat posi
bilitatea şi necesitatea acestei transformări. El a arătat că pentru pro
letariat revoluţia burghezo-democratică, lichidarea rămăşiţelor feudale 
.şi asigurarea deplinei libertăţi politice nu sînt un scop în sine, ci doar 
un pas, o etapă necesară în lupta pentru socialism 1 • 

. , ... de la revoluţia democratică - arată V. I. Lenin - vom în·
cepe să trecem imediat şi tocmai pe măsura forţelor noastre, pe măsura 
forţelor proletariatul.ui conştient şi organizat, la revoluţia socialistă. 
Sîntem pentru revoluţia neîntreruptă. Nu ne vom opri la jumătatea 
drumului" 2• 

t Paraschiva Nichita, Gheorghe Tuţui, „Leninismul, călăuză în lupta P.C.R. 
pentru trecerea de la desăvîrşirea revoluţiei burghezo-democratice la revoluţia 
socialistă", în Analele Institutului de Istorie a Partidului de pe lingă C.C. al P.C.R„ 
An VI, nr. 2, 1960, p. 58. 

2 V. I. Lenin, Opere, vol. IX, ESPLP (iunie-noiembrie 1955), p. 225-226. 
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Evoluţia evenimentelor istorice din România, desfăşurarea revolu
ţiei populare, începută o dată cu insurecţia armată din august 1944, 
instaurarea guvernului de largă concentrare democratică de la 6 Martie 
1945, înfăptuirea pe cale revoluţionară a reformei agrare din primăvara 
anului 1945, victoria în alegerile parlamentare din noiembrie 1946 ş. a. 
au creat condiţiile ca în mod treptat, clasa muncitoare sub conducerea 
diredă a P.C.R., să treacă la înfăptuirea unor măsuri cu caracter antica
pitalist. Printre acestea amintim : Etatizarea Băncii Naţionale a Româ
niei în decembrie 1946, crearea Oficiilor industriale 1 în iunie 1947 '.!, 

înfiinţarea Controlului Economic de Stat, ca organ de efectuarea con
trolului muncitoresc asupra capitaliştilor :1, votarea de către Parlament 
a măsurilor privind redresarea economică în urma propunerilor P.C.R., 
toate acestea culminînd cu stabilizarea monetară din 15 august 1947 etc. 

Reforma monetară a fost una din cele mai grele lovituri date 
capitaliştilor. Pe lingă faptul că prin reformă au fost anulate sume 
importante acumulate prin speculă de capitalişti din exploatarea maselor 
de oameni ai muncii, întregul complex de măsuri a contribuit la instau
rarea ordinii în domeniul economic. 

Cu toate că majoritatea întreprinderilor din ţară cît şi din Capitală 
se aflau în mîinile capitaliştilor, atenţia muncitorilor a fost îndreptată 
spre mărirea producţiei, iniţiindu-se chiar întreceri patriotice între 
muncitori - fapt care a dus la obţinerea unor rezultate deosebite în 
producţie. 

In urma măsurilor preconizate de Partidul Comunist Român, volu
mul producţiei industriale a înregistrat un ritm mai accelerat de creş
tere. De unde nivelul producţiei industriale înaintea măsurilor luate 
de comisia de redresare era sub 600/0 în comparaţie cu anul 1938, la 
sfîrşitul lunii august 1947 s-a reuşit a se atinge 65% din nivelul pro
ducţiei anului 1938, iar la finele anului 1947 circa 75% din acest nivel. 
Siderurgia a atins un procent de 78°/0 , iar industria carboniferă de 95°/0 . 
In al doilea semestru al anului 1947 nivelul producţiei la principalele 
produse industriale, în comparaţie cu a doua jumătate a anului 1938, a. 
fost de 86% la fontă, 79% la oţel, 100% în industria chimică de bază, 
1050/o la ciment, 94% la hîrtie, 93% la plumb etc."· 

Aceste măsuri cu caracter anticapitalist luate pe teritoriul întregii 
ţări, au fost posibile în condiţiile cuceririi de către clasa muncitoare a 
unor poziţii puternice în domeniul politic, care au culminat cu actul 
de importanţă istorică al abolirii monarhiei la 30 decembrie 1947, mo-

i Monitorul Oficial nr. 129, partea I din 10 iunie 1947, p. 4647-4653. 
2 Oficiile industriale au fost o formă specifică ţării noastre a capitalismului 

de stat, formă folosită cu succes pe linia intereselor clasei muncitoare. Lenin a 
arătat că această formă de grupare a industriaşilor nu schimbă relaţiile de pro
prietate, dar, „ ... este o condiţie preliminară necesară oricărui control cit de cit 
serios şi oricărei economisiri a muncii poporului". 

J Monitorul Oficial nr. 159 (partea I), din 15 iunie 1947, p. 6029. 
4 Simion Zeigher, Pregătirea şi înfăptuirea actului revoluţionar al naţionali

zării princiPa.lelor mijloace de producţie, în „Probleme Economice", nr. 6, An XI. 
iunie 1958, p. 11-12. 
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ment care a dus la proclamarea Republicii Populare Române şi la in
staurarea dictaturii proletariatului. 

Existenţa pe mai departe în aceste condiţii concret istorice a pro
prietăţii capitaliste ca bază dominantă a relaţiilor de producţie în econo
mia României, cînd fusese instaurată dictatura proletariatului, această 
dominaţie a forţei economice a capitalului, frîna dezvoltarea forţelor de 
producţie şi prin aceasta chiar dezvoltarea regimului democrat-popular 
-din ţară. 

In această privinţă Marx şi Engels arătau, că : „Proletariatul va 
folosi dominaţia lui politică pentru a smulge burgheziei, pas cu pas, 
întreg capitalul, pentru a centraliza toate uneltele de producţie în mîi
nile statului, adică în mîinile proletariatului organizat ca clasă domi
nantă, şi pentru a mări, cît se poate de repede, masa forţelor de pro
ducţie" 1• 

Congresul al VI-lea al P.C.R. (Congresul I P.M.R.) din 21-23 
februarie 1948 a stabilit sarcina pregătirii naţionalizării, menţionînd în 
rezoluţia sa că : „vor trebui create condiţii pentru organizarea plani
ficată a economiei noastre, concentrînd toate resursele materiale şi ome
neşti în vederea refacerii şi dezvoltării economice a ţării" 2. 

In cadrul lucrărilor Marii Adunări Naţionale din 13 aprilie 1948 
s-a votat prima Constituţie democratică a ţării, care de fapt oglindea 
Directivele Congresului Partidului din anul 1948 stabilind că bogăţiile 
de orice natură ale subsolului, zăcămintele, minele, pădurile, apele, 
izvoarele de energie, căile de comunicaţie ferate, rutiere, pe apă şi în 
aer, poşta, telegraful, telefonul şi radioul aparţin statului ca bunuri 
comune ale poporului. 

In acelaşi timp Constituţia mai prevedea că bunurile comune ale 
poporului reprezintă temelia naţională a propăşirii economice şi a inde
pendenţei naţionale a României. 

Pentru mijloacele de producţie, băncile şi societăţile de asigurare 
proprietate particulară, Constituţia prevedea că atunci cînd interesul 
general o va cere, ele pot deveni proprietatea statului, adică bun comun 
al întregului popor :i. In aceste condiţii, noua Constituţie pregătea din 
punct de vedere juridic actul naţionalizării principalelor mijloace de 
producţie, care în prima parte a anului 1948 devenise un fapt inevitabil. 

Trecîndu-se la punerea în aplicare a înfăptuirii acestui act istoric, 
organele de partid şi de stat au pregătit un plan amănunţit în care se 
prevedeau etapele înfăptuirii acesteia '--- după cum urmează - faza 
pregătirii nemijlocite a operaţiunii („care va dura circa 15 zile" - se 
preciza în program) ; faza decretării naţionalizării, în care urma să aibă 
loc preluarea efectivă a întreprinderilor naţionalizate ; faza de depistare 

1 Marx-Engels, Opere, voi. 4, Ed. Politică, 1958, p. 487. 
2 Rezoluţii şi hotărîri ale C.C. al P.C.R., 1948-1950, Editura P.M.R„ 1951, p. 81 
3 Art. 11 din Constituţia R.P.R.; textul votat de Marea Adunare Naţională 

la 13 aprilie 1948, p. 5-6. 
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şi încadrare în legea de naţionalizare a întreprinderilor neidentificate 
pină în ziua .,H" 1. 

In scopul conducerii efective şi înfăptuirii naţionalizării, C.C. al 
P.C.R. a constituit o comisie centrală de partid. Ca organ operativ al 
Comisiei Centrale de partid a fost constituită o comisie tehnică de naţio
nalizare şi comisiuni judeţene de naţionalizare în fruntea cărora se 
aflau, ca prc~edinţi, secretarii comitetelor judeţene ale P.C.R. 2. 

Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie s-a realizat în 
oraşul Bucureşti în aceleaşi condiţii ca şi în celelalte oraşe ale ţării, sub 
directa conducere a organelor de partid locale şi după aceleaşi criterii. 

Pe baza decretului Prezidiului Marii Adunări Naţionale, în temeiul 
art. 44 pct. 2 şi articolului 45 din Constituţia ţării cît şi a hotărîrii Con
siliului de Miniştri din 27 octombrie 1947 3, s-a trecut şi în oraşul 
Bucureşti la efectuarea recensămîntului întreprinderilor şi instituţiilor. 
Astfel s-a analizat situaţia pe fiecare ramură de producţie în parte, 
numărul întreprinderilor, puterea instalată, numărul de personal şi mai 
ales de muncitori, importanţa pe care grupele de întreprinderi o pre
zentau pentru economia naţională, stabilindu-se în acest fel modalităţile 
în care trebuia efectuată naţionalizarea. 

Analiza datelor obţinute în urma inventarierii a dus la stabilirea 
unor criterii pe plan general în ce priveşte modalitatea în care trebuia 
înfăptuită naţionalizarea. 

Astfel, în metalurgia prelucrătoare s-a hotărît a fi naţionalizate 
întreprinde:r:ile cu peste 100 salariaţi, întreprinderile de extracţie a mi
nereurilor de fier, aur, argint şi alte metale neferoase în totalitate. 

Alte criterii au constituit capacitatea de producţie, forţa motrice 
instalată, numărul de maşini, iar întreprinderile la care nu puteau fi 
aplicate cele de mai sus, au fost naţionalizate pe bază de tabele no
minale. 

Măsurile pregătitoare au constat în stabilirea listei nominale a 
întreprinderilor ce urmau a fi naţionalizate, alegerea cadrelor de con
ducere pentru fiecare întreprindere naţionalizată, întocmirea formelor 
de numire a noilor directori, elaborarea şi tipărirea instrucţiunilor pen
tru toate organele care urmau să concure la înfăptuirea naţionalizării şi 
alte materiale în acest scop 4• 

Infăptuirea actului naţionalizării a constituit obiectul analizei Ple
narei C.C. al P.C.R. din 10-11 iunie 1948, care a aprobat lucrările pre
gătitoare ale actului naţionalizării. ln ziua de 11 iunie 1948 şi-a însuşit 
acest act şi Consiliul de Miniştri. In aceiaşi zi (de 11 iunie 1948) Marea 

1 C. Bărbulescu, Actul revoluţionar al naţionalizării principalelor mijloace 
de producţie în Republica Populară Română - 11 iunie 1948, în „Studii" nr. 3, 
anul XVI, 1963, p. 548. 

2 Ibidem. 
3 Arhiva Comitetului Orăşenesc Bucureşti al P.C.R., Dosar nr. 25, (1948) -

Naţionalizarea, p. 12. 
~ S. Zeigher, op. cit., p. 14. 
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Adunare Naţională era întrunită pentru a comemora 100 de ani de la 
izbucnirea în Bucureşti a revoluţiei burghezo-democratice de la 1848. 
In urma încheierii părţii festive a lucrărilor Adunării, din însărcinarea 
C.C. al Partidului şi a Consiliului de Miniştri, Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a prezentat proiectul de lege pentru naţionalizare. In condiţiile unui 
entuziasm general, Marea Adunare Naţională a votat în unanimitate 
în ziua de 11 iunie 1948 legea nr. 119/1948 1 privind naţionalizarea 

. 
Jvd~~u~~ P<1!'tdvlt:; "'\ftdUih1"t,s..1~ R<~411 

- >""t1-Mţ.et$J' .-t."t'.t """'"°"~M"' -. 
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Naţionalizarea: ·tntreprinderifor 
industriale;, miniere, bancarei 

/ de asigurări şi ~de. tr 
V llW .;ir ~m m mHq1wRt1tlr;,;r m ttAtli•~t! flii 

,~~ M~ i<0r~1m1 i1 iiltttţţ11 1•4Jf ~. ~mîli 

Intreprinderile smulse din mâinile lacome ale .. exploa 
.-_ . . devin &bun COIJJUJl .•~Jptra1~1lui_ .FO!!._o_r„ ............. __ "' 
Manşeta ziarului Scinteia din 13 iunie 1948, care anunţa naţionalizarea principalelor

mijloace de producţie din România 

principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări, 

rle transport şi telecomunicaţii, eveniment ce a consemnat efectuarea 
unui pas hotărîtor pe drumul înlăturării rămînerii în urmă a economiei 
faţă de cuceririle politice. 

Aplicarea actului naţionalizării în Bucureşti, s-a realizat în baza 
instrucţiunilor C.C. al P.C.R. 

Astfel, în Bucureşti - aşa cum rezultă din raportul comisiei de 
naţionalizare a Capitalei - „Cum a decurs naţionalizarea întreprinde
rilor 2 - s-a constituit o comisie centrală de naţionalizare pentru oraşul 
Bucureşti, şi cite o comisie în cele patru sectoare. Comisia centrală era 

1 Arhiva Comitetului Orăsenesc Bucureşti al P.C.R. (Preşedinţia Consiliului 
de Miniştri, Direcţia Generală a Controlului Economic), Dosar nr. 7/1948, p. 63-94. 

2 Idem, Dosar nr. 30 (Naţionalizarea) 1948, p. 98-101. 
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-condusă de primul secretar al organizaţiei de partid la nivelul oraşului 
Bucureşti, iar la sectoare de primii secretari ai acestora 1• 

Pentru asigurarea măsurilor necesare naţionalizării, în seara zilei 
de 10 iunie s-a ţinut o şedinţă la Comitetul Orăşenesc Bucureşti al 
P.C.R., a comisiei de naţionalizare la care au participat delegaţi din 
partea controlului economic, ai Prefecturii, Administraţiei Financiare, 
C:onsiliului sindical judeţean, cu care prilej s-au dat toate instrucţiunile 
necesare efectuării operaţiunii. 

In dimineaţa zilei de 11 iunie (ora 4) s-a ţinut o a doua şedinţă 
cu întreaga comisie (minus delegatul administraţiei financiare), unde 
s-au prelucrat toate dispoziţiile primite, luîndu-se o serie de măsuri 
imediate 2• 

La şedinţa din dimineaţa zilei de 11 iunie 1948 la cele patru sec
toare ale Capitalei, au participat secretarii organizaţiilor de bază şi pre
şedinţii comitetelor de întreprindere, cărora li s-au făcut instructaje 
privind modalitatea trecerii la preluarea întreprinderilor, asigurarea 
securităţii lor împotriva eventualelor uneltiri din partea patronilor, 
mobilizarea membrilor de partid la realizarea acestui act revoluţionar 
şi pregătirea unei atmosfere prielnice susţinerii lui de către muncitori 3• 

ln urma indicaţiilor primite la sectoare, delegaţii întreprinderilor 
au mers la locul de muncă unde au procedat la sigilarea fişetelor şi a 
caselor de bani, aducînd în acelaşi timp la cunoştinţa foştilor directori 
sau proprietari că din acea zi întreprinderea este naţionalizată - tre
cînd în proprietatea întregului popor. 

In aceeaşi zi au trecut la exercitarea funcţiei lor şi noii directori 
numiţi la întreprinderile naţionalizate. In legătură cu aceştia, instruc
ţiunile C.C. al P.C.R. prevedeau : „In baza legii de naţionalizare toate 
atribuţiile vechii conduceri a întreprinderii cu a cărei preluare aţi 
fost însărcinaţi, trec asupra dumneavoastră, Dvs. rămînînd răspunzător 
pentru buna administrare şi continuarea funcţionării întreprinderii în 
condiţiuni optime, aceasta constituind principala Dvs sarcină. Veţi putea 
realiza sarcina Dvs., mobilizînd pentru bunul mers al întreprinderii 
întreaga masă de muncitori, tehnicieni, funcţionari şi lucrînd într-o per
fectă colaborare cu organizaţia P.C.R., cu comitetul de fabrică şi cu 
comisia de producţie" 4. 

In aceleaşi instrucţiuni ale C.C. al P.C.R. - era prevăzut pentru 
ora 12 (11 iunie) „în toate întreprinderile naţionalizate din judeţe sau 
oraşe, secretarul organizaţiei de partid, delegatul sindicatului şi noul 
-director să convoace într-o şedinţă comitetul de partid, birourile orga
nizaţiilor de bază, comitetele de întreprinderi, în cadrul căreia să se 

1 Arhiva Comitetului Orăşenesc Bucureşti al P.C.R., Dosar nr. 26/1948, 
p. 21. 35. 

2 Ibidem, Dosar, nr. 30/1948, p. 98. 
3 Gh. Drăgan, V. Avramescu, Naţionalizarea întreprinderilor din oraşul Bucu

reşti, activitatea organizaţiilor de partid pentru mobilizarea muncitorilor la susţi

nerea şi consolidarea acestui act revoluţionar. în „Revista Arhivelor" nr. 1, An 
VI, Bucureşti, 1963, p. 87. 

4 Arhiva Comitetului Orăşenesc Bucureşti al P.C.R., Dosar nr. 26/1948 (Na
ţionalizarea), p. l. 
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.facă o scurtă expunere asupra evenimentului în curs, să se precizeze 
sarcinile principale şi să se repartizeze între ei" 1. 

Instrucţiunile mai prevedeau : „la orele 14 (11 iunie) veţi asculta 
<>rdinul radiodifuzat al guvernului, după care veţi declara întreprin
clerea ocupată" 2• Aşa cum rezultă din rapoartele comisiilor din cele 
patru sectoare, la orele 14, în urma difuzării prin radio al decretului 
Marii Adunări· Naţionale, au avut loc numeroase mitinguri, s-a afişat 

în întreprinderi Manifestul cu privire la naţionalizare. 

Fabrica de ţigarete „Belvedere~, atelierul de confecţionat ţigarete 

Actul de naţionalizare a provocat în rîndul muncitorilor un entu
ziasm ne mai cunoscut. Manifestaţiile spontane din cadrul întreprinde
rilor oraşului au arătat însuşirea de către clasa muncitoare a acestui act 
de lărgire a bazei socialiste, atît prin angajamentele luate de continuarea 
producţiei într-un ritm mai viu cît şi în sprijinirea noilor directori în 
munca de răspundere ce o au. 

1 Arhiva Comitetului Orăşenesc Bucureşti al P.C.n., dosar nr. 26/1948 (na
ţionalizarea), p. 40. 

2 Ibidem, p. 2. 
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In seara zilei de 11 iunie, orele 20 - cele patru comisii de sectoare 
au înaintat Comitetului Orăşenesc Bucureşti al P.C.R., informări cu 
privire la modul în care a decurs naţionalizarea întreprinderilor. 

Astfel, secretarul comisiei din sectorul I Galben arăta : „mitingu
rile ţinute în fabrici şi instituţii au decurs într-o atmosferă plină de 
entuziasm între muncitori" 1. In raportul comisiei din sectorul II Ne
gru A se arăta : „Prelucrarea s-a făcut într-o atmosferă înălţătoare" -
iar mai departe, „mitingurile s-au ţinut în toate întreprinderile într-o 
atmosferă de sărbătoare, dominînd un entuziasm puternic în rîndurile 
muncitorilor" 2• 

In sectorul II Negru B, „Prelucrarea a fost făcută în condiţiuni 
bune, într-o atmosferă plină de entuziasm. Mitingurile de asemenea, au 
decurs într-un entuziasm furtunos între muncitori" 3• O situaţie similară 
raporta şi secretarul comisiei din sectorul Albastru A : „Prelucrarea a 
fost făcută într-o atmosferă plină de entuziasm. Mitingurile s-au des
făşurat în toate întreprinderile naţionalizate într-o atmosferă 

foarte vie" "· 
La fel raporta şi comisia din sectorul Albastru B : „Prelucrarea 

a fost făcutii în entuziasmul şi aplauzele celor prezenţi" 5• In sfîrşit, 
comisia din sectorul IV Roşu raporta şi ea, „La Malaxa, Adunarea 
generală, cu participarea noului director, entuziasmul a fost puternic. 
La chemarea prelungă a sirenei, peste 7.000 de muncitori, tehnicieni şi 
funcţionari s-au întrunit în uriaşa sală de festivităţi" 6. 

In întreaga Capitală miile de muncitori din întreprinderi şi-au 
arătat marea bucurie pentru înfăptuirea acestui act istoric. „La Malaxa, 
la Lemaître, Wolff, Vulcan, Mociorniţa, F.R.B„ Voina etc., muncitorii 
(unii dintre ei suferiseră exploatarea nemiloasă în întreprinderea res
pectivă 20-25 de ani) nu-şi puteau ascunde lacrimile de bucurie văzîn
du-se stăpîni pe fabricile şi uzinele marilor industriaşi care îi umiliseră 
şi-i concediaseră după bunul plac, care storseseră de pe spinarea lor 
profituri uriaşe. „Zeci de ani Malaxa şi slugile lui au exploatat crunt 
muncitorimea care lucra în aceste uzine" 7, spunea unul din muncitori 
în faţa celor 7.000 de participanţi la mitingul organizat la această mare 
uzină. 

O situaţie similară s-a petrecut şi la Lemaître, unde mitingul „a 
constituit un prilej de evocare a tradiţiilor revoluţionare ale luptei me
talurgiştilor de aici, de manifestare a hotărîrii muncitorilor de a apăra 
uzina ca lumina ochilor" s. 

1 Al'hiva Comitetului O!'ăşenesc Bucu!'eşti al P.C.H„ Dosal' nr. 30;1948, p. 3. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem, p. 4. 
" Ibidem. 
5 Arhiva Comitetului Orăşenesc Bucureşti al P.C.R., Dosar nr. 25/1948 (Naţio-

nalizarea), p. 5. 
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6 Ibidem. 
7 C. Bărbulescu, op. cit., p. 550. 
B Ibidem. 
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Manifestîndu-şi entuziasmul pentru realizarea naţionalizării, nu
meroase colective de muncitori din întreprinderile din Capitală au tri
mis în acele zile zeci de telegrame şi moţiuni Comitetului Central al 
Partidului Comunist, guvernului şi Marii Adunări Naţionale, în care 
se spunea printre altele : 

„Noi muncitorii, tehnicienii şi funcţionarii întreprinderii Gaz şi 
Electricitate ... Ne luăm angajamentul că vom sprijini cu tărie toate 
realizările partidului, întărind disciplina în muncă, luptînd pentru mă-

Aspect de la fosta uzină „Lemaitre", înainte de naţionalizare 

rirea producţiei, pentru a putea lichida definitiv urmele exploatării 
omului de către om grăbind trecerea noastră spre socialism" 1. Iar 
muncitorii de la „Moara Colentina" trimiteau o telegramă Comitetului 
Central al Partidului, în care printre altele se spunea : „ ... felicită 
Partidul Muncitoresc Român pentru realizarea naţionalizării întreprin
derilor" 2• Telegrame similare în care muncitorii îşi luau angajamente 
au trimis şi cei de la „Agrad", „Chemix", Fabrica de bere „Luther", 
„Ferochimica-Română", „Herdan", „Universul" şi altele. 

1 Gh. Drăgan, V. Avramescu, op. cit., p. 89. 
1 Ibidem. 
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ln seara zilei de 11 iunie, orele 22, s-a ţinut o nouă şedinţă la 
Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P.C.R. cu întreaga comisie de naţio
nalizare, cu care prilej s-a constatat că au fost cuprinse în total în 
acţiunea de naţionalizare un număr de 764 t întreprinderi, repartizate 
pe sectoare, după cum urmează : 

Sectorul I Galben 
Sectorul II Negru 
Sectorul III Albastru 
Sectorul IV Roşu 

170 intreprinderi 
259 
230 
105 

" 
" 
" 

Din cercetarea dosarelor privind naţionalizarea întreprinderilor din 
Bucureşti aflate în Arhiva Comitetului Orăşenesc Bucureşti al P.C.R., 
am reuşit să identificăm după fişele statistice întocmite cu prilejul efec
tuării naţionalizării cît şi din tabelele întocmite de Comisia Centrală 
pe Capitală, ce au fost înaintate imediat Preşedenţiei Consiliului de 
Miniştri (Direcţia Generală a Controlului Economic), un număr de 746 
intreprinderi 2, cu următoarele specificaţii : nr. crt., denumirea între
prinderii, adresa întreprinderii la data de 11 iunie 1948, specificul între
prinderii, numărul de salariaţi, forţa motrică la aceeaşi dată şi obser
vaţii (vezi anexa). 

O principală preocupare a Comisiei Centrale de Naţionalizare pe 
Capitală a fost şi aceia a grijii ca în faza operaţiunilor de preluare, 
producţia întreprinderilor să nu sufere - reuşindu-se ca prin sprijinul 
muncitorilor - bunul mers al producţiei să fie asigurat, cu o continui
tate în aproape toate întreprinderile lucrative supuse naţionalizării, 
- „dovedindu-se în multe din întreprinderi un nou şi sporit elan de 
ridicare a producţiei" a. 

Dar, aşa cum rezultă şi din concluziile comisiei pe Capitală, „în 
unele întreprinderi... atenţia concentrîndu-se numai asupra operaţiunilor 
tehnice de preluare, vigilenţa a fost slăbită, prilejuind duşmanului clasei 
muncitoare posibilitatea de a sustrage şi distruge acte şi bunuri la : 
Richter, Bistriţa, Syngras, Bragadiru-bere, Titan-ciment, Carpaţi... acte 
de sabotaj s-au mai întreprins şi la Bumbăcăria-Jilava, Sett, Phonix, 
Zimmer, F.R.B., Dacia-filatură, Bragadiru-spirt, Malaxa, Birmann, 
Industria Bumbac A, Fichet, Vulcan etc ... 4• 

în momentul efectuării naţionalizării s-a constatat că numeroase 
întreprinderi din Capitală se găseau într-o situaţie financiară dezas
truoasă, cu utilaje învechite sau scoase din funcţiune, cu lipsă de fonduri 
pent,ru plata salariilor ca şi alte datorii. 

1 Arhiva Comitetului Orăşenesc Bucureşti al P.C.R., Dosar nr. 30 (1948) -
N ationalizarea, - p, 98. 

2 Arhiva Comitetului Orăşenesc Bucureşti al P.C.R., Dosar nr. 7/1948 (naţio
nalizarea), p. 63-94. Un alt tabel cu împărţirea întreprinderilor naţionalizate din 
Capitală pe ramuri de producţie, vezi în aceeaşi arhivă, dosar nr. 7/1948, filele 
109-122. 

212 

3 Ibidem, dosar nr. 30/1948, fila 101, 172. 
' Ibidem, p. 171. 
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In categoria celor care în momentul naţionalizării nu aveau fonduri 
pentru plata. salariilor menţionăm : „Mărăşeşti" (unde salariile n-au fost 
plătite din 31 mai), Filiera, Ţesătoriile Reunite, Zaharom, Agretex, Italo
Română, Terrot, Texo Darling, Mott, Lantex, Poratex, Omega, Chiajna
filatură, Bazilescu, Oţelul Rapid, Grozăveşti, Vicenţia, Chimpiro, Fraţii 
Goldenberg etc." 1. · 

O altă categorie de întreprinderi aveau datorii mari către fisc : 
„Zimmer - 44.200.000, Venus - 15.300.000, Trebisch - 4.771.316, Su
perten - 11.266.762, Tricoza - 900.000, România - l.60Q.OOO, Ganea 
- 1.218.000, U.F.A.R.O.M. - 2.500.000, Buhuşi - 30.000.000, Bragadiru
bere - 24.000.000, Matero - 5.045.923, şi alte întreprinderi cu datorii 
mai mici" 2• 

Intreprinderi deficitare : „Compania Generală - un deficit de 
7.000.000, Filatura Naţională - 5.600.000, Istria - 2.000.000, Lăzărescu 

3.000.000, Wurm 1. 796.836, Stela 11.917.016, F.R.B. 
12.000.000 etc." 3. 

O altă categorie o reprezentau întreprinderile care aveau lipsuri 
din soldul casei : „Tesar - 1.200.000, Olimpul - 2.700.000, Acta -
1.200.000, Alimentara - 531.914, Ionescu Mircea - 540.000, Lupeni -
614.686, Dacia Filatură - 9.000.000, Presa - 12.000.000 (patronul nu 
i-a putut justifica), Fraţii Goldenberg - 8.010.461 etc." 4. 

Şi, în sfîrşit, o categorie de întreprinderi aveau alte datorii din 
care amintim doar cîteva : „Ţesătoriile Reunite - 25.000.000 la Banca 
Italiană, Ganea - 19.248.100, Falk - 1.635.000 la Creditul Industrial, 
Muradian - 1.450.000 ridicaţi sub formă de credit, Standard Telefoane 
- 43.000.000 la Banca Crisoveloni, T.N.C. Direcţia la B.N.R. prin Banca 
Ardeleană - 114.804.000, Metalica - 4.200.000 Băncii de Credit Indus
trial, ca şi Socec - 70.000.000, Phonix - 93.545.000 lei etc." 5. 

Impotriva actelor de sabotaj din întreprinderi, ca şi a încercărilor 
unor patroni de a scoate unele întreprinderi din prevederile legii naţio
nalizării, s-au ridicat numeroase colective de muncitori. Astfel, munci
torii întreprinderii „Industria Plumbului", se adresau într-un memoriu 
către organele de partid din sectorul III Albastru B : „Noi nu dorim 
întoarcerea foştilor acţionari, foştii noştri exploatatori, în fabrica noas
tră. Vă rugăm să faceţi tot ce stă în putinţă pentru ca fabrica noastră 
să fie şi să rămînă naţionalizată" 6• · 

Un alt memoriu era adresat în această perioadă Ministerului In
dustriei : „Noi muncitorii şi funcţionarii fabricii de încălţăminte naţio
nalizate „Diko" din Bucureşti, Şos. Pantelimon 22, luînd cunoştinţă că 
fostul patron al fabricii noastre DL Dikran Kozanlean, face demersuri, 
căutînd prin tot felul de mijloace de a scoate fabrica noastră de sub 
regimul legii_ naţionalizării întreprinderilor. .. noi nu mai vrem să fim 

1 Arhiva Comitetului Orăşenesc Bucuresti al P.C.R., Dosar nr. 30/1948, p. 99. 
2 Ibidem. 
a Ibidem. 
1 Ibidem. 
" Tbidem. 
6 Arhiva Comitetului Orăşenesc Bucureşti al P.C.R., Dosar· nr. 26/1948 (Naţio

nalizarea), p. 528. (Memoriul este semnat de un număr de 25 salariaţi). 

213 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



vînduţi ca nişte sclavi, de către un patron la altul împreună cu maşi
nile, nu mai vrem să fim exploataţi de către acest patron ca pînă acum, 
noi dorim să muncim în folosul colectivităţii, în folosul Republicii Popu
lare Române" 1• 

Pentru a analiza situaţia din întreprinderile bucureştene, Comi
tetul organizaţiei de partid Bucureşti al P.C.R., la indicaţia conducerii 
superioare a partidului, a convocat în ziua de 16 iunie 1948 o şedinţă 
cu activul de conducere din întreprinderile bucureştene în sala Giuleşti. 

La această consfătuire noii conducători ai întreprinderilor bucu
reştene au pus în discuţie o serie de probleme legate de situaţia internă 
a întreprinderilor, de lipsa de fonduri, lipsa de materii prime şi altele. 
Activul de conducere al întreprinderţlor bucureştene, cu prilejul acestei 
consfătuiri a primit toate indicaţiile despre modul cum trebuiau să-şi 
desfăşoare activitatea pentru mărirea producţiei şi dezvoltarea pe mai 
departe a întreprinderilor. 

Noii directori erau chemaţi să mobilizeze întreaga masă de mun
citori, tehnicieni, funcţionari, să lucreze într-o strînsă colaborare cu 
organizaţiile de partid, să dea o atenţie deosebită tehnicienilor din cadrul 
întreprinderilor, să-i consulte în toate problemele ce intrau în compe
tenţa lor, - stimulîndu-le iniţiativa şi munca, ei constituind un factor 
preţios al întreprinderii 2. 

După ce a dat o serie de răspunsuri la unele întrebări puse de 
participanţii la consfătuire, tov. Chivu Stoica arăta : „Este prima dată 
în viaţa şi istoria clasei muncitoare cînd este chemată ca prin price
perea şi capacitatea sa să-şi făurească un viitor propriu, să-şi creeze 
o soartă mai bună, să gospodărească bunurile naţionale, care pînă mai 
ieri au fost în mîinile exploatatorilor, în mîinile jefuitorilor şi care 
sub lupta clasei muncitoare, sub conducerea P.C.R. prin hotărîrea gu
vernului R.P.R. şi prin consimţirea Adunării Naţionale aceste bunuri, 
mijloace de producţie, au trecut în patrimoniul poporului, au trecut în 
gospodăria statului" 3. 

Iar în concluzia cuvîntării sale, tov. Chivu Stoica arăta : „Şi dacă 
noi muncim şi ştim să muncim, dacă prin naţionalizarea întreprinderilor 
industriale şi a altor întreprinderi bancare, miniere, acestea nu mai 
sînt în gospodăria iniţiativei particulare, în mîna patronilor, ci sînt în 
gospodăria întregului popor muncitor, apoi de acum încolo noi trebuie 

1 IbidPm, p. 531. 
2 Arhi1'a f:omitPtului Orăşenesc Bucureşti al P.C.R„ Dosar nr. 26/)9411 (Naţio

nalizarea), p. 1. (Instrucţiuni pentru directorii întreprinderilor naţionalizate). 
3 lbikm, Şedinţa de la Giuleşti 17 iunie 1948, p. 20. 
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să dovedim că sîntem mult mai pricepuţi, mult mai capabili în a gos
podări faţă de cei de pînă acum, pentru că aceste bunuri, aceste mij-· 
loace de producţie prin felul cum le vom gospodări noi, de felul cum. 
vom organiza dezvoltarea lor, de aceasta depinde buna stare a poporului. 
nostru" 1• 

Naţionalizarea mijloacelor de producţie a fost o operă care s-a· 
înfăptuit în mai multe etape. Au fost numeroase întreprinderile din 
cadrul cărora i:nuncitorii s-au ridicat împotriva patronilor, cerînd naţio
nalizarea unităţilor necuprinse în legea nr. 119/1948. 

Astfel, la numai o lună după aplicarea legii naţionalizării, un, 
număr de 58 muncitori de la antrepriza „Acogen", serele Grozăveşti, 
întruniţi în adunare generală în ziua de 23 iunie 1948 au cerut „naţio
nalizarea susnumitei antreprize întrucît actualii conducători nu cores
pund atît intereselor statului democrat de astăzi cît şi intereselor mun
citoreşti" 2• Iar mai departe, memoriul muncitorilor, menţiona : „avînd. 
în vedere cele de mai sus cît şi neregulile pe care le vom dezvolta în. 
faţa comisiei de anchetă prin comitetul nostru, cerem cu hotărîre foru
rilor noastre muncitoreşti superioare spre a face demersurile necesare· 
şi a scoate odată pentru totdeauna pe aceşti duşmani ai clasei munci
toare din rîndurile noastre aşa cum s-a procedat şi la alte antreprize"„. 
Această antrepriză are un efectiv de peste 1.200 (una mie două sute} 
de angajaţi în toate şantierele pe care le conduce cît şi una fabrică de 
tîmplărie mecanică cu peste cinci maşini" 3, O altă categorie de mun-· 
citori - frînghierii - din atelierele nenaţionalizate ca : „P. Pascaru, 
str. Călăraşi nr. 232, Pascaru, str. Brînduşi 42, Comerciala Română, 
str. Hiramului nr. 12, Ion Comănescu şi Fii, şos. Giurgiului nr. 197 ,_ 
Frîngheria Naţională, şos. Colentinei nr. 61" ·\ printr-un alt memoriu 
adresat Comitetului Orăşenesc de Partid, arătau : „Noi lucrătorii de la 
toate atelierele, întrunindu-ne într-o adunare generală, astăzi 9 iulie· 
1948, am hotărît ca să curmăm această exploatare, cerînd să fim preluaţi 
de stat, cu toate instalaţiile şi materialele aflate în depozite şi toate 
comenzile în curs de executare" 5. 

Asemenea iniţiative au existat în numeroase întreprinderi şi insti
tuţii din Capitală. 

1 Arhiva Comitetului Orăşenesc Bucureşti al P.C.R., Dosar 26/1948 (Naţio-· 
nalizarea - Şedinţa de la Giuleşti 16 iunie 1948), p. 21. 

2 Arhiva Muzeului de istorie a orasului Bucureşti, secţia socialistă, inv. 
46944/372. . 

3 M.t.B. Secţia socialistă, inv. nr. 46944/372. 
' Arhiva Comitet~•lui Orăşenesc Bucureşti, Dosar 26/1948 - Naţionalizarea,. 

p. 555. 
5 Ibidem. 
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Infăptuirea actului naţionalizării principalelor mijloace de producţie 
din oraşul Bucureşti, ca şi a celor din întreaga ţară, prin punerea în 
aplicare a legii nr. 119/1948 sub conducerea directă a P.C.R., a constituit 
un pas de o importanţă cu totul deosebită în opera de creare a bazei 
tehnice-materiale a socialismului, în opera de industrializare socialistă 
a ţării. 

Călăuzindu-se în toată această acţiune de învăţătura marxist-leni
nistă şi aplicînd-o în mod creator, la condiţiile concret istorice ale patriei 
noastre, P.C.R. a creat în acest fel posibilitatea realizării unei industrii 
puternice şi c;:ipabile să creeze o bază puternică în dezvoltarea tu
turor ramurilor economiei naţionale, în opera de construcţie a societăţii 

socialiste în patria noastră. 
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Nr. 
crt. 

1 
2 
3 

4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 

16 

17 

T A B E L 
cu întreprinderile din Bucureşti naţionalizate în urma Legii nr. 119/19481 

Denumirea întreprinderii 

2 

SECTORUL I GALBEN 

Arad-Chitila 
Agromex 
Aur-Miniera 

Acta 
Astra-Vagoane 

Ardeleana 

Aco 
Astra Miaa 
Acosa Steaua 
Amilemn · 
Arly 
Aragaz 
Ancora Romfmă 

Bistriţa Năsăud 
Bertume Ing. 

Bucovina 

Barajul 

Adresa intreprinderii 
Ia data de 11 iunie 1948 

3 

Str. C. A. Rosetti nr. 4 
Str. Dorobanţi nr. 59 
Str. Popa Rusu nr. 22 

Str. Cîmpului nr. 13 
Str. Romană nr. 8 

Pţa. Rosetti nr. 4 

':'al. Flore asca nr. 188 
Str. Dacia nr. 10 
Str. Ştefan cel Mare 160 
Str. V. Conta 9 bis 
Str. Ştefan cel Mare 109 
Str. Tache Ionescu 27 
Str. N. Filipescu 49 

Str. Polonă 12 
Str. Kogălniceanu 10 

Str. Gr. Alexandrescu 4 

Cal. Victoriei 168 

Specificul intreprind!'rii 

4 

Fabrică zahăr 
Fbr. maşini agricole 
Expl. miniere 

Aparate fotografice 
Metalurgie prelucră-

toare 
Întrep. forestieră 

Fbr. de acumulatori 
Petroliferă 
Paste făinoase 
Amidon şi butoaie 
Ciorapi 
Gaze naturale 
cablu, oţel, sîrmă şi 
şuruburi 

Conserve 
Fabrică de var 

Instituţie de arte gra
fice 

Numllr 
salariaţi 

5 

484 
4 

188 

8578 

400 

38 

4 
90 
94 

138 

150 

8 
9 

Forţa 
motrică 
H. P. 

6 

2980 
4 

205 

7755 

120 

52 
245 
45 

120 

33 
70 

1 Ar h.iva Comitetului Orăşenesc Bucureşti al P.C.R. (Preşedinţia Consiliului de Miniştri, 
Direcţia Generală a Controlului Economic, Dosar (~ationalizarea) 1948 -, p. 63-94. 

ANEXA 

Ollservaţii 

7 

Dir. Gl. Buc., 
Expl. Valea 
Boului şi Roşia 
Montană 

Dir. Gl. Buc., 
Expl. provincie 

Dir. Gl. Buc., 
Fbr. Comarnic 

Dir. Gl. Buc., 
Fbr. Comarnic 

Dir. Gl. Buc., 
Fbr. Ploieşti 

Dir. Gl. Buc., 
Fbr. Băicoi 
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c.c 

18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 

32 
33 

34 

Banloc 
Carpatia 
Concordia 

C.I.R. 

2 

Comatin 
Cioflec Remus 
Credit Minier 
Cloşani 
Cartea Românească 

Colentina 
Compa Gl. Tes. 

Cauciucul Quadrat 
Comesta 
Cimentul Titan 

C.A.F. 
Credit ind. electric 

Cyclop 

35 I Carb. Baia Mare 
36 Credit Carbon 

37 Carpatina 
38 Coconea (Ing.) 
39 Dermata 
40 Danubmar 
41 Dudeşti 
42 Danubiana 

43 I Dacia Română 

3 

Cal. Victoriei 218 
Cal. Victoriei 48-50 
Str. Simu nr. 6 

Str. Arcului 20 
Str. Spătarului 12 
Str. Vasile Conta 7-9 
Bd. Brătianu 16 
Str. Robert de Flers 2 
Str. Gr. Alexandrescu 95 
Prl. Floreasca 3 
Str. Finlanda 11 bis 

Al. Tonola 4-6 
Str. Pitar Moş 3 
Cal. Victoriei 226 

Str. Pitar Mos 6 
Str. Masarik ii 

Str. Take Ionescu 27 

Cal. Victoriei 68 
Str. Orlando 6 

Str. Dr. Bacaloglu 4 
Str. C. A. Rosetti 14 
Str. Speranţei 45 
Str. C. A. Rosetti 29 
Str. C. A. Rosetti 14 
Str. Caimatii 5 

Str. Alex. Sahia 33 

4 

Articole cauciuc 
Conserve 
Exploatare carbon 

Construcţii 
Şuruburi 
Editură, arte grafice 
Petroliferă 
Forestieră 
Editură, arte grafice 
Amidon, glucoză 
'fesături tehnice cau-

ciuc 
Cauciuc 
Băuturi spirţoase 
Fabrică ciment 

Produse farmaceutice 
Construcţii centrale e

lectrice 
Maşini agricole 

Exploatări carbonifere 

Forestieră 
Petroliferă 
Încălţăminte 
Transporturi maritime 
Fabrică de cărămidă 
Fabrică de zahăr 

Petroliferă 

5 

500 
28 

407 

64 
79 

108 
2763 
1500 

27 
431 

860 

113 

2680 

3500 
87 

9 
18 

1450 

138 

6 

700 
96 

540 

30 
65 
25 

13921 
300 

1000 

50 
835 

16000 

6 

2440 

1200 

120 
13100 

1360 

7 

Dir. Gl. Buc., 
Expl. Codlea, 

Vlădeni Braşov 

Dir. Gl. Buc. Fbr. 
Titan Bucu-
reşti-Turda 

2 uzine în pro
vincie 

Dir. Gl. Buc., 
Fbr. Galaţi 

Dir. Gl. Buc., 
Expl. Comă-
neşti--Cosla 

Fbr. Cluj 

Dir. Gl. Buc., 
Fbr. Roman 
Giurgiu, Sascut 

Controlează Soc. 
Star-Naphta 
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44 

45 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 

58 
59 

60 
61 
62 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

72 
73 

2 

Dobrogeana 

Derna Tatarus 

Edil urbana 
Exploatarea Perim Stat 
Eltegra 
Emant-Volta 
Edilitatea 
Fructul Român 
Ford Romana 
Fr. Sapirstein 
Fr. Wurm 
Foma 
Franco-română 

Forestiera din Nord 

Forestra Danubiana 
Forja Poldi 

Girom 
Ghiţă Moise 
Getop 

Genimex 
Garajele Mihăilescu 
Hidrocaloria 
Inchirom 
1.M.A.T.A.K. 
I.R.A.P. 
Ing. G. Stoica 
Intr. I. Mincu 
Jandera 

Jaquard 
lnd. Mat. Paraschivescu 

3 

Cal. Victoriei 68 

Str. Dionisie Lupu 5 

Str. Dionisie Lupu 
Str. Take Ionescu 43 
Str. Dorobanţi 13 
Str. Argentina 7 
Str. Paris 45 
Str. Dorobanţi 44 
Str. Floreasca 159 
Aleea Tonola 15 
Pţa. Rosetti 4 
Cal. Victoriei 226 
Str. Biserica Amzei 5 

Str. Schitu Dîrvari 2 

Str. G. G. Assan 3 
Str. Ştirbei Vodă 68 

Str. Take Ionescu 27 
Str. N. Bălcescu 26 
Str. Vasile Conta 7 

Str. Teiul Doamnei 108 
Str. Take Ionescu 10 
Str. Cosminului 15 
Str. Alex. Sahia 1 
Str. Franklin 14 
Str. N. Golescu 5 
Str. Ed. Quinet 7 
Cal. Lacul Tei 2::l 
Str. Gl. Lahovary 39 B 

Str. Armenească 25 
Str. Floreasca 34 

Filatură şi 
in, cînepă; 
Exploatare 

4 

ţesături 
manila 

carbo-pe-
troliferă 
Construcţii 
Petroliferă 
Produse grafice 

Construcţii 
Conserve 
Construcţii auto 
Textile 
Izolări termice 
Var, ipsos, refractare 
Metalurgie prelucră-

toare 
Forestieră 

Forestieră 
Maşini unelte 

Chimice-farmaceutice 
Vagoane-cisterne 
Metalurgie prelucră-

toare 
Ţesătorie mecanică 
Garaje conducere auto 
Materiale electrice 
Ind. chimică 
Materiale electrice 
Petroliferă 
Lucrări publice 
Tîmplărie mobilă 
Textilă 

Ţesătorie mătase 
Instalaţii sanitare 

5 

200 

1245 

44 

300 
14 
74 

187 
1820 

124 

19 

131 
40 
27 
76 

90 

26 
9 

24 

6 

războaie 
.~ca. 700 

440 

670 

453 
37 

160 
83 

750 

800 

120 
19 
56 
65 

109 

300 
64 

28 

7 

Dir. la Constanţa 

l"br. la Turda 
Dir. Gl. Buc., 

Fbr. Brăila 
Dir. Gl. Buc., 

Expl. Bacău 

Sucursala Bra-
şov, Capital 
C.S.R. 

Dir. Gl. Buc., 
Fbr. Orşova 
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74 
75 
76 

77 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

2 

Indumin 
Ing. C. Nicolau 
I.R.M.C. 

I.R.T.I. 

Ind. Silv. Bucovina 
Incolemn 
Industria linei 
!talo-Română 
Lonea 
Lutetia 
Laurenţiu Langel 
Ladislau Lengel 
Leonid a 
Metinov 

Macazul 
Mecanolit 
Matador 
Mangasar 
Moldonafta 
Minele de Bazalt 
Metrom 

Moara Asan 
Moara Colentina 
Moara Comercială 
Mărăşeşti 
Mustad şi Fii 
Minele Serecani 
Minele granit Poeni 
Noris 
Nelu Mihăilescu 
Neopetrol 
Nitramonia 
Naphta Română 
Otto Gagel 

3 

Cal. Victoriei 100 
Str. Vasile Conta 3-5 
Str. Atena 5 

Str. M. Rosetti 30 

Str. Pietăţii 22 bis 
Str. Robert de Flers 2 
Str. Masarik 7 
Cal. Victoriei 91-93 
Str. Simu 6 
Str. Toamnei 103 
Bd. Brătianu 30 
Aleea Tonola 12 
Bd. Take Ionescu 32 
Str. Maria Rosetti 59 

Str. C. A. Rosetti 14 
Str. Turnătorilor 2 
Str. Take Ionescu 37 
Str. Aristide Briand 1 
Str. D. A. Sturza 19 
Str. Edgar Quinet 4 
Str. Waschington 6 

Şos. Ştefan cel Mare 139 
Şos. Ştefan Cel Mare 77 
Şos. Ştefan Cel Mare 77 
Str. Caragiale 1 bis 
Str. N. Filipescu 43 
Bd. Dacia 37 c. 
Str. Edgar Quinet 6 
Bd. Brătianu 22 
Cal. Victoriei 22 
Cal Victoriei 126 
Str. Gr. Alexandrescu 86 
Str. Biserica Amzei 23 
Şos. Ştefan cel Mare 64 

4 

Fabrică zahăr 
Construcţii 
Metalurgie prelucră-

toare 
Filatură, ţesătorie bum-

bac 
Placaje, furnire 
Cherestea 
Ţesăt. filatură lină 
Construcţii drumuri 
Carboniferă 
Laborator farmaceutic 
Mobilă de artă 
Tîmplărie mecanică 
Atelier auto 
Expl. prod. mat. chi-

mice 
Met. prelucrătoare 
Turnătorie fontă 
Curele, textile 
Exploatări minereuri 
Petroliferă 
Cariere 
Metale neferoase şi la-

minate 
Moară sistematică 
Moară sistematică 
Moară sistematică 
Industrie chimică 
Metalurgie 
Exploatare minieră 
Cariere 
Petroliferă 
Incălţăminte 
Petrolifer 
Chimică 
Petroliferă 
Panificaţie 

5 

826 

536 

809 

87 
1400 

24 
16 
63 

450 
230 
107 
26 

120 

937 
36_8.
!o 

30 
578 

210 
44 

578 

118 

6 

5060 
530 

3000 

1500 
270 
160 

34 
50 
50 

1800 
355 

54 
68 

2300 
1025 
500 

1060 
1010 

980 
30 

3835 

505 

7 

Fbr. în jud. Pra
hova 

Fbr. Mediaş 

Fbr. Ploieşti 

3 fbr. în ţară 
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108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

125 

126 
127 
128 
129 

Orezul 
Oltenia 
Pebegaz 

2 

Poli miniera 
Prerom 
Produse lemn 
Prima Sos. Explozivi 
Prima fabrică de sticlă 

cu gaz metan 
Prahova 
Petroşani 
Rod comp. 
Româno-Americană 
Româno-Belgiana 
Româno-Fir 
Romi tex 
Româno-Forestiera 
Romochim 

Riegor Adreas 

S.T.A.D. 
Sapochim 
S.R.D. 
Star Naphta 

130 I Sarpia 
131 Solex 
132 Sonafer 

133 I Şantierele Generale 
134 Şorpiro 
135 Sarogaz 

136 I Stoica 

1:17 I Schram Huttl 

3 

Str. Vasile Conta 9 bii;; 
Str. N. Golescu 5 
Str. Pitar Moş 14 
Str. Oţetari 5 
Str. Franklin 16 
Str. Maria Rosetti 19 
Str. Gr. Alexandrescu 86 
Str. Maria Rosetti 12 

Bd. Republicii 64 
Cal. Victoriei 118 
Cal. Victoriei 68-70 
Cal. Victoriei 126 
Str. Biserica Amzei 28 
Str. Biserica Amzei 20 
Bd. Republicii 77 
Str. Gl. Lahovary 8 
Str. Paris 6 

Bd. Brătianu 22 

Str. Vasile Conta 14 
Bd. Brătianu 3 
Str. Gl. Lahovary 19 
Str. Alex. Sahia 33 

Cal. Floreasca 159 
Str. C. A. Rosetti 10 
Str. Praga 2 

Str. Sofia 20 
Bd. Lascăr Catargi 40 
Bd. Take Ionescu 27 

Bd. Brătianu 22 

Str. Dionisie Lupu 12 

4 

Amidon glucoză 
Postav 
Petroliferă 
Exploatări miniere 
Mecanică de precizie 
Cherestea 
Industrie chimică 
Geamuri sticlărie 

Petroliferă 
Exploatări carbonife1·e 
Construcţii 
Petroliferă 
Petroliferă 
Ţesătorie bumbac 
Ţesătorie bumbac 
Cherestea 
Chimicale, textile, tă

băcărie 
Metalurgie prelucră-

toare 
Transportul"i maritime 
Produse chimice 
Transporturi fluviale 
Petroliferă 

Construcţii auto 
Produse chimice, metal. 
Fontă specială 

Construcţii 
Petroliferă 
Metalurgie 

to are 
Metalurgie 

to are 
Metalurgie 

to are 

prelucră-

prelucră-

prelucră-

5 

202 

188 
100 
639 
364 

1800 

4789 

37 
900 
364 

21 

548 

27 
150 

290 
140 

58 

62 

172 

482 

6 

500 

60 

1132 
490 

36413 

150 
350 

36 

870 

66 

453 
420 

150 

40 

200 

828 

7 

Fbr. Brăila 

l"br. Braşov 

~'br. Făgăraş 
Fbr. Mediaş 

vezi Sogip 
Schelă Prahova 

vezi III albastru 

Uzinele Sibiu 

Expl. Valea l'rn
hovei 

Fbr. în con-
strucţie 
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138 

139 

140 

141 
142 
143 

144 
145 
146 
147 
148 

149 
150 
151 
152 
153 

154 
155 
156 
157 
158 
159 

160 
161 
162 
163 

164 

2 

Sondnem 

Sogip 

Şantiel'ele Navale 
Galaţi 

Şarpa 
Steaua Română 
Steaua României 

Şinda Română 
Tudor 
Terpena 
Ţesătoria Teleol'man 
Texacom 

Teophilovici 
U.D.R. 
Uzinele Solvay 
Uneltex 
Uzinele chimice Cim-

pina 
Vatra 
Wacum-Oil-Company 
Vlahi ta 
Valea Mureşului 
Virgil Decocea 
Tehnica Unită 

SECTORUL II NEGRU 

Aftalion 
Artin Attinian 
Alfa 
Aida 

A.W.E. 

3 

Str. Biserica Amzei 28 

Str. Maria Rosetti 

Str. Gr. Alexandrescu 61 

Str. Alex. Sahia 39 
Bd. Republicii 17 
Pţa. Rosetti 4 

Bd. Republicii 64 
Cal. Dorobanţi 105 
Cal. Floreasca 59 
Drumul Lacul Tei 17 
Cal. Dol'obanţi 226 

Bd. Maresal Averescu 6 
Str. Vasile Alescandri 4 
Str. C. A. Rosetti 31 
Str. Coţofeni 71 
Str. Vasile Lască1· 27 

Str. Dionisie Lupu 23 
Bd. N. Bălcescu 22 
Str. Cercului 3 bis 
Str. Batistei 11 
Cal. Victoriei 128 
Cal. Dorobanţi 226 

Cal. Mosilo1· 160 
Str. Pop. de Băseşti 58 
Str. Mătăsari 23 
Str. Vulturi 14 

Str. Ziduri întl'e vii 25 

4 

Petroliferă 

Construcţii, drumul'i 
căi ferate· 

Construcţii navale 

Produse alimentare 
Petroliferă 
Asigurări 

Transporturi fluviale 
Acumulatori 
Ulei eterice 
Ţesătorie bumbac 
întrep. prelucrare tex-

tile 
Ghiaţă artificială 
Siderurgie metalurgică 
Produse chimice 
Accesorii textile 
Carton asfaltat 

Editură 
Petroliferă 
Siderurgică 
Cherestea 
Cherestea 
Construcţii 

Vopsitol'ie, 11pretu1·ă 
Atelier încălţăminte 
Fabrică de pălării 
Tricotaje bumbac şi 

IP.ătase 

Imprimerie textilă 

5 

34 

88 

11 
60 

8 

142 
9 

22000 
1300 

13 

175 

12000 

76 
13 

87 
17 
16 

65 
15 

6 

6 

~30 
20 

384 
74 

~6720 
7625 

12 

40 

700 

!iO 

140 
9'h 

13 

22 
10 

7 

Anexă la Rom
Belg. 

Anexă la întrep. 
ing. Panteli 

33 agenţii pro
vine. 

Rafinăria Braşov 
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166 
167 
168 

169 
170 
171 
172 
173 

174 
175 

]76 
]77 

178 
179 
180 

181 
182 
183 

184 
185 
186 

187 

188 
189 
190 
191 
192 
193 

2 

Anda 
Asigurarea Hom<înească 
Agred 
Amerom 

Adriatica 
Arsef 
Astra Română 
Atlantic 
Auxiliara 

Aerogenul 
Botot 

Bucegi 
Bistriţa 
Biruinţa 
Bumbacul Naţional 
Bohn Jimbolia 

Barcula 
Ba ta 
Cristea şi Nicolae 

Mihail 
Comagen 
Căliman 
Cogimex 

Comp. generală indus. 
textilă - Lupeni 

Calidonian Romana 
Cimentul Cantacuzino 
Comp. de Asigurări 
Carsium 
Cermun 
Cacheta 

3 

St1·. Lucaci 114 
Str. Ion Ghica 9 
Str. Smîrdan 15 
Corn. Pantelimon 

Şos. Brăilei 84 
Splaiul Unirii 1 
Şos. Colentina 114 
Bd. Republicii 32 
Cal. Victoriei 2 
Bd. Republicii 64 

Str. 30 Decembrie 26 
Str. Unirii 85 

Str. Apele Minerale 76 
Bd. Brîncoveanu 37 
Str. Laborator 29 
Str. Negustori 5 
Str. Doamnei 12 

Str. Gl. Stan Poetaş 53 
Str. Sf. Ion 26 
Str. Matei Voevod 113 

Bd. Brîncoveanu 34 
Cal. Dudeşti 167 
Str. Doamnei 12 

Şos. Vergului 119 

Str. Blănari 22 
Bd. Republicii 38 
Str. Gabroveni 24 
Şos. Vitan 108 
Spl. Unirii 81 
Str. Popa Soa1·e 49 

Tricotaje 
Asigurări 

4 

Exploatare tîmplărie 
Echipament electric de 

locomotive 
Asigurări 
Ţesătorie mecanică 
Exploatare petrol 
Filatură şi ţesătorie 
Expl. de vagoane-cis-

terne 
Fabrică de oxigen 
Cosmetice, pastă de 

dinţi 
Tuburi carton filaturi 
Lemn şi parchete 
Zaharoase 
Pulovere bumbac 
Fabrică cărămidă şi 

ţiglă 

Cîntare 
Cremă ghetE' 
Tricotaje 

Filatură bumbac 
Paste făinoase 
Vată şi pansamente 

Filatură lînă 

Asigurări 
Ciment 
Asigurări 
Torcătorie 
Tîmplărie 
Ambalaje 

tice 

de lînă 
mecanică 

farmaceu-

5 

16 
139 
83 

180 
139 
15 

10062 
1030 

14 
28 

10 
41 
70 
17 
30 

5 
45 

730 

4 

140 

2 
290 

p 
13 
9 

5 

6 

7 

65 

200 

18112 
103143 

1590 

220 

71h 
18 

120 
34 

125 

231h 
2 

1660 
22 
90 

676 

3350 

20 
40 

1 

7 

F'br. Ploieşti 

F'br. Olteniţa 

Fbr. Buzău 
Capital fran-

cez 980/o 

F'br. Drăila 
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194 
195 

l!J6 
197 
198 
199 

200 
201 
:W:.l 

203 
204 
205 
206 

207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 

214 
215 
216 
217 

218 
219 
220 
221 
222 
223 

224 

2 

Cosmetica 
Compania eul'Opeană 

de lemne 
Creditul Minier 
Chiran Velicu 
Carnela 
Ciprus 

Cristalina 
Cartea de aur 
Caurex 

Costăchescu 
Constantin Bogoe 
Cornul Luncii 
Comatin 

Dinamica 
Dîmboviţa 
Distileria Elveţiană 
Doamna 
Drata 
Dreptatea 
Dura 

Drumuri moderne 
Dico 
Danielian 
Dezbenzinarea 

Drăguşani-A. Nathanson 
Danubiana 
Drajna 
Dîmboviţa 
Electrostar 
Excelsior 

Egipt 

3 

Str. Popa Nan 187 
Str. Academiei 2 

Bd. Brătianu 16 
Str. Maria Borănescu 14 
Str. Pop de Băseşti 47 
Şos. Pantelimon 292 

Bd. Ferdinand 11 
Str. Lucaci 35 
Corn. Colentina Str. 

Regina Maria 204 
Str. Dudeşti-Cioplea 57 
Şos. Colentina 88 
Bd. Gh. Dimitrov 12 
Şos. Colentina 82 A 

Str. Lipscani 110 
Cal. Victoriei 2 
Str. Popa Nan 123 
Bd. Brîncoveanu 37 
Şos. Pantelimon 6 
Str. Vaselor 46 
Comuna Colentina str. 

Regina Maria 215 
Str. Popa Soare 15 
Şos. Pantelimon 22 
Str. Lucaci 105 
Str. Academiei 2 

Str. Blănari 1 
Str. Caimatii 5 
Str. Ziduri între vii 23 
Cal. Dudeşti 188 
Cal. Victoriei 2 
Comuna Colentina 
Str. Regina Maria 188 
Şos. Pantelimon 316 

4 

Apă colonie 
Cherestea 

Petroliferă 
Timplărie mecanică 
Tăbăcărie, încălţăminte 
Decorticare 

Fabrică de gheaţă 
Tipografie 
Fabrică de cauciuc 

Fabrică de săpun 
Ţesătorie bumbac 
Cherestea 
Metalurgie prelucră-

toare 
Şantiere navale 
Ciment 
Distilerie 
Tricotaje 
Încălţăminte 
încălţăminte 
Uzine El!i!ctro-tehnice 

Construcţii drumuri 
încălţăminte 
Produse zaharoase 
Dezbenzinarea gazelor 

de la sonde 
Fabrică spirt 
Fabrică zahăr 
Placaje 
Ţesătorie bumbac 
Sticlărie şi becuri 
Fabrică polizoare 

Ţesătorie bumbac 

5 

40 

15 
33 

22 
38 
16 

540 

79 
1104 
752 
17 

190 
77 
31 
46 

57 
20 
17 

24 
58 

4553 
208 

2200 
419 

24 

13 

6 

64 

71112 
71'2 

7 

110 I Fbr. Vasilaţi, jud. 

110 
29 
95 

960 

65 
690 

5040 

Ilfov 

120 I Sediul P. Neamţ 
45 
18 
30 

4''2 
50 

465 
108 

13100 
400 
880 

40 

16 
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225 Eftatopol Str. R. Poincare 4 Materiale cuarţi 4 I - I Fbr. Transilvania 
226 Enciu şi Almageanu Str. Orzari 15 Ţesătorie in, cinepă 18 

227 Erlea Str. Şepcari 8 Ţesătol"ie mătase 101 

228 Franco-Română Str. Sf. Apostoli 71 Ţesături diverse 328 
I 

718 
229 Fraţii Wurm Şos. Gării Obor 25 Material izolant 32 160 
230 Fraţii Pescaru Str. Luncii 45 Mezeluri, crescătorie 

porci 49 340 

231 Flexodo Str. Fîntînica 46 B Garnituri frine 212 587 

232 Fibra Şos. Vitan 65 Mucava 47 125 

233 Fertex Şos. Pantelimon 308 Vată şi bloc de şters 62 110 

234 Filiera Str. Foişor 79 Atelier mecanic 68 90 

235 Frenkel Mauriciu Comuna Colentina Cărbune animal, acizi 
Str. Brătianu 2 metalici 6 25 

236 Firetul Str. Lt. Foişoreanu 20 Ţesătorie, ceaprăzărie 21 5112 
237 Fabrica de Cauciuc Str. Decebal 20 Articole cauciuc 422 1400 I I<,br. Braşov 

238 Fraţii Furnichercu Str. Gabroveni 10 Filatură lină - -
239 Fim a Str. Aprodul Purice 5 I ncăl ţăminte 38 10 

240 Filderman Cal. Moşi101· 98 bis Textile şi încălţăminte 16 250 I Fbr. Bacău 
241 Fraţii Brănescu Str. Anton Pann 21 Ţesătorie bumbac - -
242 Fabrica de tricotaje Str. Apele Minerale 15 Tricota.ie 170 180 Fbr. Doit:eşti 

243 F.R.B. Şos. Morarilor 2 Filatură bumbac 2360 1800 
244 Forochim Şos. Dudeşti Pulberărie Produse chimice- 20 26 
245 Frigul Str. 30 Decern brie 11 Fabrică de gheaţă 36 600 
246 Feb a Str. Manu Cavafu 37 Lanţuri transport 35 101/, 

247 Gelu tex Str. Trinităţii 45 Tricotaje 10 6 
248 Gaspar Ion Str. Ferdinand 6 TăbăcăriP 4 43112 
249 Ganea V. Marin Şos. Colentina 11 Atelier tîmplărie 205 180 
250 Galia Şos. Vitan 248 Ţesătorie mătase 208 220 
251 Globus Str. Nerva Traian 66 Fabrică cravate 18 7lf2 

252 Gedeon Richter Str. Logofăt Tăutu 99 Produse chimice- 68 411'2 

253 Goldemberg et Nechita Bd. Domniţei 49 Intreprindere construc-
ţii 37 

254 Generala Asigurări Str. Lipscani 18-20 Asigurări 290 

255 Georgescu Str. Baicului 14 Fabrică gheaţă 5 70 

256 Haimovici P. Fund. Logofăt Tăut 7 Tricotaje 15 311/2 

257 Haltex Str. Papazoglu 34 Textile 24 16 

258 Heliotti G. Str. Delea Veche 9 Gheaţă 8 60 

259 Hermes (S.R.P.) Şos. Gării Obor 21 Uleiuri vegetale ~50 400 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



l.:I 
t-.:> 
~ 

260 
261 

262 

263 

264 
265 
266 
267 

268 
269 
270 

271 
272 

273 

274 

275 

276 
277 
278 

279 
280 

281 

282 
283 
284 
285 

2 

Independenţa 
I.M.A.T. 

1.0.R. 

Intreprinderi Generale 
studii şi construcţii 

întrep. Fraţii Solacolu 
Jandera 
Istria 
Industria Textilă Mus-

cel 
Industria Textilă llfov 
I.T.A. 
Industria Plastică Ro
mână 
I.R.T. 
Intreprinderile Danu

biene de construcţii 
întreprinderile Costi-

nescu 
Industria Agricolă 
Ardeleana 
Ind. Textilă Buhuşi 

Ind. Textilă Kamgarn 
Ind. Română de J2..0Stav 
Ind. Româm1 d• gea-

muri Scăieni 
lrco 
Ion Ioniţă şi N. 

Gheorghe 
Industria electrică Ro-
mânească 

Isvoranu A. 
Ind. Textilă Lugoj 
întreprinderea Arghir 
Industria Bumbacului 

3 

Str. Academiei 17 
Str. Lipscani 110 

Şos. Vergului 28 

Bd. Domniţei 49 

Cal. Moşilor 134 
Str. Bursei 1 
Şos. Mihai Bravu 164 
Str. Doamna Ghica 136 

Str. Vulturi 14 
Cal. Moşilor 98 
Str. Lucaci 114 

Str.- Lucaci 86 
Str. Vaselor 73 

Str. Doamnei 13 

Str. Doamnei 12 

Str. Gabroveni 12 

Şos. Vitan 70-72 
Spl. Unirii 261 
Str. H. Năsturel 24 

Str. Adamache 33 
Str. Stan Judeţul 8 

Şos. Pantelimon 194 

Str. Gabroveni 10 
Bd. 30 Decembrie 9 
Str. Pescăruşului 6 
Şos. Iancului 90 

4 

Arte grafice 
Metalurgie prelucră-

toare 
lndustrie optică şi pre-

cizie 
Antreprize construcţii 

Paste făinoase 
Ţesătorie bumbac 
Ţesătorie mătasP 
Ţesătorie bumbac: 

Ţesătorie bumbac 
Textilă şi filatură 
Industrie material 

plastic 
Ţevi carton 
fntreprinde1·e construc

ţii 
Cuie, sîrmă, var 

Fabrică spirt 

lndustrie textilă 

Industrie textilă 
Industrie textilă 
Fabrică de geamuri 

Prelucrare geam-cristal 
Incălţăminte 

Motoare şi aparnte 
electrice 

Fabrică postav 
Ţesătorie bumbac 
Uleiuri 
Ţesături bumbac 

5 

116 

683 
130 

3 
4 

89 
36 

:m 
4700 

14 
22 

1365 

2 

7452 

76 
27 

403 

23 
127 

338 
522 
560 

14 
2098 

6 

61 

839 

72 

107 
24 

761h 

7 

Fbr. Orşova 

6180 I f'br. Arad 

10 
231h 

112 I Fbr. Arad 

10800 I Fbr. Buhuşi, A
zuga Ploieşti 

60 
50 

130 

26 
50 

250 

1250 
30 

560 

Fbr. Scăieni 

Fbr. Bacău 
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00 

286 

287 
288 

289 

290 
291 
292 
293 
294 
295 

296 

297 
298 
299 
300 
301 
302 

303 

304 
305 
306 
307 
308 
309 

310 
311 
312 
313 
314 

2 

întreprinderea Conti
nental 

l.R.A.S. 
I.R.E.M.A.R. 

Industria Română Ca-
bluri electrice, 

Intreprinderea iifcord 
Kores 
Koska Ferdinand 
Lunca 
Lăzărescu Eugen 
Lemco 

Le mitre 

Legrocin 
Ma text 
Malaxa Tubul'i 
Malaxa-matel'Îal rulant 
Minerva 
Minele de plumb şi 

zinc 
Mătasea Lioneză 

Mă răsti 
Mioa1:a 
Metropola 
Metafer 
Mondial 
Mioarn 

Mineralia 
Mătasea Românească 
Moscotex 
Mătasea Vegetală 
Migral 

3 

Str. Matei Voevod 12 

Şos. Vergului 162 
Str. Ziduri între vii 

11-17 
Str. Eugen Carada 3 

Bd. Brîncoveanu 34 
Str. Lt. Aurel Botea 33 
Şos. Vergului 164 
Str. Stela 23 
Str. Ţepeş Vodă 37 
Şos. Ştefan cel Mare 19 

Str. Apele Minerale !2 

Str. Octavian 2 
Str. Mă1·cuţa 37 
Gara Titan 
Gara Titan 
Şos. Vitan 13 
Str. Radu Cristian 9 

Comuna Colentina 
Str. Mihai Cazan 5 
Drumul Gării Căţelu 16 
Şos. Iancului 46 
Cal. Victoriei 2 
Bd. Brîncoveanu 12 
Str. Labirint 191 
Şos. Dudeşti-Pulberă-

rie 106 
Str. 30 Decembrie 64 
Str. Moşilor 23 
Str. Matei Voevod 113 
Şos. Mihai Bravu 166 
St!'. Apele MineI"ale 60 

4 

Atelier tricotaje 

Exp. Rafinărie Titan 
Reparaţii material ru

lant vagoane 
Cabluri oţel 

Conserve alimentare 
Articole birou 
Cărămidă şi ţiglă 
Exploatare lemn 
Construcţii fier, unelte 
Comercializarea lem-

nului 
Uzine metaluI"gice pre

luc!'ătoare 

Produse textile 
Tuburi 
Materiale rulante 
Produse chimice 
Exploatare plumb şi 

zinc 
Ţesături mătase 

Clei şi produse chimice 
Textile 
Asigurări 

Produse zaharoase 
Săpun şi produse chi-

mice 
Carieră de talc 
Ţesături mătase 
Ţesătorie bumbac 
Ţesătorie mătase 
Tăbăcărie 

5 

2 

31 

43 
10 

30 
7 

340 

5 

837 

52 
2795 
6600 

19 

966 
48 

72 
380 

14 

39 
8 

49 
102 

25 
308 

6 

10 

68 

35 

27 
200 
133 
341 

1125 

57 
7000 

11183 
20 

3940 
50 

185 
200 

90 
50 

90 
112 

30 
800 

7 

Fbr. Braşov 

Fbr. Galaţi 

Sucursale Arad, 
Oradea 

Minele la n. Mare 
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315 I Metaloglobus Str. Fîntînica 46 Metalurgie prelucră-
to are I 296 I 150 

316 I Mociorniţa Str. Apele Minerale 67 Tăbăcărie şi încălţă-
minte 

farmaceutic I 570 I 280 
317 I Medirom Str. Olari 23 Laborator 19 
318 Metalfin Str. 30 Decembrie 14 Argint şi obiecte pre-

cizie 
319 I Noua filatură de bum- Str. Morarilor 2 Filatură de bumbac I 2345 I 1200 

bac 
320 I N ertea Alexandru Şos. Pantelimon Tîmplărie 

I 
83 

I 
65 I Sucursale A-

(AGREB) GHEB: 13 Sept. 
57, str. Sena-
tu lui, Carol, 
Ziduri intre 
vii 34 

321 I Nitronyl Str. Ziduri intre vii 28 Fabrică de produse chi-
mico-farmaceutice 5 

322 Nico Str. Agricultori 113 Cristale şi oglinzi 15 100 
323 Noel Str. Popa Lazăr 23 Timplărie mecanică - -
324 Noua industrie chimică Str. Foişor 149 B Produse chimice 29 31 
325 Negoiţă D. Str. Petrescu VIII, 2 Timplărie 3 25 
326 Naţionala Str. Doamnei 12 Asigurări 145 
327 Nitrogen Spl. Unirii 85 Industrie chimică 1617 I 40000 
328 Oxigenul Românesc Str. Brinduşi 2 Oxigen 10 50 
329 Obor-Antrepozite Vama Str. Fîntinica 40-44 Antrepozite şi frigori-

fere - 450 
330 I Oxigenul industrial Str. Găitănari 29 Fabrică de oxigen 16 100 
331 Ostropa Str. Sf. Gheorghe Nou 31 Fabrică săpun 13 - I sediul str. Bai-

eului 65 
332 Oxigenul Str. Vlad Dracul 25 Fabrică de oxigen 12 100 
333 Pelişor Spl. Unirii 79 Fabrică ciorapi 57 
334 Phonix Str. Radu Cristian 9 Produse chimice 1460 I 3000 
335 Pro Pace Str. Academiei 4 Tipografie -· 
336 Podsudeck Str. Apele Minerale 39 Conserve carne 28 I 128 
337 Palermo Str. Vaselor 20 Incălţăminte 73 18 
338 Parcomet Str. Vulturi 39 Metalurgie prelucră-

t-.:1 toare 107 I 120 
~ 
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~ w 
o 

339 

340 

341 
342 

343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 

353 

354 
355 
356 
:J57 
358 
359 
360 

361 
362 
363 

364 
365 
:;66 
367 

368 

2 

Panait Constantinescu 

Patent 

Philips 
Phoebus 

Prometeu 
Paţac 
Postăvăria Rom<Î nă 
Paraschivoiu V. 
Petrolinca 
Prager Emil 
Peristeri 
Rafrk 
Rater. 
Radiosar 

România 

Rouge .Jaques 
Rom-Iar. 
Reunion 
Roya! Chambery 
Rieber 
Soc. pt. ind. Textilă 
Solajanul 

Semagra 
S.I.F. 
S.P.I.C. 

Standard Grafica 
Standard 
Silvafer 
Sicio 

Stella 

3 

Şos. Mihai Bravu 42 

Str. Lt. Col. Papazo-
glu 34 

Str. Baicului 92 
Str. Stelea Spătarul 9 

Spl. Unirii 69 
Str. Al. Chircu 18 
Şos. Pantelimon 300 
Str. 30 Decembrie 74 
Cal. Moşilor 113 
Str. Colţei 33 
Str. T1·aian 252 
Str. 30 Decembrie 19 
St1·. Decebal 7 
St1·. Dimitrov 90 

Str. Radu Protopo-
pescu 117 

Str. Pop de Băseşti 59 
St1-. Frunt. M. Cazan 1 
Str. Popa Nan 155 
Str. Th. Speranţă 25 
Şos. Mihai Bravu 255 
Str. Gabroveni 12 
Str. Mitrop. Ghenadie 

Petrescu 86 
Bd. Pache 117 
Str. Avram Iancu 32 
Str. Ziduri între vii 17 

Str. Pitagora 16 
Str. Cozia 13 
Str. Th. Speranţă 38 
Str. Eliade între vii 2 

Şos. Colentina 54 

4 

Dărăcit, lină, pînză, fi
latură 

Fabrică tricotaje 

Electrotehnice 
Metalurgie prelucră-

toare 
Carton asfaltat 
Fabrică mezeluri 
Postav, stofe 
Sulfat de cupru 
Industrie petroliferă 
Construcţii 
Produse zaharoase 
Fabrică de gheaţă 
Radio-chimice 
Electrotehnice, cabluri 

electrice 
Ciorapi 

Articole cosmetice 
Tăbăcărie 
Textile 
Şampanie 
Atelier auto 
Textile, ţesături 

Pl'Oduse zaharoase 
Laborator farmaceutic 
Industrie chimică ma-

teriale tanante 
Tipografie 
Cauciuc 
Tîmplărie mecanică 
Săpun rufe, carton as-

faltat 
Săpun, glicerină 

5 

8 
46 

163 

25 
36 

380 
11 
8 

40 
22 
76 

::17 
86 

21 
4 

15 

76 
49 

80 

69 
93 

43 
297 

6 

45 
18 

120 

4 
80 

150 

240 
24 

277 
30 

63 
52 

33 
38 
28 

210 
14 

90 

130 
90 

13 
210 

7 

Fbr. Oradea 
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369 
:no 
371 

372 

373 
274 
375 
?76 
:~77 

378 
379 
380 
381 
382 
3&3 

:~34 
:385 
3811 
387 
388 

389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 

396 
397 
368 

399 

Soc:otext 
Speranţa 

Sorida 

Sonaco 

2 

Suchard 
Schrnitz et fii 
Silvia 
Sandrik Hornânia 
Sarnai·y 
Şerbănescu Constantin 
Sarcit 
Sapochirn 
Superterrn 
Standa1·d 
Soc. Corn. Locuinţe 

ieftine 
Secerătoarea 
Sonernin 
Sarchiz Serepian 
Solex 
So lin 

Standard 
Safianul 
Sar for 
Schull 
Cirnenturi-Cernavoda 
Safirn 
S.E.T. 

Safianul 
Sidul 
Ţesătoria de mătase şi 

lînă 
Textila Ploieşti 

3 

Spl. Unirii 281 
Str. Al. Vlahuţă 38 
Spl. Unirii 77 

Str. Sfinţilor 50 

Str. Traian 59 
Str. Schrnitz 9 
Str. Mistreţului 4 
Str. Laborator 55 
Şos. Mihai Bravu 109 
Şos. Pantelimon 215 
Str. Negustori 5 
Bd. Republicii 18 
Str. Claudiu 19 
Bd. Rep1.1blicii 56 
Bd. Domniţei 1 

Comuna Baloteşti 
Bd. Republicii 18 
Str. Maşina de Pîine 34 
Str. Fîntînica 46 
Şos. Pantelimon 111 

Str. Matei Voevod 113 
Str. 30 Decembrie fl 
Bd. Republicii 38 
Cal. Dudeşti 186 
Str. Cavafii Vechi 19 
Bd. Republicii 18 
Str. Popa Lazăr 9 

Bd. Ferdinand 6 
Str. Negustori 1 
Şos. Mihai Bravu 2 

Str. Romulus 37 

4 

Ţesătorie mecanică 
Fabrică conserve 
Esenţe, lichioruri, a-

rome 
Intreprindere construc-

ţii 
Produse zaharoa11e 
Cărămidă 
Tricotaje 
Taci muri 
Tricotaje 
Decorticare 
Textile 
Produse chimice 
Cauciuc 
Asigurări 
Construcţii 

Prelucrare in, cinepă 
Exploatări miniere 
încăl ţărni nte 
Chimice-metal 
Industrializarea lapte-

lui moară, plumb. 
Tricotaje 
Tăbăcărie 
Forestieră 
Basmale 
Ciment 
Ţesătorie mătase 
Ind. aeronautică, atei. 

tîmplărie, ind. unelte 
agricole 

Ţesătorie bumbac 
Exploatare forestieră 
Ţesătorie mătase şi 

lînă 
"filatură lînă 

5 

·19 
80 

13 

37 
25 
:n 
40 

123 
1fl 

2 
1006 

27 

2 
35 

450 
53 

237 

148 

57 
15 

5 

250 

823 

96 
150 

6 

46 

40 
100 

20 
220 

7 
40 

970 
10 

560 

800 

5112 
200 

94 
30 
43112 
35 

390 

436 

130 
1200 

7 

Fbr. Ghidigeni 

Fbr. Copşa Mică 
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400 I Trafag Cal. Victoriei 20 Exploatare păduri che-
restea 52 100 Fbr. Ploieşti 

401 Troica Str. 30 Decembrie 10 Prelucrarea iemnului 18 60 
402 Tricoza Str. Austrului 37 Tricotaje lină 57 8 Fbr. Braşov 
403 Tella Şos. Pantelimc:ln 110 Ţesătorie bumbac 39 271'2 
404 Titan Ciment Şos. Vergului 44 Ciment 860 16000 
405 Tricorache Str. Serg. Chiriac 7 Unelte, maşini agricole 180 350 
406 Tehno Marina Şos. Vitan 112 Mobile lemn, uz casnic 455 150 
407 Tecofil Str. Gl. Berthelot 27 Ţesătorie mătase 31 30 
408 Ţesătura Carpaţi Str. Ziduri între vii 23 Ţesătorie 38 59''2 
409 Ţesătoria Viitorul Str. Vaselor 41 Ţesătorie bumbac-mă-

tase 25 20 
410 I Trelitsch Cal. Călăraşi 169 Mătăsuri 301 195 
411 Ţesătoria Română Pi- Str. Morilor 27 Ţesături bumtiac 300 - I Fbr. Piteşti 

teşti 
412 I Tehnica Tîmplăriei Şos. Mihai Bravu 98 Tîinplărie mecanică 17 63 
413 Ţesătoria Sf. Anton Cal. Călăraşi 203 Ţesătorie bumbac, in 

cînepă 90 

I 
68 

414 Tecarom Cal. Dudeşti 167 Cauciuc 31 267 
415 Transilvania Spl. Unirii 279 Săpun 16 59 
416 Textila Iaşi Bd. Republicii 18 Ţesătorie in, cînepă 
417 Textila Iaşi Str. Academiei 4 Ţesături bumbac 
418 Tellman Wilhelm Str. Bursei l Textilă lină 

419 Textila Română Ga- Str; Grădina cu Cai 2!'i l''ilatură şi ţesături 
vana bumbac 

I 
1123 I 948 

420 I Tăbăcăria Natron Str. Verzişori 22 Tăbăcărie 355 
421 Urs de Dorna Str. Octavian 43 Ciocolată 42' I 350 
422 Uzinele Române Şos. Vitan 246 Ambalaj art. metal, art. 

electrice, tehnice car-
ton asfaltat I 80 I 90 

423 I Uzinele Darste Str. Eugen Carada 3 Metalurgie prelucră,-
toare 

424 Ulvis + Aquis Comuna Colentina Ulei vegetal 31 I 69 
Str. 30 Decembrie 54 

425 Vinifera Str. Th. Speranţă 25 Băuturi spirtoase l 
426 Vremea Str. 30 Decembrie 10 Tipografie 40 

I 
50 

427 Vica Cal. Dudeşti 124 Vopsitorie 83 320 
428 Voinorovschi Şos. Mihai Bravu 324 Jucării 36 45 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 
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429 Vignaly et Comp. Şos. Vitan 73 Plăci mozaic 34 

I 
61 

430 Varilotul Bd. Republicii 18 Exploatări păduri 396 250 I Fbr. Brezoi 
431 Veri tas Spl. Unirii 173 Tipografie 15 32 
432 Victoria Emil Drumul Gării Căţelu 4 Prelucrare metale 
433 Voi na Str. Ion Ghica 3 Metalurgie preluc1·ă-

to are 1750 750 
434 Walter Ion Şos. Gării Obor 31 Carton asfaltat 31 19112 
435 Zwichy Str. Mieilor 10 Fabrică aţă 25 13112 
436 z.v.o. Str. Apele Minerale 15 Boiangerie 33 14 
437 Zacharom Str. Vlaicu Vodă 23 Fabrică zaharină 18 35 
438 Xenia Cal. Moşilor 113 Industrie petroliferă 6 

SECTORUL III 
ALBASTRU 

439 I Anghelescu N. I Şos. Viilor 15 Pl'Oduse zaharoase 
I 

194 
I 

346 
440 Asfaltul Filaret Str. Veniamin Cos- Materiale construcţii 20 110 

tache 34 
441 Amero Str. Înclinată 2 Ţesătorie mătase 104 I 77 
442 Agricola Fonciera Piaţa Unirii 1 Societate asigurări 161 
443 Albion A. Spl. Unirii 208 Ţesătorie bumbac 220 I 270 
444 Albion B. Str. Finlanda 11 bis Răcucitorie şi vopsi--

tor ie 46. 115 
445 Albina Str. Veseliei 3-5 Decorticărie 5 40 
446 A1·da Spl. Unirii 66 Fabrică cauciuc 41 135 
447 Apretura Lînăriei Str. Lînăriei 90 Ţesătorie mătase 900 1025 
448 Apretura Popeşti- Corn. Popeşti-Leordeni Filatură mătase 1180 2271 

Leordeni 
449 I Ing. P. Antonescu Str. Verzişori 74 Fabrică oxigen - 80 
450 Aluta S.A.R. Str. Dobrogeanu Ghe- Moară şi paste făi-

rea 8 noa se 80 412 I l'br. Slatina-Olt 
451 Britrom Şos. Viilor 52 Fabrică butoaie 167 200 
452 Bumbăcăria Româ- Corn .. Jilava-Ilfov Filatură şi ţesătorie 

nească bumbac 720 I 4460 
N) 453 Bragadiru Corn. Bragadiru Fabrică spirt, drojdie .:.: 
-..; bere, conserve ;328 I 13(17 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 
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454 
455 

456 

457 
458 

459 
460 

461 
462 

463 
464 

465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 

2 

Bragadiru 
Butucaru Gheol'ghe 

Bunescu A. şi Stan D. 

Benartex 
Bumbacul colorat 

Berceanu Mihail 
Burlescu Alexandru 

Co3tamogna A. 
Cassasovici Ing. 

Corso 
Carpatia 

Cointreau 
Cin ta 
Corona 
Cissa 
Carmen 
Diaconescu Alexandru 
Dux 

472 I Delta 

473 I Elnm· 

474 Eg-Gu 
475 Electrecord 
4 76 Excelsior 
477 Florescu N. 
478 Fraţii Schmit 
479 Frîncu Ion 
480 Fraţii Pescaru 
481 Filsar 
482 Fabrin 

3 

Cal. Rahovei 175 
Şos. Olteniţei 26 

Str. Dobrogeanu Ghe-
rea 6 

Str. Lînăriei 99 
Cal. 13 Septembrie 143 

Şos. Viilor 44 
Prelung. 13 Septem-

brie 48 
Str. Tăbăcari 25 
Str. Dobrogeanu Ghe-

rea 25 
Str. Siminoc 17 
Str. Serg. Nuţu I. 2 
Cal. Victoriei 48-50 
Spl. Unirii 60 
Str. SpUarul Preda 29 
Cal. 13 Septembrie 192 
Bd. 6 Martie 83 
Str. înclinată 8 
Str. Cuza Vodă 175 
Şos. Giurgiului 305 

Sos. I. Jianu 70 

Str. Ing. Tacu 28 

Str. Sabinelor 32 
Şos. Viilor 17 
Str. Brezoianu 13 
Str. Veseliei 3-5 
Str. Veseliei 3 
Cal. Rahovei 173 
Str. Luncii 46 
Str. Ve1·zişori 24 
Şos. Viilor 44 

4 

Fabrică bere 
Metalm·gie prelucră-

toare 
Construcţii 

Ţesătorie mătase 
Vopsitorie, apretură, 

mercerie 
Decortic:ărie orez 
Construcţii drumuri 

Tăbăcărie 
Filatură bumbac 

Pl'oduse zaharoase 
Marmeladă 
Conserve 
Distilerie 
Fabrică aţă 
Lacuri şi vopsele 
Construcţii 
Articole lemn 
Fabrică încălţăminte 
Metalurgie prelucră-

toare 
Ţesătorie bumbac şi 

rosshaer 
Materiale electi·ice in-

stalaţii 
Cremă ghete 
Fabrică discuri 
Fabrică pălării 
Industrie fire textile 
Ţesătorie bumbac 
Atelier încălţăminte 
Fabrică mezeluri 
Ţesătorie bumbac 
Fabrică încălţăminte 

5 

421 

22 
24 

17 

4 

15 
520 

29 
28 

8 
49 
80 
42 

27 

168 

45 

16 
31 
22 

44 
24 
19 
40 

148 
4~ 

6 

2400 

94 
70 

26 

49,5 
35 

28,5 
1600 

120 
90 

39 
95 

20 

240 

36 

80 
2 

86 

26 
75 
17,7 

100 
220 

14 

7 

Fbr. Timişoara 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 
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483 

484 
485 

486 
487 
488 
489 

490 

491 
492 
493 

494 
495 
496 

497 
498 
499 
500 
501 
502 

503 
504 

505 
506 
507 
508 

509 

2 

Fabrica sticlă Turda 
Depozitul Bucureşti 
Fuiorul 
Farola, reprezentanţa 
Bucureşti 

Fleming Dir. Bucureşti 
Filcom 
Flora 
Fichet 

Frigul 

Firul 
Frank Cafea 
Falk P. 

Fleischer C. Maria 
Feld Petre 
Gralex 

Griller 
Girom 
Grigoriu H. Constantin 
Griviţa 
Geranil 
Gagel Otto 

Georgescu Vasile 
Grupul Industrial 

Electric 
Ghidigeni D. G. 
Helveţia 
Haristiade et N. 
Industria Română a 

Sticlei 
T.C.A.R. 

3 

Str. T. Vladimirescu 28 

Şos. Viilor 44 
Cal. Victoriei 11 

Cal. Victoriei 23 
Pri. 13 Septembrie 122 
Sos. Viilor 55 
Str·. Samuel Vulcan 14 

Str. Al. Candiano Po-
pescu 14-18 

Str. Piscului 22 
Şos. Viilor 20 
Str. Sf. Apostoli 44 

Str. Verzişori 6 
Cal. 13 Septembrie 23 
Spl. Unirii 96 

Str. Schitul Maicilor 21 
Str. Luncei 48 
Str. Verzişori 18-20 
Str. Lînăriei 93-97 
Şos. Olteniţei 93 
Str. Puţul cu Apa 

Rece 35 
Şos. Panduri 7 
Str. Sadului 35 

Cal. Victoriei 11 
Spl. Unirii 56 
Cal. Rahovei 216 
Str. Antim 69 

Str. Serg. Nuţu Ion 44 

4 

Sticlărie 

Ţesătorie bumbac 
Laminate neferoase 

Ulei vegetal 
Filatură vigogne 
Fabrică conserve 
Metalurgie prelucră-

toare 
Fabrică gheaţă 

Fabrică aţă 
Alimentare 
Vopsitorie şi curăţă-

torie 
Tăbăcărie 
Construcţii fier 
Tăbăcărie şi încălţă-

minte 
Comerţ şi talaj 
Laborator mdicamente 
Tăbăcărie 
Conserve 
Laborator parfumerie 
Moară şi fabrică pîine 

Maşini unelte 
Articole electrice 

Spirt şi drojdie 
Fabrică aţă 
Brutărie 
Sticlărie 

Metalurgie 
toare 

prelucră-

5 

11 
dep. 

28 
254 

134 
48 

110 

578 

48 
134 

15 

411 
6 

27 
18 
91 
10 

1040 

17 
120 

57 
67 

146 

6 

30 
330 

120 
140 
115 

150 

35 
217 

60 
56 

730 

2 
55 

180 
1,5 

370 

13 
135 

120 
56 

40 

325 

7 

Fbr. Turda 

Fbr. Braşov 

Fbr. Galaţi 

Fbr. Ghidigeni 

Fbr. Blejoi-Pra
hova www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 
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510 

51l 
512 

513 

514 
515 

516 

517 
518 

519 

520 
521 

522 
523 

524 
525 

526 
527 
528 

529 

2 

Industria Iutei 

Impha 
Soc. pentru industria 

Bumbacului 
Intreprinderea Ing. 

Edgar C. Russu 
Industria Sudurei 
Italo-Română 

Idith 

Ideal 
Industria Chimică Ga

laţi 
Industria Textilă Va-

siliu et Comp. 
Jaquard 
Industria lut şi culori 

Interindustrial 
încălţămintea Filaret 

Giurgiu 
Karacasian E. 
Kancen 

Kl or 
Lăculeţe (reprezentanţă) 
Lemen şi Industria 

Plumbului 
Lupeni 

530 I Lumina Românească 
531 Lomos. Dir. Generală 
532 Lanital 

Ş33 I Lanţext 

3 

Str. Doina 43-45 

Str. Bucur 4 
Spl. Unirii 174 

Str. Carol Davila 67 

Spl. Unirii 204 
Şos. Măgurele 169 

Str. Elena Cuza a 

<":al. Rahovei 262 
Str. Cuţitul de Ar

gint 18 
Str. 11 Iunie 4 

Şos. Panduri 
Str. Cuţitul de Ar

gint 18 
Str. Brezoianu Ia 
vezi nr. 204 

Cal. 13 Septembrie 126 
Str. T. Vladimirescu 

Şos. Viilor 80 
Str. Obedenaru 6 
Str. T. Vladimirescu 73 

r.al. Rahovei 240 

Str. Elie Radu 6 
C::al. Victoriei 11 
Str. înclinată 2 

Cal. Rş,hovei 240 

4 

Ţesături in, cînepă şi 
iută 

Laborator medicamente 
Filatură şi ţesătorie 

bumbac 
Construcţii poduri 

Construcţii 
Fabrică de aparate şi 

instalaţii 
Fabrică centuri elec

trice 
Ciorapi şi boiangerie 
Chimicale 

Ţesătorie de lină 

Ţesătorie mătase 
Fabrica de lacuri şi 

vopsele 
Spirt şi drojdie 

Ţesătorie bumbac 
Linoleum şi art. cau-

ciuc 
încălţăminte 
Ipsos 
Becuri, art. plumb 

Ţesătorie mătase, tri
cotaje 

Forestieră 
Ţesătorie mecanică mă

tase 
Ţesă,torfe buml:>ac 

5 

223 
16 

2098 
14 

24 

124 

20 
92 

76 

139 

15 
446 

89 

8 
28 
22 
89 

327 

3329 

75 

6 

1655 
6 

3248 

75 

40 

2,5 
19 

120 

120 

74 

193 

500 
14 
37,3 
88 

176 

1740 

60 

7 

Corn. Orlat Sibiu 

Fbr. Oradea 

Fbr. Doiceşti 

Fil. Lupeni 
Hunedoara 
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2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 

534 I Murodian Anton :;>os. Măgurele 97 Industria şi comercia-
lizarea textilelor 39 31,8 

535 I Minasian Agop r:al. Şerban Vodă 48 Fabrică ceaprăzărie 15 36,75 
536 Munca Textilă Str. Sadului 35 Filatură şi ţesătorie 

lină 198 448 
537 I Marvan Bd. 1907 nr. 10 Tipografie şi arte gra-

fi ce I 43 I 67 

538 I Minerva Şos. Viilor 87 Ciorapi 35 19 
539 Manotehnica Cal. Ferentari 72 Turnătorie de acumu-

latori I 106 I 100 
540 I Metalfin Str. Olimpului 62 Prelucrare metale no-

bile 
541 I Metalbloc Str. Veseliei 5 Prelucrare metale ne-

feroase 38 I 45 

542 Minele de aur Transil- C:al. Victoriei 11 Mine de aur 445 725 
vania 

543 Minele de aur din Cal. Victoriei 11 Mine de aur 161 t 500 
Stanija 

544 Mi pa Str. J 29, Parc Ra- Fabrică scule 

I 
62 

I 
45 

ho va 
545 I Moroeni r:al. Victoriei Forestieră 3686 1800 
546 Mataro Str. Sadului 155 Ţesătorie bumbac şi 

mătase I 67 I 48 
547 I Metalurgia Rahova Str. Emigrantului 16 Prelucrătoare metalur-

gică I 20 I 21 
548 I Manufactura Indigenă Str. Ceres 8 Ţesătorie bumbac 34 40 
549 Metalica Str. Inciinată 129 Metalurgie prelucră-

toare 134 I 450 
550 I Marcitex Spl. Unirii 144 şi Bucu„ Textile bumbac (ţesă-

reştii Noi torie) 5 I 78 
551 I Mfra-Jilava r:om. Jilava şi Bd. Articole cauciuc 72 630 

Brîncoveanu 23 
552 I Mott et Fii I Str. Puţul cu Apă Vinuri, şampanie I 63 I 5 

Rece 53 
553 Negrea Cristache Str. 11 Iunie 46 Tuburi ciment I 5 I 20 
554 Nova Cal. Rahovei 240 Ţesătorie bumbac 28 24 

t.:> 555 Nehoiaş Str. Nehoiaş 26 Ţesătorie bumbac, in, 
i:,.;i cînepă şi vig. I 74 I 54 
-:i www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 
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558 
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562 
563 
564 

565 

566 
567 
568 

569 
570 
571 

. 572 
573 
574 

575 

576 
577 
578 
579 

580 
581 
582 
583 
584 
585 

2 

Naroc 
Nitrogen, Depozitul 

Direcţiei Generale 
Nitroza 
Ode 
Olimpul 
Opera Coop. Sf. Spiri-

don 
Orel Herşcovici 
Oleagenoasa 
Produse Textile Ro

mâne 
Petrescu I. Constantin 

Porana N. Florescu 
Policom 
Pelican 

Presart 
Phonix 
Panait Roman 
PercalopoJ 
Record 
Rival 

Romochim - fbr. di-
recţie 

Răsucitoria mecanică 
Rochus 
Ro va 
Rădulescu G. Ing. 

Romfir-Galaţi 
Rudario 
Stela 
S.A.P.C.-Cluj 
Saro gaz 
Silvia - Uzinele 

3 

Str. Episcop Cheranl 19 
Cal. 13 Septembrie 143 

Str. Unirii 85 
Şos. Giurgiului 235 
Str. Inclinată 8-1:.! 
Str. Olimpului 42 
Aleea Frigului 16 

Intr. Năsturel 3 
Cal. Victoriei 23 
Str. T. Vladimirescu 43 

Str. Verzişori 32 

Şos. Măgurele 97 
Str. Carol Davila 69 
Cal. Plevnei 206 

Cal. Rahovei 42 
Str. Spătarul Preda 8 
Str. Inclinată 3 
Şos. Cotroceni l!i 
Str. Lînăriei 90 
Str. Dunavăţ 

Popeşti-Leorde ni 
Str. Paris 6 

Str. 11 Iunie 48-50 
Str. Blănarilor 6-10 
Cal. Rahovei 240 
Bd. 1907, nr. 14 

Str. Brezoianu 7 
Str. Izvor 2 
Cal. Şerban Vodă 22!'1 
Str. Brezoianu 13 
Str. Lancei 48 
Cal. Victoriei 11 

4 

Tricotaje 
Industrie chimică 

Chimicale farmaceutice 
Materiale construcţii 
Angrenaje 
Incălţăminte 

Ţesătorie bumbac 
Nutreţuri concentrate 
Ţesătorie lină 

Tăbăcărie şi încălţă-
minte 

Ţesătorie bumbac 
Tricoterie lină 
Articole librărie, pa-

petărie 
Arte grafice 
l,Tleiuri 
Ţesătorie mecanică 
Brutărie 
Ţesătorie mătase 
lncălţăminte şi art. 

piele 
Chimicale pentru tă-

băcărie şi textile 
Aţă de cusut şi brodat 
Fabrică mezeluri 
Aucumlatori 
Construcţii drumuri-

şosele 

Atelier frînghii 
Carieră 
Conserve 
Cărămidă şi porţelan 
Metalurgie 
Forestieră 

5 

20 
1617 

17 
23 
41 

102 

78 

102 

22 
78 
10 

234 
600 
31 
18 

147 

47 

25 
84 
58 
71 

73 
16 

57 
304 
43 

6 

32 
40000 

28 
119 
25 
0,8 

52 

78 

15 
15 
15 

35 
2010 

45 
4 

143 

9,4 

36 
146 
165 
150 

172 
208 
50 

7 

Fbr. Tîrnăveni 

Fbr. Cluj 
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586 
587 
588 

589 

590 

591 
592 

593 

594 
595 
596 
597 

598 
599 

600 

601 

602 

603 
604 
605 

606 
607 
608 

609 

2 

So cec 
Standard Grafica 
Standard Telefoane 

Scînteia Eelectromeca
nică 

Sorfil 

Simalex 
Sapi tex 

Ba tex 

Singras 
Synflurs 
Schmidt G. L. 
Silcosa 

Substanţia 
Soc. Construcţia Nouă 

Susuca Aurel (fost Raf-
topol) 

Trico firul 

Tera-Iancu Marcu 

Texrom 
Ţesătoria Giurgiului 
Torcătoria mecanică 

Fraţii Rizescu 
Tortul 
Timpuri Noi 
Ţesătoriile Hcunite A. 

B. 
Tanotex 

3 

Cal. Victoriei 11-13 
Bd. 1907 nr. 10 
Cal. Rahovei 266-268 

Str. Emigrantului 12 

Str. Episc. Chesarie HI 

Aleea Suter 1 
Şos. Viilor 44 

Corn. Progresul, str. 
Socolei 17 

Spl. Unirii 206 
Str. Dr. Eug. Iosif 14 
Str. Izvor 69-73 
Cal. Moşilor 27 

Fc. Chibrit 21 
Str. Mitrop. Grigore 20 
Str. Dobrogeanu Ghe

rea 6 
Str. înclinată 2 

Str. Izvor 78 

Pri. Şos. Giurgiului 24 

Cal. Rahovei 240 
Şos. Giurgiului 275 
Str. Gutenberg 3 bis 

Spl. Unirii 246 
Cal. Rahovei 54 
Str. Spătarul Preda li 

Str. Euf. Petica 61 
Str. Cărămidari de 

,Jos l3 

4 

Arte grafice 
Arte grafice 
Construcţii telefoane şi 

aparate radio 
Metalurgie prelucră-

toare 
Filatură lină, vig. fa

brică ciorapi 
Fabrică sticlărie 
Ţesătorie şi reţele tex

tile 
Produse chimice 

Săpun şi glicerină 
Industrie cosmetice 
Boiangerie-spălătorie 
Ţesătorie mătase 

Laborator cosmetice-
farmaceuticP 

Societate construcţii 
Fabrică calapoade 

Fabrică tricotaje 

Ţesătorie mătase vi-
gonea 

Ţesătorie mătase 
Ţesătorie bumbac 
Torcătorie in şi cinepa 

Filatură Vigonia 
Arte grafice 
Filatură şi ţesătorie 

bumbac 
Pluş 
Chimicale pentru tăbă

rie şi textile 

5 

1132 
65 

780 

134 

257 
215 

19 

32 
19 

402 
54 

31 

47 

29 

49 
23 
76 

253 

6 

140 
34 

340 

73 

185 
50 

19,2 
91,5 

43 

60 

19 

152 

19 

36 
38 
45 

43 

348 

ş:; 

7 

Frb. Cluj, Arad 

Brăneşti ad-ţia 
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610 
611 

612 
613 
614 

615 

616 

617 

618 

619 
620 
621 
622 
623 

624 
625 
626 

627 

628 

629 

630 
631 
632 

633 

2 

Trico tex 
Ţesătoria mecanica 

Stan Rizescu 
Ţesătoria Mediaş 
Turnul Fr. Hienz 
Tipografia Curierul 

Judiciar 
Tubai 

T.N.C. Depozit Titan 
Nadrag Calan 

Tricotajul Românesc 

Ţesătol'ia Filaret 

Tăbăcăria Naţională 
Talpa 
Tor·ma 
Tersot 
Termotechnica Herşco-

vici Alfred 
Tessar 
Talajul Piker 
Unio-cooperativă Satu-

Mare 
llzinele Ceramice Plo

ieşti 
Uzinele Chimice Ro

mâne 
Uzinele Textile Sf. 

Gheorghe 

Unio Chimica 
Vatelina Ganzert 
Vulcan 

Voja 

3 

Str. Veseliei 3-5 
St1'. G1·ădina cu cai 5 

Şos. Giurgiului 235 
Str. Echinoxului 11 
Str. Artei 1 

Str. lnclinată 127 

Cal. Rahovei 264 

Bd. Mareşal Tito 28 

Str. înclinată 22 

Str. Verzişor 22 
Str. Tăbăcari 7 
Str. Sf. Elefterie 45 
Cal. 13 Septembrie 82 
Str. Brezoianu 6 

Str. Joiţa 11 
Cal. Rahovei 260 
Str. Mihail Detrimie 54 

Str. Brezoianu 13 

Şos. Panduri 71 

Str. Bezaron 13 

Şos. Viilor 85 
Str. Gl. Dragalina 15 
Str. Samuel Vulcan 40 

Str. Emigrantului 12 

4 

Tl'icotaje 
Ţesătorie bumbac 

Ţesătorie mătase 
încălţăminte 
Arte grafice 

Fabrică, articole de in
stalaţii 

Comerţ laminate fier 

Tricotaje lină şi bum
bac 

Ţesătorie mecanică mă-
tase 

Tăbăcărie, încălţăminte 
Tăbăcărie, încălţăminte 
Spirtoase 
Ţesătorie şi tricotaje 
Reprezentanţă articole 

tehnice şi instalaţii 
Mecanică precizie 
Forestieră 
Fabrică vagoane, arti

cole metalice, lemn 
Articole menaj, sani

tare, faianţă 
Articole cauciuc 

Filatură şi ţesătorie 
bumbac 

Prelucrare in, cinepă 
Lacuri, vopsele 
F'abrică vatelină 
Metalurgie prelucră-

toare 
Metalurgie prelucră

toare 

5 

87 
650 

53 
68 

26 

8 

18 
355 
428 
29 

338 

29 

476 

178 
578 

36 
32 

1456 

•-'~--J•c ~· 

6 ·I 7 

105 

26 
48 

20,5 
1615 
950 

273 

250 

130 

200 
900 

122 
93 

2160 

Fbr. Satu Mare 

Fbr. Ploieşti 

Fbr. Sf. Gheorghe 

Fbr. Braşov 
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~ 634 Via Şos. Panduri 77 
635 Venus Str. Lînăl"iei 92 Ţesătorie mătase 

I 
192 I 260 

636 Vulturul Asigurări Bd. 6 Martie 55 Asigm·ări 47 
637 Weigel C~rol Str. Cuţitul de Ar- Lăcătuşerie 6 I 100 

gint 14 
638 I Wolff E. Str. Dr. Istrati 7 Metalurgie prelucră-

to are I 756 I 980 
639 I Wassblack Str. 11 Iunie 48 Fabrică garnituri etan-

ş are I 59 I 14 
640 I Zamfirescu Str. S. Vulcan 46 Produse zaharoasP 92 442 
641 :Zimmer Str. Spătarul P1·eda 30 Uleiuri, lacuri şi vop-

se le I 335 I 160 
642 I fncălţămintea Filaret- Aleea Frigul 16 ineălţăminte - 15 

Gugui 

SF.C:TORUL IV ROŞU 

643 I Aera dinamica română Str. Banu Manta 83 Articole tehnice 

I 
97 

I 
220 

644 Amerom Str. Luterană 25 ReflectoarE' 180 200 
645 A.M.I.T. Şos. Nicolae Titules- Ustensile textile 137 90 

cu 79 
646 A.M.L. Calea Griviţei 476 Tîmplărie 

I 
6 

I 
42 

647 Ardeleana Str. 13 Decembrie 5 Sticlă 743 320 
648 Arta Lemnului Ionescu Şos. Chititei 113 Tîmplărie 20 43,5 

Mircea 
649 Ba novita Cal. Victoriei 29 Spirt 
650 Bazilescu Saint Mar- Str. Edgar Quinet 1 Şampanie I 12 

ceaux 
651 Berceni Str. Dr. Marcovici 9 Carton asfaltat 
652 Bianchi St. Cal. Griviţei 259 Ţesătorie şi împletit 

sir mă 7 58,75 

653 I Bitei Bd. Bucureştii Noi 73 Marmură 25 39 
654 Fabrica hîrtie Buşteni Str. Matei Millo 10 Hîrtie - 17408 
655 Calimanovici E. între- Str. 13 Decembrie 5-7 Construcţii 65 200 

prinderi 
l-.:1 ~56 I Caubert Str. Episcop Vulcan 30 Articole cauciuc Klin-
,j:. ..... gherit I 18 I 870 
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~ 
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657 
658 
659 
660 

661 
662 
663 
664 
665 

666 
667 
668 

669 

670 
671 
672 
673 
674 

675 

676 
677 
678 
679 
680 

681 

682 
683 
684 
685 

2 

Ceho-Slovaca 
Chemix 
Chiajna 
Chimpro 

Chitila 
Dacia 
Dacia Traiană 
Dop pieri 
Dorna Foresta 

Distribuţia 
Foresta Stalo Română 
Forestiera lui Nadrag 

şi Steaua 
Fructonil 

Garajele Mihăescu 
Gheaţa Grozăveşti 
Gladys 
Goldemberg Fraţii 
Grupul Industriei Chi~ 

mice 
Grupul roman de con-

strucţie 
Haug I. 
Herdan 
l.A.R.T. 
Ideal Armand Galy 
Imprimeria 

Industria Alimentară 
Giuleşti 

Industria Fierului 
I.G.T. 
Industria Sîrmei 
Intreprinderile genera
le pt. industria lemnului 

3 

Şos. N. Titulescu 177 
Str. Neculce 83 
Bd. Bucureştii Noi 168 
Cal. Griviţei 443 

Şos. Chitila 
Bd. Bucureştii Noi 50 
Str. Sărindar 5-9 
Şos. N. Titulescu 79 
Str. Occidentului 30 

Str. Gl. Budişteanu 11 
Str. Gl. Berthelot 34 

Str. 13 Decembrie 2 
Str. Gl. Berthelot 22 

Str. Cobălcescu 45 
Şos. Grozăveşti 23 
Şos. Chitila 26 
Str. Sutaşului 20 

Bd. Bucureştii Noi 111 
Str. Dr. Marcovici 9 
Str. Dinicu Golescu 38 
Şos. Basarab 15 
Str. 13 Decembrie 48 
Şos. Bucureştii Noi 283 
Str. Walter Mărăci-

neanu 2 
Str. Alunului 16-18 

Str. Sutaşului 24 
Str. Buzeşti 45 
Cal. Victoriei 39 
Str. 13 Decembrie 2 

4 

Ţesătorie mătase 
Produse farmaceutice 
Filatură bumbac 
Chimicale pentru tex-

tile si tăbăcărie 
Fabrică zahar 
Filatură de bumbac 
Editură şi arte grafice 
Tricotaje de bumbac 
Industrializarea lem-

nului 
Petroliferă 
Forestieră 

~'orestieră 
Industrializarea fructe-

lor 
Garaj 
Gheaţă 
Cremă ghete 
Industrie chimică 

Coloranţi 
Construcţii 
Construcţii 
Moară si brutării 
Industrie alimentară 
Carton ~ .sfaltat 
Tipografie 

Conserve 

Siderurgie laminaj 
Tricotaje bumbac 
Metalurgie 
Mobilă lemn 

5 

41 
35 

154 

19 
250 
720 
546 

26 

2140 
2199 
3000 

4500 

11 
81 
17 

83 
69 

9 
850 

42 
19 

105 

30 

83 
86 

2198 

6 

56 
45 

240 

14 
900 
984 
650 

11 

1295 
400 

2700 

1175 

285 
33 

128 
55 

500 
80 

9 
36 

58 

1000 
42 

11475 

7 

Fbr. Deva 
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686 
687 

688 
689 
690 

691 
692 
693 
694 
695 
696 

697 

698 
699 
700 
701 
702 

703 

704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 

716 

2 

Industria Tehnică 
întrep. Gl. Tehnice 

Tiberiu Eremia 
întrep. Ing. I. Ioanovici 
Jntessa 
Intreprinderile meta-

lurgice Dunărene 
Kabe 
Kores 
Laromet 
Lessel 
Letea-fabrică de hîrtie 
Luceafărul 

Lupeni Dii". Generală 

Lupta Stroilă 
Luther 
Mica 
Moara Ilfov 
Noua Fabrică de ţesă

torie de mătase 
Oglinde. Românească 

(fostă Zwolfer) 
O lando-Romana 
Oltenia 
Omega 
Oţel Rapid 
Pelops 
Petreşti-Fabrică hîrtie 
Petrolul Bucureşti 
Philips . 
P. Neamţ-Fabrică hîrtie 
Popovici Gh. 
Pressa 
Prima fabrică de hîrtie 

din Ardeal 
Radio Difuziune S.A. 

3 

Bd. Armata Poporului 71 
Str. Ştirbei Vodă 178 

Str. Basarabiei 13 
Şos. Bucureştii Noi 77 
Cal. Griviţei 23 

Şos. Bucureştii Noi 79 
Str. 13 Decembrie 5-7 
Bd. Bucureştii Noi 164 
Str. Bursei 1 
Str. Matei Millo 10 
Str. Luigi Cazzavillan 

14-16 
Str. Transilvania 6 

Bd. Gl. Budişteanu 8 
Şos. Basarab 46 
Str. Constantin Mille 17 
Comuna Chiajna 
Bd. Bucureştii Noi 73 

Cal. Griviţei 136 

Str. Th. Aman 10 
Şos. Giuleşti 164 
Şos. Bucureştii Noi 128 
Str. Col. Chiriacescu 7 
Şos. Moara Ciurel 102 
Str. Matei Millo 10 
Str. Caransebeş 1 
Bd. 6 Martie 42 
Str. Matei Millo 10 
Str. Dr. Felix 45 
Cal. Plevnei 46 
Str. Matei Millo 10 

Str. Gl. Berthelot 41 

Armături 
Construcţii 

4 

Construcţii 
Ţesătorie bumbac 
Metalurgie 

Tricotaje de mătase 
Pielărie 
Metale neferoase 
Cherestea, parchete 
Hîrtie 
Tipografie 

Ţesătorie, tricot, filatură, 
sticlă, mină cărbuni 
Tipografie 
Fabrică bere 
Exploatare minieră 
Moară 
Ţesătorie mătase 

Scaune, oglinzi 

Sticlă 
Ţesătorie bumbac 
Uleiuri şi săpun 
Scule de precizie 
Produse chimice 
Fabrică de hîrtie 
Rafinărie petrol 
Electrotehnice 
Hîrtie şi mucava 
Construcţii lemn 
Tipografie 
Hirtie 

Radiodifuziune 

5 

64 
2159 

1063 

44 

15 
781 

29 
2703 

191 

3000 
38 

311 
5200 

36 

45 
135 

27 
17 

400 

163 
525 

9 
51 
41 

1150 

6 

39 
83 

7 

88 I războaie 
2640 

19,5 
967 I Fbr. Mediaş 

5500 
160 

15671 
178 

1820 
28,5 

2250 
3900 

60 

18,50 
221 
75 
45 

3200 

120 
4000 

46 
20 

800 

200 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 
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""' ""' 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 

726 
727 
728 
729 

730 

731 
732 

733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 

741 
742 

743 
744 
745 
746 

2 

Reclădirea Bazilescu 
Renida 
Rhein et Comp. 
România Mare (Trafag) 
Schiel Fraţii 
Schmid Rudolf 
Sinametan 
Sopex 
Steaua Roşie fost C. 

Bunger 
Sticloval 
Styrbei 
Syntesia 
Tăbăcăria Română 

Tehno Marina 

Teleajen-Fabrică hîrtie 
Timpul 

Tipal'Ul Românesc 
Titan Nadrag Calan 
Tungsram 
Turcoaia Granit 
Unirea Construcţii 
Unirea Petrol 
Universul 
Urziceni-Fbr. cărămizi, 

ţigle 

U.M.B. 
Uz. Metalurgice Gri-

viţa 
Uz. Română de Pîslă 
Vicenţia 
Wander Br. 
Zărneşti, Fabrică de 

celuloză 

3 

Cal. Griviţei 1 
Şos. N. Titulescu 79 
Str. Gr. Manolescu I 0-14 
Str. Cerbului 1 
Str. Brezoianu 21 
Şos. N. Titulescu 85 
Str. Frumoasă 31 
Str. 13 Decembrie 5-7 
Str. Brezoianu 18 

Bd. 6 Martie 38 
Str. Barului 2 
Str. Brezoianu 24 
Str. Ştirbei Vodă 74 

Str. Luterană 26 

Str. Matei Millo 10 
Str. C. Mille (Sărin-

dar 16) 
Str. Sărindar 16 
Str. 13 Decembrie 2 
Şos. Basarab 27 
St1·. Sf. Voevozi 56 
Str. 13 Decembrie 4 
Str. Gl. Berthelot 90 
Str. Brezoianu 23 
Str. Sf. Ionică 7 

Şos. N. Titulescu 31 
Str. Rotaşului 14 

Str. Dr. Marcovici 9 
Str. Metodie 70 (Tudor) 
Şos. Bucureştii Noi 90 
Str. Matei Millo 10 

1 4 

Cărămizi 
Ţesătorie mătase 
Şampanie şi vinuri 
Cherestea şi parchete 
Maşini 
Pile 
Exploatare· gaz metan 
Textile 
Instrumente medicale 

Exploatare nisip, cua1·ţ 
Vată şi conserve 
Produse chimice 
Tăbăcărie şi îndHţă-

minte 
Materiale constr·. car-

ton asfaltat 
Hîrtie 
Tipografie 

Tipografie 
Bidoane aragaz 
Becuri electl"ice 
Exploatare de cariere 
Construcţii 
Petroliferă 
Tipografie 
Cărămizi, ţigle 

Turnătorie 
Metalurgie prelucră-

toare 
Textile 
Chimicale farmaceutice 
Produse farmaceutice 
Celuloză 

5 

80 

45 

77 
4268 
436 
37 

226 
153 
fi O 

129 

450 
317 
116 

189 
77 

186 
143 

921 
261 

206 

150 
13 
16 

147 
1133 

6 

45 

100 

80 
1665 
463 

13 

200 
132 

25 

350 
160 

310 

120 
40 
36 

200 

800 
240 

144 

254 

22,2 

4260 

7 

Fbr. Braşov 
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UN DOCUMENT CARTOGRAFIC BUCUREŞTEAN DIN 1803-1805 

de AURELIAN SACERDOŢEANU 

Istoria oraşului Bucureşti se îmbogăţeşte zi de zi cu documente 
noi din toate perioadele vieţii sale. Studii bine documentate şi chibzuit 
expuse înmulţesc rînd pe rînd paginile istorice ale trecutului său, la 
care se adaugă ~eîntrerupt minunatele înfăptuiri pe care prezentul le 
foscrie monumental şi trainic pe toată întinderea măreţei noastre capi
tale. La toate acestea alăturăm acum un document cartografic prin care 
se lămureşte mai bine un cartier central al vechiului Bucureşti, de o 
parte şi de alta a Dîmboviţei, de la podul Mihai Vodă pînă la Piaţa 
Unirii. El fixează pe teren un moment dintr-o lungă dispută. între rive
rani, începută în 1780 şi încheiată, se pare, în 1832. 

Documentul în sine nu este necunoscut. După o copie liberă par
ţială l-a folosit I. C. Filitti, pe de o parte ca să localizeze casei~ docto
rului Silvestru Filitti 1, iar pe de alta, în legătură cu istoricul bisericii 
Sf. Dumitru 2, datîndu-1 în jurul anului 1800. Pe urmă l-a cunoscut şi 
G. D. Florescu, datîndu-1 pe la 1804 :i. Originalul acestui document fără 

1 I. C. Filitti, Aşezămîntul cultural al mitropolitului Dositei Filitti, (Bucu
reşti, 1910), p. 143. 

2 Idem, Biserica Sf. Dumitru din Bucureşti, Bucureşti 1932 (extras din „Bi
serica Ortodoxă Română", mai-iunie 1932), p. 12, după o comunicare din 1910 a 
lui Iuliu Tuducescu. 

3 Cu regretul că s-a pierdut urma acestui document cartografic, după care 
avea o copie comunicată de C. Sărăţeanu, informaţia a trecut şi la G. D. Florescu, 
Alaiul înmormîntării lui Alexandru N. Suţu voievod la 20 ianuarie 1821, Bucu
i·eşti 1932, p. 37 n. 170. Idem, Vechi proprietăţi în Bucureşti în veacurile XVII şi 
XVIII, Bucureşti 1934, p. 31. Se pare cit G. D. FloL"escu poseda o copie mai bună 
decît cea folosită de I. C. Filitti, deoarece credem că la ea se referea proiectul 
unei lucrări. O schiţă de plan al centrului oraşului Bucureşti pe la 1804, anunţată 
în Din vechiul Bucureşti, Bucureşti, 1935, p. II, şi Schiţe de plan ale centrului 
Bucureştilor la începutul veacului al XIX-lea, ibidem, p. 20 n. 43. D-sa îmi co
munică amical că în februarie 1958 în două rînduri a ţinut conferinţa : Pe mar
ginea Dîmboviţei la obîrşia Podului l\fogoşoaei la 1804, avînd la bază acelaşi plan, 
~or,ferinţă pe care n-a publicat-o încă. Ulterior planul este menţionat şi de 
I. Ionaşcu, Un plan inedit al Curţii Vechi din 1799, „Revista istorică română", 
XIII, (1943) nr. 1, p. 58 n. 2. 
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dată, acum cunoscut, aduce numeroase informaţii topografice 1. Intre 
altele delimitează şi „ostrovul Dîmboviţei" pentru a cărui fixare pe hartă 
s-a depus multă sîrguinţă cu rezultate meritorii 2. 

Schiţa topografică de care este vorba a făcut parte dintr-un dosar 
mai întins, alcătuit după anul 1832, sub titlul : „No.80. Delă pentru 
harta şi copia de anafora în pricina apii Dîmboviţa de lîngă baia mi
tropolii a să îndrepta. La bae lîngă Doamna Băla.~a" 3. Actele păstrate 
în acest dosar arată acţiunea „pentru cei ce s-au întins cu zidirea bina
lelor în Dîmboviţa la Curtea Veche", cum spune rezumatul dorsal al 
primului act din 18 iulie 1801 1. In fond, e vorba de împingerea malului 
stîng al Dîmboviţei prin aruncare de gunoaie, silind apa să rupă din 
malul opus, lezînd astfel pe proprietarii de acolo. 

Soluţionarea litigiului tărăgănează însă căci în 1804, riveranii lezaţi 
iar înaintează domniei o jalbă în greceşte, prin care îi cer să se porun
cească cu străşnicie ca negustorii cu prăvălii ale căror curţi dau în albia 
rîului, să nu mai arunce gunoaie şi fărîmături sau măruntăi în albie 
căci împing cursul apei spre celălalt mal putînd aduce astfel şi înnec 
oraşului. Intre exemplele de abateri pe care le dau jeluitorii arată 
cafeneaua Altîntopoaiei (Kmpeve Trjs AÂTT)V'to:rtcfos) şi cumpărătorii de 
la nişte ziduri unde a fost bucătăria Curţii Vechi (ij KGth:6ri -rlj1 na<\aiii<; 
KouptT)S) între care este şi Hagi Teodosie Cabrocali (X. eeooojri 
Kaµnpc.o'.1Âfj). Petiţionarii cer : 1. Să se facă cercetare la faţa locului, 
poarta de sus a Curţii Vechi, fie de către marii vornici, fie de toţi 
marii boieri, sau „să fixaţi o zi ca însăşi înălţimea voastră să vedeţi cu 
ochii toate cele de mai sus şi stricăciunea ce fac cei de dincoace de rîu 
celor de dincolo". 2. Să se dea poruncă domnească să nu se mai arunce 
dărîmături în rîu şi să nu se mai zidească binale pînă se va lua hotă
rîrea definitivă, aşa cum a făcut domnul şi pentru reconstrucţia oraşului 
după focul din anul trecut (1803). 3. Ca să nu mai fie discuţii în viitor, 
boierii orînduiţi cu cercetarea „să măsoare locul Curţii Vechi de la pod 
pînă la vechiul mal al rîului şi să precizeze suma stînjenilor pînă unde 
au voie să se întindă cu clădirile", iar ce va fi mai mult să se dărîme. 

1 Arh. St. Buc., 11.fitropolia Ţării Româneşti, CDLXV/7, orig. hîrtie (375 >: 
535 mm). Vezi în anexă reproducerea în fotocopie şi în transcriere, ceea ce ne 
dispensează să-i mai facem o analiză mai amănunţită. Observăm că săgeata care 
indică nordul pe hartă este un adaus mai tîrziu. 

2 P. Cernovodeanu - N. Vătămanu, Contribuţii la vechea topografie a 
Bucureştilor : Ostrovul Dîmboviţei (sec. XVI-XVII), „Studii" (1959), nr. 6, p. 
115-130. Cp. şi Pr. A . N. Constantinescu, Bucureştii din timpul lui Cuza Vodă. 
(Partea de nord văzută din dealul Mitropoliei), „Glasul Bisericii", XX (1961), p. 
1015-1019. Idem, „Biserica Gorganelul de aci din Bucureşti", ibidem, XXU (1963), 
p. 952-953. 

3 Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, CDLXV/1, foaia anexă, la sfîr
şitul căreia se spune : „Numărîndu-să au eşit foi optsprezece peste tot această 
delă". Cînd s-a reordonat fondul desfăcîndu-se dosarul s-a transformat în pachetul 
în care se păstrează şi această foaie, dar lipseşte doc. nr. 4 (v. Indice cronologic
Nr. 1, vol. II, Bucureşti, 1961, nr. 13 427). 

4 Ibid., CLDXV/1, copie după condica divanului de logofătul Răducan, a 
anaforalei mitropolitului Dositei împreună cu veliţii boieri. Rezoluţia domnească 
e din 1 august 1801. 
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4. Să orînduiască zabiţi mumbaşiri (slujbaşi ai administraţiei) care să 
pună în lucrare nizamul (ordinul) după hotărîrea care se va da, ca să-şi 
revină rîul în drumul său natural. Rezoluţia domnească din 2 octom
brie 1804, dispune ca marii vornici să -facă cercetarea cerută şi să arate 
totul pe larg prin anafora „după care vom veni şi înşine domnia mea 
la faţa locului, ca prin chear vederea noastră să dăm cuviincioasă hotă
rîre pentru această obştească pricină" 1. 

Dînd urmare acestei porunci patru mari vornici fac cercetarea la 
faţa locului şi la 5 noiembrie 1804 înaintează domnului anaforaua ce
rută, cu constatarea că cele arătate de jeluitori sînt adevărate. In acelaşi 
timp ei au consultat şi actele mai vechi cu privire la această chestiune, 
care îşi are începutul în anul 1780. In modul acesta se analize::iză opt 
porunci domneşti date în anii 1780-1801 şi rămase fără rezultat, căci 
pîrîţii au arătat nesupunere. Se propune deci să se poruncească ridi
carea de către cei în cauză a molozului depus şi să facă pe cheltuiala 
lor un şanţ pentru scurgerea apei, iar jeluitorii să pună şi ei capre în 
partea lor pentru cîtva timp, pînă ce apa Dîmboviţei va fi împinsă pe 
drumul şanţului ca să reintre în matca veche. Domnul confirmă toate 
acestea la 5 aprilie 1805, dînd poruncă hotărîtă de îndreptare 2. 

Cu cîtă ascultare au răspuns riveranii la straşnicile porunci dom
neşti se vede din urmarea pe care a avut-o chestiunea. Abia la 27 octom
brie 1832, comisia Văpselii de Roşu înştiinţează mahalagii să-şi ridice 
binalele de pe marginea apei 3, iar la 26 noiembrie acelaşi an comisul 
Gheorghe Urdăreanu face o comunicare pentru stricarea binalelor din 
matca apei Dîmboviţa 4• Alăturat acestor acte este şi o „catagrafie de 
cîte bin_ale i uluci şi ziduri sînt a să tăia de către înalta stăpînire după 
marginea Dimboviţii, după arătarea d. Hartl, arhitectonul oraşului" :;_ 
E de presupus că abia de data aceasta numeroasele porunci vor fi fost 
îndeplinite. 

Aşa cum se prezintă schiţa, în care nu sînt marcate proprietăţile 
jeluitorilor de mai sus, naşte îndoiala că a putut fi făcută ca urmare a 
acţiunilor acestora, deşi numele unora figurează în legenda ei. Mai 
mult încă, actele cunoscute se referă numai la malul Dîmboviţii din 
dreptul Curţii Vechi. Schiţa însă se întinde pînă la podul (strada) Mihai 
Vodă şi s-ar putea atribui arhitectului Hartl, care ar fi putut-o alcătui 
ca o consecinţă a acţiunilor edilitare întreprinse în 1832. Impotriva unei 
datări aşa tîrzii stau însă multe nume din hartă, între care „Domniţa 
Văcăreasca" este hotărîtor. Aceasta îşi vînduse casele în 1818, încît ar 
trebui să figureze acolo numele noului stăpîn, logofătul Ştefan Belu. 
Deci este exdusă executarea hărţii ulterior acestei date. 

1 Arh. St. Buc., Mitropolia CDLXV/2, orig. grec ; semnează româneşte Radu 
Golescu şi gre<'eşte Evstratie Kreţulescu, Gheorghe Cantacuzino, Nicolae sluger, 
Safta polcovnicea;;a văduva şi un Grigore Ru ... (rpeyopWS Pou ... ) 

2 Jbid. CDLXV/3. în anexă dăm actul în întregime, valoros şi pentru isto-
ricul acţiunilor precedente. 

3 lbid., CDLXV/4, copie. 
" Jbid., CDLXV/5, copie. 
5 Jbid., CDLXV /6, copie. 
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Datarea destul de precisă este totuşi posibilă. In rezoluţia dom
nească din 5 aprilie 1805 se spune limpede că, în chestiunea împre
surării mătcii Dîmboviţii „încă de anţărţ, din leat 1803 martie 12, s-au 
fost dat cuviincioasă porunca noastră" marilor boieri „ca prin vederea 
dumnilor să cerceteze pă diiastima apii cită să află în oraş în lăuntru 
şi veri unde vor fi aruncături de gunoae şi altele, cum şi chioşcurile i 
binale aruncate şi scoase pă apă", să se ridice sau să se strice. Din 
cauza focului din acel an porunca nu s-a putut executa, dar acum, în 
urma rugămintei făcută de mărginaşii „dimpotriva Curţii cei Vechi", 
trebuie să se facă ceea ce hotărîse mai înainte, însă „la toate diiastima. 
apii Dîmboviţii cită este în oraş în lăuntru ca chioşcurile, scosături şi 
taraşi bătuţi pă marginea Dîmboviţii". Aceasta înseamnă ică domnul a 
inclus cauza secundară - matca Dîmboviţii din dreptul Curţii Vechi -
măsurătoare pe care o cereau şi jeluitorii din 2 octombrie 1804, în cauza 
principală, matca întregii Dîmboviţe bucureştene. 

Este evident că, în 1803, s-a procedat metodic la lucrare, s-au 
măsurat locurile şi s-au precizat abaterile mărginaşilor. Aceste cerce
tări s-au concretizat şi în hartă. Acum, în 1805, toate lucrările fiind 
gata, inclusiv porţiunea de la Curtea Veche, domnul nu întîrzie să dea 
o dispoziţie generală. Documentele arată că încheierea lucrărilor a mai 
tărăgănat peste un sfert de secol, fapt care explică conexarea actelor 
celor două cauze într-un singur dosar, din 'care ni s-au păstrat actele 
amintite. 

ANEXA 

18('5 aprilie 5. - Constantin Alexandru. 
Ipsilanti, domnul Ţării Româneşti, întă
re-şte anaforaua marilor vornici din 5 
noiembrie 1804 şi dispune să se ia mă
surile necesare ca matca rîului Dîmbo-
v1ţa cit este în Bucureşti, să fie eliberată 
de gunoaie şi de dărîmături, spre a fer: 
oraşul de inundaţie. 

Io Costandin Alexandru Ipsilant voevodu i gospodar Zemble Vlahscoe .. 

Pentru această împresurare a mătcii Dîmboviţii încă de antărţu, 
din leat 803 mart 12, s-au dat cuviincioasă porunca noastră prin pitac 
către dumnealor veliţii vornici i către dumnealui vel spătar şi dumnealui 
vel agă, ca prin vederea <lumilor să cerceteze pă diiastima apii cîtă să 
află în oraş înlăuntru şi veri unde vor fi aruncături de gunoae şi altele, 
cum şi chioşcurile i binale aruncate şi scoase pă apă, nu numai să dea 
nizam ca cele ce să stricaseră din cea dă atunci viitură a apii să nu să 
mai facă altele şi să rămîe Dîmboviţa slobodă şi deşchisă, ci încă şi 
cele cite vor fi rămas nestricate pînă atunci să să rîdice negreşit, ca 
să rămîie lărgimea şi lumina apii slobodă, cum şi taraşii ce-i bat pe 
marginea apii Dîmboviţii cu carii intră în apă dă strimtorează lărgimea 
ei. să lipsească. După care poruncă neapucîndu a să face atunci urmare, 
în urma întîmplării iangînului 1, după rugăciunea ce ne-au făcut măr--

1 Incendiu, foc ; turc. ian.gin. 
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ginaşii du peste apă, adică cei dinpotriva Curţii cei Vechi, am mers 
înşine noi la faţa locului, unde am văzut de faţă că cu adevărat s-au 
strimtorat lărgimea mătcii şi lumina apei, atîta încît urmează dă nevoe 
să să abată apa şi să-şi schimbe Dîmboviţa curgerea ei prin curţile 
jăluitorilor şi aiurea prin altă parte, cînd şi atunci am fost dat poruncă 
noastră ca să facă handacuri 1 pă dăspre partea unde este Dîmboviţa 
împresurată, ca prin curgerea apii mîncîndu-să acea împresurare şi 
zmăcinîndu-să, să-şi vie Dîmboviţa la starea şi curgerea ei în voie pă 
matca sa cea veche. Care şi această poruncă din pricina ernii trecute 
nu s-au fost pus în urmare. Acum însă, fiindcă vremea este în primă
vară, cuvînt n-au mai rămas, nici priimim a auzi măcar vreun fel dă 
pricinuire înpotrivă, căci este cunoscută şi văzută paguba ce din vreo 
viitură mare a apii poate să să întîmple nu numai celor cu binalile 
dinpotrivă ci şi la o cîtăva parte din lăcuitorii politii, încă şi sterisis ?' 

poate să să facă politii de acest fel dă trebuincioasă îndăstulare '1 apii. 
Ci dar, întărim anaforaoa aceasta ca o dreaptă şi cu cale şi straşnic 

poruncim atît dumneavoastră veliţilor vornici cît şi dumneavoastră zabi
lilor 3 mari ai politii, vel spătar şi vel agă, ca acum îndată, făr dă altă 
prelungire mai mult, prin privigherea şi silinţa dumneavoastră boerilor 
vornici şi prin mumbaşăretu" dumneavoastră boerilor zabiţi, cu voe 
fără voe, să să pue negreşit în faptă urmarea aceasta întocmai precum 
să coprinde mai jos. 

Şi după ce veţi face cuviincioasa îndreptare a mătcii cu mijlocul 
ce poruncim acolo, la locul unde s-au văzut dă domnia mea, adică în 
dreptul locului dumnealui vornicului Creţulescu şi de rînd la vale 
dăspre toată înpresurarea ce au făcut-o cei cu binalile din Curtea 
Veche. Apoi asemenea nizam ;-; dă urmare să daţi şi la toată diiastima 
apii Dîmboviţii cîtă este în oraş înlăuntru la chioşcuri, scosături şi 
taraşi bătuţi pă marginea Dîmboviţii, cu care au întrat în apă dă au 
strimtorat lărgimea ei, să lipsească cu totul. 

1805 aprilie 5. (L.S.) Vel logofăt. 

Prea înălţate doamne, 

Dupe jalba ce au dat mării tale dumnealui biv vel vornec. Radul 
Golescu i dumnealui biv vel logofăt Istrate Creţulescu, paharnic Ior-
gache Cantacuzino, Nicolae sluger şi alţi mahalagii ce sînt cu casele pă 
marginea Dîmboviţii pă partea de la vale, pentru prăvăliiaşii cei cu 
binalele dinpotrivă clupe partea de la deal pă rîndul Curţii cei Vechi, 
cum că clupe atîtea cercetări dă boeri orînduiţi la faţa locului şi clupe 
atîtea porunci domneşti ce s-au dat clupe vremi ca să nu mai arunce 
gu,,, ·i şi alte fărămături pă marginea apei, cu care au strimtorat matca 

1 Şanţ ; turc. handak, hendek; ngr. xavl\ay,xavl\akL 
2 Pa.':Ubă ; ngr. OTEp1]61S 
3 Stăpînire, şef ; turc. zabit, zabet. " 
4 Slujitor, agent ; turc:. milba#r, de unde mumbaşir, bumbaşir. 
5 Ordin, ordonanţă ; turc, nizam, nezam. 
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Dîmboviţii gonindu-o tot spre curţile şi binalile jăluitorilor, nu numai 
că nici o dată următori n-au fost acei prăvăliiaşi poruncilor domneşti 
şi nizamului ce întratîtea rînduri s-au dat spre a să dăzbăra dă o rea 
urmare ca aceasta pricinuitoare dă vătămare atît binalelor jăluitorilor 
cît şi politii dă obşte, ci încă înpotrivă urmînd şi necontenit aruncînd 
gunoiu şi alte măruntăi tot pă marginea apei, care gunoiu şi fărămătură 
din vreme în vreme bătăturindu-să şi întărindu-să, au făcut pădînsul 
şi zidiri cu care întinzîndu-să tot spre Dîmboviţă, atît de mult au 
strimtorat-o încît să primejduieşte dă a .să astupa cu totul matca sa 
cea veche şi a-şi dăşchide drum prin altă parte. Şi pă lîngă vătămare 
ce poate pricinui binalelor jăluitorilor cînd să va abate Dîmboviţa spre 
acea parte de la vale, unde să goneşte dă binalele pîrîţilor făcîndu-şi 
apa deosebit drum, stă în primejdie şi chiar politiia Bucureştilor dă vreo 
înnecătură, cerînd jăluitorii de la măriia ta ca lîngă nizamul ce să dă 
pentru noaoa clădire a binalelor tîrgului ce s-au arsu, să să facă şi 
pentru aceasta îndreptare prin cercetare în vedere dă boeri orîndui'~i 
la faţa locului, măsurîndu-să şi partea dă loc, aceia pă care îşi au 
pîrîţii binalele din faţa podului pînă unde au fost matca cea veche a 
Dîmboviţii, ca să să vază cu cît s-au mai întins spre apă fieştecare şi 
acea parte din binalile lor cu care să va dovedi că au apucat şi din 
drumul apei, dă să va găsi cu cale dă înălţimea ta, să să şi sfărame 
tăindu-să şi acel prostichiu 1 de pămînt adăogat din gunoiu şi din 
alte aruncături ale lor pă care s-au întins cu binalile, ca să-şi vie 
Dîmboviţa în cea dintîiu stare a sa, să-şi aibă apa curgerea în voe pă 
m'ltca cea veche, a nu să abate spre binalele jăluitorilor. 

Ni să porunceşte dă înălţimea ta printraceiaşi jalbă, ca mergînd 
la faţa locului, să urmăm a face cercetările ce sînt cerute prin jalbă şi 
să arătăm mării tale ca să să dea cuviincioasa hotărîre. 

Următori fiind luminatii mării tale porunci, înşine am mers la 
faţa locului unde, dupe ce am făcut perierghie 2, atît Dîmboviţii cît şi 
binalelor ce sînt făcute pă marginea ei dăspre podul ce urmează pîn 
Curtea Veche, şi am văzut că în adevăr şi lumina apei s-au micşorat 
.strimtorîndu-o cu acele binale şi curţile jăluitorilor s-au mîncat dă apa 
ce s-au înpins tot spre acele curţ.i, apoi am făcut teorie 3 şi anaforalelor 
celor <lupe vremi orînduiţi boeri la faţa locului, cum şi poruncilor dom
neşti ce s-au dat cu nizam dă îndreptarea aceştii pricini şi văzum aceste 
seneturi ", însă : 

Leat 1780 sept. 2. Anafora a celor de atunci veliţi boeri cătră 
măriia sa Alexandru vodă Ispilant, părintele mării tale, cu coprindere 
că dupe jalba ce au fost dat atunci dumnealui logofăt Istrate Creţulescu, 
unul din cei de ajum jăluitori, tot pentru prăvăliiaşii dinpotrivă dă 
peste gîrlă, că cu aruncătura gunoiului pă marginea apei, au înpins apa 
spre curtea dumisale pricinuindu-i mare stricăciune, au făcut dumnealor 

1 Adaos, spor ; ngr. :rtpOa8YJkx 
2 Curiozitate (a afla, a şti C'€Va) ; ngr. :rrepLepA.eia 

.înconjura" de la v. :rrepieppxoµm 
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3 Cercetare, studiu ; gn. oewpla „teorie, speculaţie". 
~ Act, document, adeverinţă ; turc. sened. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



cercetare şi găsindu-să în adevăr arătarea dumnealui logofătului Cre
ţnlescu, au găsit cu cale ca cu poruncă domnească să să îndatoreze acei 
prăvăliiaşi a rîdica tot gunoiul dupe marginea gîrlii, îndreptînd drumul 
apei dupe matca cea veche. Care anafora întărindu-să şi cu luminată 
pecete, să porunceşte celor de atunci boeri epitropi ca în faţa locului 
mergînd, să facă cercetare şi dupe porunca ce au dată la pricinile obştii 
urmînd să îndrepteze cu lucrare în faptă, dînd nizam ca nimeni să nu 
să mai întinză a coprinde şi a pricinui stricăciune altora. 

1785 sept. 5. Pitac al mării sale Mihaiu vodă Suţul cătră dumnea
lui biv vel ban Scarlat Ghica, fiind atunci vel agă, cu coprinderea că 
dupe porunca ce s-au fost dat dă cătră măriia sa părintele mării tale 
la cea de sus arătată anafora a veliţilor boeri cătră boerii epitropi 
nefiind următori acei prăvăliiaşi dinpotriva dumnealui logofătului Cre
ţulescu a curăţi gunoiul dupe malul gîrlii, ci încă a-l mai şi adăoga, i să 
porunceşte să meargă însuşi dumnealui la faţa locului să cerceteze şi 
dupe mai sus numita anafora să supue pe acei prăvăliiaşi a fi următori 
spre a curăţi cu a lor cheltuială tot gunoiul ce vor fi aruncat şi îndrep
tînd locul pă starea lui dupe cum au fost din vechime, să le dea şi 
poruncă ca nimeni să nu mai cuteze a arunca gunoiu pă marginea apei. 

1799 iunie 3. Anafora a dumnealui vornecului Golescu, fiind epistat 
agii, cătră măriia sa Alexandru vodă Muruz la jalba ce fusese dat 
atunci o Ilinca Altîntopoae, prin care cerea ca să aibă voe a-şi pune 
un scaun de carne pă marginea Dîmboviţii din dosul cafenelii sale, ce 
o avea la poarta din sus a Curţii Vechi înpotriva caselor slugerului 
Nicolae, unul dint-aceşti de acum jăluitori, carele nu o îngăduia atunci 
a pune scaun de carne pe acel loc pentru putoare a nu-i pricinui şi 
pentru Dîmboviţă a nu să întinde spre casa numitului sluger cu murda
lîcul ce urma a să arunca pe marginea apei de la acel scaun, arătînd 
dumnealui vornecu Golescu printr-acea anafora cum că din cercetarea 
ce au făcut, au dovedit că acel loc pă care cerea numita jăluitoare a 
pune scaun de carne, este pă chiar matca Dîmboviţii, făcut din gunoiul 
ce dupe vremi arunca cei din cafenea, găsind cu cale ca cu poruncă 
domnească să fie îndatorat stăpînul cafenelii a rîdica acel adaos dă 
pămînt, ca să meargă Dîmboviţa iarăşi pă matca ei cea veche. Can 
anafora, întărindu-să şi dă către măriia sa Alexandru vodă Muruz, să 
porunceşte ca să fie oprit stăpînul cafenelii de a pune scaun pă acel 
loc, îndatorind şi pă chiriiaşul cafenelii de a rîdica acel gunoi dupe 
lîngă Dîmboviţa şi a nu mai arunca altul cu care să strimtorează 
matca apei. 

1799 iulie 19. Pitac al mării sale Alexandru vodă Muruz cătră 
vel agă dă atunci, cum că dupe jalba ce fusese dat iarăşi dumnealui 
logofătul Creţulescu cu ceilalţi mahalagii pentru prăvăliiaşii dinpotrivă 
că cu arunoătura pămîntului, gunoiu şi alte felurimi, pă marginea Dîm
boviţi, au împins matca apei spre acei jăluitori cu care le pncmuiesc 
mare stricăciune. Făcîndu-să cercetare în faţa locului, s-au dovedit că 
cea mai întîiu pricină a acei stricăciuni să trage dintr-o prăvălie a 
mănăstirii Plumbuiti, pă care prefăcîndu-o egumenul Plumbuiţeanul, au 
aruncat pămîntul şi fărămătura veche asupra Dîmboviţii, şi să porun-
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ceşte printr-acel pitac la vei agă ca să îndatoreze făr dă voe pa igume
nul Plumbuiţeanul a rîdica tot acel pămînt şi fărămătură deasupra 
Dîmboviţi, dăşchizînd cu îndestulare lărgimea apei. 

1800 sept. 11. Anafora a dumnealor veliţilor vornici înpreună cu 
cel de atunci vel vornec al obştirilor cătră măriia sa Alexandru vodă 
Muruz, cum că dupe nizamul şi porunca ce este dată a nu să mai 
arunca pămînt, gunoiu şi alte felurimi pă marginea Dîmboviţi, cu care 
să pricinueşte micşorare mătcii ei, nefiind următori acei cu prăvăliile 
dupe marginea podului despre apă nu numai a rîdica acea dă dînşii 
aruncătură dă pămînt dupe atîtea porunci ce s-au dat, ci încă şi altul 
au mai adăogat peste cel dintîiu înălţînd locul dăspre dî~ii şi bîniuind 
curgerea apei locurile celor dinpotriva lor vecini, bătînd unii şi taraşi 
în apă pă marginea pămîntului celui dă dînşii aruncat cu care şi mai 
mult au strimtorat lumina apei, găsesc dumnealor veliţii vornici cu 
cale ca, cu poruncă domnească cătră vel agă, să să îndatoreze acei 
prăvăliiaşi ca atît acel gunoiu aruncat dă dînşii pă marginea apei să-l 
curăţe şi să-l scoaţă afară spre a rămînea matca apei slobodă şi largă, 
cît şi acei ta,raşi noi bătuţi mai înlăuntru din liniia taraşilor celor vechi 
să-i scoaţă trăgîndu-i mai înapoi pă liniia hotarului celor vechi. Care 
anafora întărindu-să şi cu pecete gospod, să porunceşte la vel agă ca 
să pue nizamul acesta în faptă, îndatorind pă fieştecare dintr-aceia făr 
dă voe a urma dupe anafora. 

1800 avgust 12. Anafora ipac a dumnealor veliţilor vornici cu 
dumnealui vei vornec al obştirilor şi cu dumnealui biv vel postelnic 
Antonie, fiind epistat agiei, căt,ră măriia sa Alexandru vodă Muruz, 
cum că dupe porunca ce au priimit prin buiurdizmă 1 la anaforaoa epi
tropii pentru cei cu binalile din Curtea Veche, carii lărgindu-şi curţile 
s-ar fi mai întins spre matca apei, bătînd şi taraşi pe marginea gîrlii, 
cu care şi lumina apei au strimtorat-o şi vecinilor dinpotrivă au pricinuit 
vătămare, ca să meargă în faţa locului să facă cercetare şi să arate 
prin anafora, unde mergînd şi făcînd cercetare de faţă cu stăpînii acelor-
binale, de la care cerînd sineturile de cumpărătoarea locurilor din Curtea 
Veche, au arătat zapise ale dumnealui vornecului Golescu (fiindcă dum
nealui vornecu au fost cel dintîiu cumpărător de la sultanmezat 2 şi 
apoi dumnealui au vîndut fieştecăruia în parte cu zapisele dumisale), în 
care zapise coprinde că le vinde loc în lat pînă în apa Dîmboviţii. Dar 
neîncredinţîndu-să orînduiţi boeri acelor zapise, au cerut chiar senetul 
domnesc cu care au cumpărat dumnealui vornecu Golescu locul de la 
mezat şi nefiind atunci la îndemînă, s-au pliroforisit 3 dintr-o anafora 
grecească ot leat 1798 februarie 4, iscălită dă dumnealui banul Costache 
Ghica, vornecu Golescu şi medelnicer Arbut, cari au fost orînduiţi de 
au măsurat tot locul Curţii cei Vechi, în care coprinde şi pentru locul 
despre partea Dîmboviţii, că măsurîndu-să de la poarta din jos în lung 
spre poarta din sus pînă unde s-au înplinit stînj. 40, bez cinci stînj. 
ce sînt lăsaţi pentru vadul apei, latul de la vale este să-i fie pînă la 

1 Ordin ; turc. buiurdu. 
2 Mezat domnesc : turc, mezat „licitaţie". 

3 Informat; ngr. :riÂrtpoq>opcii „a da desluşire, a ir.forma". 
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.stinj. 29, iar la o doă trăsură, măcar că să cuvenea să să facă la mij
locul locului, dar fiind şovăit şi vadul apei să săpa cu vreme şi să 
mînca de sacale, pentru aceia s-au făcut mai sus unde au eşit stînj. 
19. Apoi iarăşi măsurînd în lung pînă la poarta din sus au eşit stînj. 29, 
iar latul stînj. 16. Dupe aceasta cercînd cu măsurătoa,rea şi dumnealor 
orînduiţii boeri lungul, arată că l-au aflat întocmai, iar în lat spre 
Dîmboviţa la poarta den jos au eşit stînj. 27 palme 5, iar celelante 
trăsuri au venit bine. Apoi îndreptînd liniia despre apă în lung la vale 
de la 16 stînj. pînă la 19, spre a să vedea cît s-au întins cei cu locurile, 
s-au găsit la Ianache Scufa eşit cu un stînj. şi jumătate de la cap11l 
.din sus despre podul gîrlii iar de la vale cu mai mult; asemenea şi 
un Ion Odobescu eşit cu stînj. 21/ 2 , şi găsesc dumnealor cu cale ca cu 
poruncă gospod să să îndatoreze aceşti doi a-şi trage taraşi înapoi, ca 
să-şi aibă Dîmboviţa curgerea în voe, cum şi Nicola sărdar ce s-au 
găsit întrat spre Dîmboviţa cu stînj. 41f2, în dreptul caselor paharnicului 
Ioniţă, să să tragă înapoi pă liniia taraşilor Cincului. Care această 
anafora întărindu-să să porunceşte la vel agă ca să orînduiască zapciu 
mumbaşir a să face urmare dupe cop,rinderea anaforalei. 

1801 iunie 6. Anafora a prea sfinţii sale părintelui mitropolit 
cătră măriia sa Alexandru vodă Muruz că, înpotriva băii ce are sfînta 
mitropolie în dreptul Curţii Vechi, din pricina unii bina zidită lîngă 
chioşchiul lui Mavrogheni, tocmai în marginea Dîmboviţii, s-au strim
torat curgerea apei, hătind apa tot în malul cel despre bae, care mal 
cu vreme mîncîndu-să micşorează curtea băi cu totul şi poate cînd 
va veni apa mare să pricinuiască înecare mahalalii, rugindu-să ca prin 
poruncă domnească să să zăticnească zidirea acei binale, la care anafora 
să porunceşte veliţilor vornici dinpreună cu vel agă, să facă cercetare 
pricinii în faţa locului şi să îndrepteze. 

1801 avgust 1. Anafora a dumnealor veliţilor dinpreună cu pă
rintele mitropolit cătră măriia sa Alexandru vodă Muruz, cum că dupe 
porunca ce au priimit prin pitac, atît pentru şanţul ce s-au găsit cu 
.cale a să face în Curtea Veche, să facă chibzuire de cîţi bani trebuesc 
.cît şi pentru cei ce s-au mai întins cu binalile spre Dîmboviţa. Făcînd 
cercetare arată numai pentru facerea şanţului cheltuiala cît trebueştesc 
analogon de bani ce are a da fieştecare din cei cu binalile, iar pentru 
cei ce s-au întins cu binalile zic că cu al doilea anafora vor arăta. Dar 
poruncesc dumnealor într-aceiaş anafora şi pentru doă binale, una a 
Gabrovaliului şi alta a Iuncului, că face trebuinţă a să surpa negreşit 
fiind foarte eşite spre Dîmboviţa, căci nerîdicîndu-să aceste binale ră
mîne o parte dă loc eşită din şanţ şi nu să face îndreptarea cea desă
vîrşită şi că paguba de tl. 100 sau 200 ce li să va pricinui acestor doi 
carii s-au întins cu zidirile acestea, nu poate avea nici o analoghie cu 
paguba şi primejdiia ce va pricinui şi mahalagiilor şi obştii. Care 
anafora întărindu-să de măriia sa să porunceşte dumnealui bmului 
Ca.ragea, fiind epistat agii, ca surpînd acele mai sus numite doă binale 
.şi înplinind de la fieştecare analogon al cheltueli şanţului, să şi pue în 
lucrare facerea şanţului. 

Deci, dentr-aceste seneturi de mai sus arătate, cunoscut este că 
dintr-aceiaşi vreme în care au început pîrîţii prăvăliiaşi şi cei cu binale 
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noă şi vechi a să întinde cu aruncături de gunoiu şi alte fărămături 
spre apa Dîmboviţi, îngustîndu-o mînîndu-o înpotrivă spre locurile jălui
torilor, n-au încetat jăluitorii cu necontenite jălbi cătră domnie cerînd 
îndreptare şi nizam cuviincios de a nu să strimtora matca cea veche a 
Dîmboviţii şi să păgubească şi ei din măcinătura apei, cum şi porunci 
domneşti iarăşi pururea s-au dat şi cercetări de orînduiţi boieri la faţa 
locului într-atîtea rînduri s-au făcut, dar pîrîţii în toată vremea cu 
nesupunere arătîndu-să, nu numai n-au făcut urmare dă a rîdica gu
noiul şi fărămătura cea aruncată dă dînşii pă malul gîrlii, ci şi altul 
peste cel vechiu au mai adăog.at, cu care din vreme în vreme întinzîn
du-să şi cu clădiri dă binale pă deasupra lăţindu-să, au adus Dîmboviţa 
la atîtea strimtoare şi păs încît să să abată dă nevoe mai la vale să-şi 
facă drum prin curţile jăluitorilor. Care această rea urmare a pîrîţilor 

pricinueşte o învederată stricăciune şi pagubă nu numai jăluitorilor ci 
şi chiar politii Bucureştilor, căci poate să să pricinuiască şi vreo înecare 
oraşului cînd să va întîmpla să facă Dîmboviţa vreo pornire cu iuţime 
de la deal din adesele ploi sau topire de zăpadă, sau din vreme în 
vreme strimtorindu-să matca Dîmboviţi dintr-această rea nărăvire a 
pîrîţilor să rupă pă aiurea şi să piarză curgerea ei din mijlocul Bucu
reştilor. Ci, pentru ca nici jăluitorii să pătimească, nici politiia, nici 
pîrîţii să mai aibă prigonire, găsim cu cale prin luminată porunca 
mării tale, să să îndatorească cu mumbaşir întradins pîrîţii, cîţi au 
binale atît în Curtea Veche cît şi înpotriva locului dumnealui logofă

tului Istrate Creţulescu, a rîdica cu a lor cheltuială tot acel moloz şi 

gunoiu aruncat dă dînşii pă malul Dîmboviţi pă din josul binalelor lor, 
curăţindu-I cu totul şi pentru ca să-şi dobîndească apa oareşce răsuflare 
a curge în voe pă matca sa cea coprinsă de gunoiul şi molozul pîrîţilor, 
să facă pîrîţii cu cheltuiala lor un şanţ pă marginea binalelor lor prin 
drept locul pă care stă molozul, care şanţ latul să fie de un stînjen şi 

jumătate, iar adîncul cît poate apa a-şi întinde în voe curgerea 
printr-însul, ca încet, încet, obicinuindu-să a curge printr-acel şanţ, 

să-şi poată îndrepta drumul ei pă matca cea veche, să nu să abată 

spre locurile jăluitorilor. Dar, pentru ca să curgă apa printr-acel şanţ 
ce să va face cu o pornire mai în voe şi cu oareşcare iuţime, iar nu 
slabă precum am văzut curgînd la şanţul cel din dreptul locului sărda
.rului Nicoli gelepul, pă care era scaunile dă carne, unde neavîndu-şi 
.apa curgerea sa în voe, au aruncat într-acel şanţ mai mult nomol şi 

s-au astupat şanţul. Să să supue cu luminată porunca mării tale şi 

jăluitorii a pune în apă vreo trei-patru capre, făcute cu cheltueah 
dumnealor, în partea dinpotrivă despre dumnealor, ca să împingă apa 
pă drumul şanţului, care capre să stea în apă numai pînă cînd să va 
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obicinui apa să-şi facă curgerea în voe pă şanţ şi să facă măcinătură 

.acelor adăogiri de nomol şi de gunoiu ce s-au aruncat dupe vreme pă 
malul Dîmboviţii şi apoi să să rîdice caprele. 

Părerea noastră într-acest chip fiind, nu lipsim a arăta mării 

lale, iar cea desăvîrşită hotărîre rămîne a să face de către înălţimea ta. 

1804 noemvrie 5. 

Ştefan Văcărescu, vel dvornic 
Grigore Brîncoveanu, vel dvornic 
Barbu Ştirbei, vel dvornic 
Barbu Văcărescu, vel dvornic. 

Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării. Româneşti, CDLXV/3. Orig. rom. 
hîrtie difolio. 
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UN EXEMPLAR DE VECHE ARIDTECTURA DIN BUCUREŞTI 
DISPARUT 

de Arh. ION DUMITRESCU 

Creşterea accelerată a Bucureştilor din timpurile moderne, cînd 
reşedinţa de scaun a Ţării Româneşti devine primul oraş al unui stat 
capitalist în continuă creştere, a avut printre alte neajunsuri în dezvol
tarea arhitectural-urbanistică, şi pe acela al dispariţiei totale a clădi
rilor vechi, printre care unele monumente valoroase, ca : palate dom
neşti, case boiereşti, hanuri ş. a., pentru care lipsa de înţelegere a 
contemporanilor le-a fost fatală. 

Despre majoritatea acestor clădiri, printre care unele de o valoare 
artistică deosebită, şi a căror existenţă este semnalată pînă în a doua 
jumătate a secolului trecut, se ştie atît de puţin - rareori păstrîndu-se 
vreun document ilustrativ - încît nu ne putem face îndeobşte nici 
măcar o imagine aproximativă a aspectului lor arhitectural. Luăm cu
noştinţă de ele din descrierile de călătorie ale unor persoane în trecere 
prin Bucureştiul oriental al epocii mai bogate în isvoare istorice a 
secolelor XVI-XIX, ale căror notaţii sînt singurele mărturii asupra 
aspectului urbanistic al oraşului. 

Dintre casele modeste, însă, care constituiau vechea arhitectură a 
locuinţelor păturii sociale mijlocii, mai dăinuiesc astăzi cîteva exem
plare, şi acestea trăindu-şi ultimele zile, ca umile mărturii ale unui 
trecut bogat în creaţie de artă. 

Astăzi aceste case, cu ţinuta lor arhaică, se încadrează anevoios 
în noul mediu urban, atrăgînd atenţia doar cercetătorilor trecutului 
Bucureştilor. Ele au în mare parte o vădită asemănare cu casele ţără
neşti, de la care împrumută multe elemente arhitecturale, căci cum 
este îndeobşte cunoscut, aceasta constitue un fenomen natural în ordinea 
evoluţiei arhitecturii 1. 

Dezvoltarea capitalismului a atras la oraş o numeroasă populaţie, 
care a constituit o pătură nouă de tîrgoveţi, al cărui fel de trai păstra 

t Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii in România, II, Ed. Acad., 1965, p. 336. 
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încă legături cu viaţa rurală, fapt care se oglindeşte şi în modul de 
construire al locuinţelor. Acestea reproduc formele tipice rurale, ade
sea fidel, uneori transformate atît ca plan cît şi ca decoraţie. De aceea 
filiaţiunea concepţiei constructive a acestor locuinţe se poate uşor 

descifra. 
Astfel, caracteristica galerie deschisă, cu stîlpi de lemn (prispa) 

este nelipsită, reprodusă fie în forma rustică, redusă la elemente simple, 
fie într-o înfăţişare nouă, unde decoraţia capătă o amploare deosebită. 

Casa din str. Maria Rosetti 9. Acuarelă de arh. Constantin N. Popescu (1935) 

Atari exemple pot fi întîlnite şi astăzi în Bucureşti pe strada Mircea 
Vodă nr. 51, calea Şerban Vodă nr. 33, strada Popa Rusu nr. 21 ş. a. 1• 

Planul păstrează de asemenea trama celor ţărăneşti, unde tinda comandă 
celelalte camere, atunci cînd este reprodus identic; alte ori, cînd numă
rul încăperilor este mai mare, tinda se transformă într-o sală centrală. 

1 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucu
reşti. Ed. Acad., 1960, p. 83-87. FI. Georgescu. P. Cernovodeanu, Al. Cebuc, Mo
numente. din Bucureşti,' Ed. Meridiane, 1966, p. 40, 43, 45. 
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Constructorii acestor case, meşteri anonimi, nu s-au putut înde
părta în creaţiile lor, de formele tradiţionale, a căror concepţie _este 
rl'zultalul unor condiţii vitale caracteristice vieţii locale. 

* * .;: 

Printre aceste tipuri de construcţii, ce ilustrează arta constructivă 
semi-rurală în Bucureştii secolelor XVIII-XIX, casa ce a existat pînă în 
anul 1956, în strada Maria Rosetti nr. 9, reprezenta un model carac
teristic genului, şi a cărui dispariţie face ca puţinul material în acest 
domeniu să fie sărăcit cu încă un element de valoare. 

Clădirea considerată ca datînd din secolul al XVIII-lea, era situată 
pe terenul bisericii Icoanei, ctitorie înălţată din cărămidă în 1784-1786 
pe locul alteia mai vechi din lemn 1. 

Construcţia ocupa o suprafaţă de 90 mp şi avea planul compus din 
patru camere dispuse de o parte şi de alta a unei săli centrale, în care 
se intra de pe un pridvor ce cuprindea întreaga faţadă principală. Ca 
plan, dispoziţia încăperilor este o derivaţie amplificată a tipului de 
casă ţărănească din regiunea de şes, compusă din tindă, două camere 
şi prispă, îmbogăţit în cazul de faţă, pentru nevoile mai pretenţioase 

ale vieţii de oraş, al cărui ritm se limita la un stadiu cvasi-patriarhal. 
Tradiţionala prispă din faţa casei a fost transformată aici într-un 

pridvor, cu multă bogăţie în detalii decorative, dînd casei o înfăţişare 
sărbătorească. Stîlpii de lemn, cu fusul cilindric uşor galbat, şi capite
luri sculptate, reproducînd o stilizare naivă a celui corintic, reprezintă 
o imitaţie denaturată a coloanelor de piatră, spre deosebire de stîlpii 
prispelor ţărăneşti, unde ornamentaţia este constituită de regulă din 
~restături de formă geometrică. Balustrada, dispărută la data cerce
tării, era probabil din baluştri strunjiţi, aşa cum se întîlneşte îndeobşte 
la aceste tipuri de case din epocă. 

Deasupra capitelurilor, arcade decorative din paiantă erau con
struite după o curbă desenînd o linie compusă. Ornamente cu motive 
florale în relief executate din tencuială, împodobeau arcadele în exte
rior. Pe faţada peretelui din pridvor, şase pilaştri, .încadrînd golurile 
ferestrelor şi uşii, se terminau sub o scafă profilată. O cornişe de inspi
raţie clasică, din profile şi denticule, termina pereţii faţadelor sub strea
şină, care era executată cu înfundătură întoarsă cu măiestrie la colţuri, 
prin dispunerea scîndurilor în evantai. Colţurile streaşinei erau teşite, 
ca la acoperişurile cu şindrilă, iar în centrul faţadei principale, aceasta 
ieşea în afară ca un cozoroc, adăpostind şi marcînd intrarea. 

1 Fl. Georgescu, P. Cernovodeanu, Al. Cebuc, op. cit., p. 218, vezi şi M. Neda, 
Date despre rezidirea bisericii Icoanei din Bucureşti, în Rev. ist. romină, an XVI 
(1946), p. 375-379. 
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Acoperişul, cu şiţă la început, a fost îmbrăcat cu tablă mai tîrziu, 
cînd acest fel de învelitoare s-a generalizat în Bucureşti, ca urmare a 
măsurilor de siguranţă luate în urma deselor „focuri" din secolul trecut, 
al căror prăpăd a mistuit adesea o mare parte din clădirile oraşului. 
Exemplul marelui incendiu din martie 1847, cînd 2000 de case au fost 
distruse de foc este suficient de edificator 1. 

Casa din str. Maria Rosetti 9. Fragment de fatadă (l 937) 

In interior, pereţii se terminau cu o scafă din profile, ia1· tavanul 
primei încăperi din stînga era decorat cu un panou conturat de profile, 
şi cadrilat în romburi; aceasta reprezentînd salonul, sau camera mai 
importantă. 

Pardoseala, din duşumele, era la nivelul curţii, casa nefiind prea 
înălţată, şi pe de altă parte terenul din jur suferind şi el înălţări în 
decursul timpului. 

1 Istoria oraşului Bucureşti, M.l.B., 1965, p. 201. 
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Construcţia pereţilor, de grosime foarte redusă, era din zidărie 

de paiantă cu cărămidă de mînă, format subţire, zidită cu mortar de var 
ce n-a putut rezista mult igrasiei, care a măcinat-o. 

Ajunsă într-o stare de ruină înaintată, clădirea s-a dărîmat în 
anul 1956. 

* :ir: * 
Cele cîteva exemplare din casele de acest gen, a căror existenţă 

mai poate fi constatată azi, oglindesc o epocă şi o fază distinctă a artei 
popular-urbane, închegată într-o expresie plastică specifică, aparţinînd 

Casa din str. Maria Rosetti 9. Detaliu de faţadă 

secolelor XVIII-XIX; formă de artă extinsă pe întreaga suprafaţă a 
Bucureştilor, cu răspîndiri sporadice pe teritoriul mai cuprinzător al 
regiunii muntene, şi îndeosebi în zona Cîmpulungului, unde tipul este 
foarte răspîndit, dînd arhitecturii locale o notă particulară. 

Acest gen arhitectural ajunge uneori la amploarea arhitecturii 
zise culte, din care casele : Barbu Bellu din Urlaţi - acum în parte 
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ruinate, N. Iorga din Vălenii de Munte, Ragi Prodan şi Dobrescu din 
Ploieşti, Teoctist de la Mănăstirea Căldăruşani, sînt doar cîteva exemple 
care ilustrează forma evoluată a genului. 

Ele constituie un domeniu de artă, cu un caracter bine definit 
creat de munca şi concepţia meşterilor timpului în năzuinţa de a ridica 
meşteşugul lor la un nivel artistic cît mai apropiat unei viziuni preţioase, 
în care principiul compoziţional tradiţional este respectat în liniile lui 
generale, adaptîndu-se felului de trai al locului şi cerinţelor mai ridicate 
ale orăşanului. 

Capitel de la cerdacul casei din str. Maria Rosetti 9 

Comparîndu-le, se distinge în formele decorative ale elementelor 
de construcţie : stîlpi, arcade ş. a., o unitate de stil bine distinctă căreia 
bogăţia ornamentaţiei şi formele derivate îi dau un caracter specific, 
ce uneori sugerează opulenţa barocă. In forma capitelurilor se poate 
urmări o filiaţiune de la stilizarea arhaică, la o compoziţie evoluată, cum 
se întîlneşte la casa din calea Şerban Vodă nr. 33, în care tipul obişnuit 
este evident inspirat din cel corintic, dar simplificat pe măsura subiec
tului, de bunul gust al meşterului. Arcadele din paiantă, au cînd o 
formă înălţată, construite după o curbă continuă ondulată, cînd o formă 
turtită, conturată de o linie sinuoasă, uneori mult jucată. 
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Cerdacul din faţa casei, care constituie partea decorativă a clădirii, 

<>ste amplificat uneori cu un foişor, ca în cazul caselor din strada Mircea 
Vodă nr. 51 şi calea Şerban Vodă nr. 33. 

Soarta acestor exemplare de arhitectură civilă, a căror valoare 
.artistică şi documentară pentru istoria arhitecturii pămîntene nu a fost 
îndeajuns subliniată, este dispariţia prematură, ruina punînd din ce în 
ce mai mult stăpînire pe ele, căci materialele din care sînt construite 

? 

Capitel de la casa din str. Mircea Vodă 51 (stinga 
Capitel de la cerdacul casei din str. Şerban Vodă 33 (dreapta) 

nu sînt prea durabile, iar alte construcţii de concepţie modernă vin să 
le ia locul. 

Dispar o dată cu ele valoroase mărturii direct evocatoare a unei 
vieţi apuse, a unei arte ce şi-a trăit epoca, a unor pagini din istoria 
Bucureştilor de altă dată. 
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IN LEGATURA CU DRAPELELE INSTITUITE lN TIMPUL 
REVOLUŢIEI MUNTENE DE LA 1848 

de CONSTANTIN CA.ZANIŞTEANU 

Revoluţia de la 1848 din Ţara Românească a determinat prefaceri 
în multe din sectoarele vieţii social-politice ale ţării. Una dintre acestea, 
cu profunde şi multiple semnificaţii, amplificate tocmai de făurirea ei 
în condiţiile unor stări înnoitoare, a fost şi aceia a drapelului. Ignorată 
sau tratată cu uşurinţă, problema merită a fi abordată acum, cînd, pe 
baza citirii cu grijă a documentelor editate sau a celor de curînd des
coperite în arhive, pot fi elucidate atît problemele ridicate de diversele 
categorii de steaguri ce s-au dat în răstimpul a trei luni de putere revo
luţionară, cît şi cele privitoare la însăşi geneza drapelului tricolor, ca 
drapel naţional al ţării. 

Este de remarcat că cea dintîi măsură a guvernului provizoriu, 
scăpată celor cîţiva cercetători preocupaţi de chestiune, cuprinsă chiar 
în decretul cu nr. 1, emis de acesta la 14 iunie 1848, hotăra ca drapelul 
Ţă.rii Rom;1neşti să aibă „trei colori : albastru, galben şi roşu", iar 
pe pînză să fie înscrise cuvintele „Dreptate, Frăţie" 1. Acesta este aşa 
dar, în afară de orice îndoială, actul de naştere al drapelului nostru na
ţional de mai tîrziu şi pînă astăzi, cu inerentele modificări heraldice 
impuse de schimbările survenite în structura societăţii rom[meşti de-a 
lungul anilor. 

Se pune firesc şi legitim întrebarea, ce anume a determinat pe 
fruntaşii mişcării din Ţara Românească să se oprească asupra acestei 
struMuri? 

In situaţia creată după statornicirea noii orînduiri, drapelul ţării, 
ce se confunda de fapt cu cel domnesc, nu mai putea subzista ; nici 
măcar nu putea constitui un punct de plecare în vederea alcătuirii al
tuia, corespunzător cerinţelor momentului. S-au căutat atunci alte surse 
de inspiraţie. 

Din capul locului trebuie respinsă părerea, conform căreia, însu
şirea lui s-ar fi făcut sub imperiul influenţei franceze 2, fie ea şi de 

t Anul 1848 în Principatele Române, voi. I, Buc., 1902, p. 567. 
2 Punct de vedere exprimat de colonelul P. V. Năsturel, în cartea sa, Stea

gul, stema română, insemnele domneşti, trofee, Bucureşti, 1903, p. 69. 
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nuanţă revoluţionară. Să ne reamintim că la cererea domnitorului Ale
xandru Ghica, aprobată de către Poartă, oştirea Ţării Româneşti adop
tase tricolorul încă de la 1834 1• Cum printre fruntaşii revoluţiei se 
găseau numeroşi militari şi cum în condiţiile izbînzii şi apărării rîndu
ielilor recent instaurate, drapelul naţional urma să îndeplinească ace
leaşi rosturi mobilizatoare ca şi cel din armata regulată, nu a fost greu 
şi nici imposibil să se aleagă ca model tricolorul oştirii. Nu trebuie să 
uităm nici caracterul neutru al acestuia, ceea ce neîndoios va fi influ
enţat în opţiunea asupra lui. Iar pentru a-i sublinia natura reforma
toare, i s-a adăugat deviza revoluţiei române „Dreptate, Frăţie". 

Scos din folosinţă, o dată cu intervenţia reacţiunii interne şi mai 
ales externe, din luna septembrie, tricolorul de la 1848 - ca simbol 
naţional al României de aci înainte a fost reintrodus în timpul lui Ale
xandru I. Cuza~. Cele două drapele de stat păstrate în colecţiile Mu
zeului militar central - unul din 1859 şi celălalt din 1863 :: - ca ?i 
descrierea steagului naţional din acea perioadă, publicată în Almanahul 
Român", atestă afirmaţia noastră. Existenţa printre conducătorii tînă
rului stat naţional român a nu puţini dintre militanţii pentru înfăp
tuirea idealurilor înscrise în programul revoluţiei de la 1848 a fost 
determinată probabil în reactualizarea vechiului drapel revoluţionar. 
Dealtfel evenimentele petrecute cu puţin peste zece ani în urmă se 
bucurau de o deosebită preţuire în ochii domnitorului Principatelor 
Unite, apreciere dovedită şi de împrejurarea că din cele 4 sărbători na
ţionale, una, cea de la 11 iunie, era a aniversării „revolutiunei din 1848. 
care a adus toate reformele noi"''· 

Cu toate acestea, Al. I. Cuza, cu prilejul înmînării drapelelor 
armatei pe platoul Cotrocenilor din Bucureşti, la 1 septembrie 1863, 
avea să spună textual că, steagul „întruneşte colorile ţărilor surori" i;_ 

S-ar părea prin urmare că drapelul tricolor de stat, reinstituit la 1859, 
ar reprezenta doar îngemănarea culorilor de pînă atunci a celor două 

1 Printr-un hatişerif din 1834, Turcia aproba darea de drapele pentru co
răbiile negustoreşti, şi pentru armată. Heferitor la acestea din urmă se specifică 
eă „acele ostăşeşti, alt steag cu faţa roşie, albastră şi galbenă, avînd şi acesta 
stele şi pasăre cu cap la mijloc" (Vezi Gen. R. Rosetti, Ştiri mărunte şi note 
relative la istoria armamentului la noi. Cind s-a adoptat steagul tricolor la noi, 
Bucureşti, 1930, p. 8-9, extras din „Analele Academiei Române, Memoriile sec
ţiunii istorice, seria a III-a. tom. XI, 1929, p. 22-23). Cel mare sesizează primul 
existenţa hatişerifului în coloanele ziarului Buletinul - Gazetă oficială din Ţara 
Românească, din 14 octombrie 1834. este maiorul I. Popovici, care-l va însera, 
numai în partea privitoare la drapele; în volumul său, Organizarea armatei 
române, Bucureşti, 1900, p. 95. (Cf. Gen. R. Rosetti, op. cit., p. 8-9). 

2 Doar tricolorul oştirii, ce fiinţa din 1834, se va menţine şi în etapa 1848-
1859. 

:i Catalogul steagurilor de la Muzeul Militar Naţional, mss. 172, din Biblio
teca Muzeului Militar Central, p. 12-17. Vezi şi Col. P. V. Năsturel, op. cit., 
p. 81-83. 

~ Iată descrierea drapelului României după Almanahul Român, Bucureşti, 
1866, p. 37 ; „Drapelul tricolor, împărţit în trei făşie, roşiu, galben şi albastru, 
aşezat orizontal : roşiu sus, albastru jos, şi galben la mijloc". 

5 Almanahul Român, Bucureşti, 1866, p. 10. 
o Mărturii despre Unire, Bucureşti, Editura Tineretului, 1959, p. 367. 
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principate. Declaraţia sa nu poate fi însă interpretată decît ca o formulă 
de natură să preîntîmpine eventuale neplăceri cu unele puteri străine, 
sau să nu stîrnească posibile rezerve faţă de orientarea lui spre ale
gerea şi a culorilor revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească, ca 
elemente componente ale drapelului naţional. 

Că nu însemna numai atît, o arătase tot domnitorul Alexandru 
I. Cuza cind, în articolul 3 al decretului din 24 mai 1860, referitor lu 
proiectul de lege pentru recompensarea ostaşilor participanţi la lupta 
din Dealul Spirii, de la 13 septembrie 1848, menţiona următoarele : 

„Ostaşilor de orice grad, care au participat în zisa luptă să li se 
dea cite o medalie comemorativă spre a o purta ataşată printr-o cordelă 
tricoloră" 1. Tricolorul baretei medaliei „Pro virtute militari", despre 
care este vorba în cazul de faţă, nu putea reda la acea dată - cel puţin 
cînd unirea ţărilor române nu era desăvîrşită - exclusiv întrepătrun
derea culorilor celor două provincii. El era legat ca atare nemijlocit 
şi de ecoul frămîntărilor de la 1848. 

Mărturii ulterioare ale unor oameni politici de prestigiu şi temeinic 
cunoscători ai realităţilor româneşti vin să limpezească lucrurile. 

In anul 1867, Mihail Kogălniceanu, vorbind în numele mai multor 
delegaţi-deputaţi 2, dintre care unii martori ai evenimentelor petrecute 
la 1848 şi 1859-1866, va declara răspicat : „drapelul tricolor cum este 
astăzi nu este (precum pretinde ministrul) drapelul Unirii Principatelor. 
El este un ce mai înalt ; el este însuşi drapelul naţionalităţilor 
române ... " :1. Explicaţia întregitoare a marelui patriot şi om de stat 
moldovean sugerează aşadar - fie şi indirect - faptul că, elementelor 
primare ale tradiţiei anului 1848, li s-au alăturat cele ridicate de unirea 
Moldovei cu Ţara Românească, statornicirea tricolorului fiind rezultatul 
eforturilor şi în aceiaşi vreme a aspiraţiilor ambelor evenimente istorice. 
Şi pentru a-i marca şi evidenţia esenţa revoluţionară, N. Golescu, care 
.. nu se îndură de ceea ce îi era atît de scump", propune ,,amendamentul 
cc; colorile să fie aşezate cum era în anul 1848" '\ adică pe vertical, 
deoarece de atunci dăinuia rînduirea culorilor în această poziţie. 

Tocmai neînţelegerea dispunerii culorilor faţă de hampă şi a altor 
detalii hotărîse guvernul provizoriu să promulge, la 13 aprilie 1848, 
un al doilea decret în privinţa drapelelor, statuînd clar şi precis înfă
ţişarea lor. Iată conţinutul documentului : 

„Văzînd că nici pînă acum nu s-a înţeles cum trebuie făcute 
:stindardele naţionale decretăm : 

Art. 1. Stindardele vor fi tricolore. 
Art. 2. - Culorile sînt : albastru închis, galben deschis şi roşu 

carmin. 

1 Monitorul Oastei, Bucureşti, an I, nr. 20, din 1860, p. 305. 
2 Aceştia erau Cezar Bolliac, Dimitrie Brătianu, Constantin Grigorescu, Ion 

Leca, Nicolae Golescu şi George Cantacuzino, după col. P. V. Năsturel, op. cit., 
fi. 71. 

3 Col. P. V. Năsturel, op cit., p. 71. 
1 Ibidem. 
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Art. 3. - Lingă lemn vine albastru, apoi galben şi apoi roşu 

fîlfîind" 1. 

Stabilirea tricolorului şi a culorilor pe verticală era fixată astfel 
categoric şi irevocabil. Aşa îl prezintă de fapt şi A. Billecocq în al său 
Album Moldo-Valaque ou guide politique et pittoresque a travers les
Principautes du Danube, Paris, 1848 2. 

Ca atare, opinia în general acceptă că gărzii naţionale, civice sau 
01·ăşeneşti, în diversele-i titulaturi cunoscute, a oraşului Bucureşti 3, 

i s-au distribuit la 1867 „cele clintii steaguri în care culorile sînt aşezate 
vertical, în ordinea : albastru, galben, roş" li, nu corespund realităţii.. 

Este adevărat că pînă la 1867 toate drapelele tricolore de stat, al~ 
gărzii naţionale, ca şi cele militare păstrate, au culorile aşezate orizontal, 
la marea majoritate dintre ele roşul figurînd sus, galbenul la mijloc şi 
albastrul jos 5, şi că după această dată rînduirea lor se va face numai pe 
verticală, cu albastru lingă hampă, galbenul la mijloc şi roşul la mar
gine, însă trebuie să avem în vedere că această din urmă grupare a 
tricolorului a fost, cum am văzut, copiată după chipul drapelelor con
cepute de luptătorii paşoptişti munteni. 

Preluat prin filiera drapelului oştirii model 1834, drapelul naţio
nal - sub forma tricolorului roşu, galben, albastru - a apărut aşa dar 
în cadrul desfăşurărilor transformatoare ale anului 1848 din Ţara Româ
nească. Readoptat în vremea Unirii Principatelor, este complet şi defi
nitiv asimilat după anul 1867, păstrîndu-şi apoi forma şi obîrşia de esenţă 
revoluţionară. 

O dată cu stabilirea drapelului de stat de către guvernul provizoriu, 
prin decretul din 14 iunie 1848, s-au instituit şi drapelele gărzii naţio
nale, organizaţie de factură cvasimilitară, concepută ca una din pîrghiile 
rezistenţei armate împotriva uneltirilor reacţiunii interne şi a inter
venţei străine 6. 

Steagurile acestor formaţiuni sînt aproape identice cu cele naţio
nale sau de stat. Acelaşi tricolor cu deviza revoluţiei române, avînd 
de regulă ca elemente suplimentare, înscrise pe pînză, titulatura jude
ţului, şi uneori numele oraşului, dacă erau din mediul urban .Un ase
menea drapel - unicul exemplar din întreaga ţară - se găseşte la 

1 Anul 1848 în Principatele Române, vol. II, p. 477. 
2 Col. P. V. Năsturel, op. cit., p. 57. 
3 Cf. Gh. Vasilescu, Contribuţii la istoricul gărzii civice din Bucureşti, în 

Materiale de istorie şi muzeografie, Muzeul de istorie a orasului Bucureşti, Buc., 
1964, p. 189-203. 

~ Gen. R. Rosetti, op. cit., p. 10. 
5 Singurele care fac excepţie, avînd fîşia albastră sus şi cea roşie jos, sînt : 

drapelul uneia din despărţirile gărzii orăşeneşti a oraşului Slatina, care are făşia 
albastră în partea de sus şi jos roşul (Elena Popescu şi C. Căzănişteanu, Despre 
colecţia de drapele a Muzeului militar central, în Revista muzeelor an III ( 1966) 
nr. 2, cel atribmt oastei lui Avram Iancu (Gen. R. Rosetti, op. cit., p. 10) şi stea
gul domnesc de la 1859 (A. Potoski şi A. Velcu, op. cit., p. 12-14). 

6 Vezi Apostol Stan, Gărzile naţionale în revoluţia din 1848 ăin Ţara 
Românească, în Studii, tomul 18, nr. 4, 1965, p. 879-894. 
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:\iuzeul militar central din Bucureşti 1. Are tricolorul aşezat orizontal, 
purtînd pe cîmpul albastru de sus inscripţia „Frăţie, Dreptate", pe 
fişia galbenă din mijloc „Judeţul Oltu", iar pe cea roşie de jos „Oraşul 
Slatina" ; ordinea cuvintelor şi a culorilor nu respectă, după cum se 
vede, prevederile decretului. Bănuit de generalul R. Rosetti a fi steag 
de gardă naţională 2, descoperirea recentă a descrierii corespondentului 
său din garda oraşului Rm. Vîlcea 3, ne îngăduie să-l încadrăm cu toată 
siguranţa în rîndul drapelelor din această categorie. Cît priveşte drape
lele gărzii Capitalei, putem admite, prin deducţie, că purtau pe lîngă 
cele de mai sus însemnări şi numele comisiei sau văpselii" căreia 
aparţineau. 

Garda naţională a Bucureştilor - dovedită ca cea mai temeinic 
organizată dintre toate cîte s-au alcătuit pe întinsul ţării - a primit 
drapelele în cadrul solemn al unei mari adunări populare desfăşurată 
„în ziua de 15 iunie pe Cîmpul Libertăţii (Filaret)", cînd s-a săvîrşit 
~;i alegerea comandantului ei, în persoana colonelului C. Creţulescu s. 

Este caracteristic faptul că în nici o altă ridicare socială precedentă 
sau ulterioară, drapelele, fie ele de stat, militare sau de altă aparte
nenţă, nu au fost folosite atît de insistent ca unul din mijloacele impor
tante pentru unirea maselor populare în jurul lozincilor lansate de revo
luţie, pentru mobilizarea acestora la lupta în vederea cuceririlor cîştigate, 
sau pentru respingerea ameninţărilor din interior şi din afară. 

Aşa, de pildă, în acţiunea de strîngere a efectivelor necesare găr
zilor naţionale şi pentru înrolarea pandurilor, N. Bălcescu indică ca o 
modalitate de realizare, soluţia „să puneţi steagul şi toba să bată în 
piaţă şi astfel să chemaţi lumea a se înscrie" 6. De la entuziastele mani
festări prilejuite de sărbătorirea adoptării constituţiei din 11 iunie 7, 
ca şi de la împotrivirea bucureştenilor s şi lupta armatei din 13 sep
tembrie din Dealul Spirii 9 nu au lipsit drapelele tricolore. 

Printre capetele de acuzare aduse ~elor „ce s-au amestecat în 
revolutie" au figurat, în cazurile multora dintre inculpaţi, vini de felul 

1 A. Potoski şi A. Velcu, op. cit., p. 372. 
2 Gen. Radu Rosetti, Garda. Naţională. Scurt istoric. Rolul ei m războiul 

din 1877-1878, Buc.,1943, p. 4, extras din „Analele Academiei Româ!le, Memo
riile secţiunii istorice'·, seria a III-a, tom. XXV, p. 483-510. 

3 Arhivele Statului Rm. Vîlcea, Prefectura judeţului Vîlcea, dos. 106/1848, 
fila 40. 

~ Ibidem, fila 48. 
li Gen. Radu Rosetti, op. cit., p. 4. 
6 Anul 1848 în Principatele Romdne, voi. II, p. 93-94. 
7 Ibidem, p. 21. 
8 Cf. C. Colescu-Vartic, 1848. Zile revoluţiona.re, Buc., 1898, p. 387; Alessan

dru Pelimon, Revoluţia română din anul 1848 - Muşatoiul, Bucureşti, 1868, p. 
205; I. G. Bibicescu, 1848 în România, Bucureşti, 189R, p. 399. 

9 Este vorba de drapelul companiei de pompieri, comandată de căpitanul 
P. Zăgănescu, care i-a însufleţit pe ostaşii români în lupta cu turcii din Dealul 
Spirii, Cf. col. P. Zăgănescu, Amintiri de faptele glorioase săvîrşite de pompieri 
în ziua de 13 septembrie 1848, Buc. 1895, f. 5, mss. în Biblioteca Muzeului militar 
central, sub nr. inv. 134. Vezi şi Anul 1848 în Principatele Romdne, voi. IV, p. 377. 
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acestora : „făcea şi punea steaguri prin sate" 1 ; „ca propagandişti pu
neau steaguri la sate"'.' ; „a înfiinţat îndată steaguri" 3 ; „a ridicat 
steagul revoluţionar pe casa lui şi l-a ţinut pînă la intrarea armatelor 4 

{invadatoare n.n.). 
Aceste cîteva exemple conturează rolul cu totul aparte, de factot· 

mobilizator şi stimulator, jucat de drapel în revoluţia de la 1848 din 
Ţara Româneasdi. 

Despre drapelele care au făcut obiectul relatării noastre de pînă 
aici s-au ştiut cît de cît unele aspec:te, fiind unanim socotite ca singu
rele ce s-ar fi dat de către cîrmuirea revoluţionară. Posibilitatea de a 
se fi înmînat unele şi armatei era exclusă. S-a considerat şi s-a susţinut 
în modul cel mai categoric că, de la 1834 şi pînă la 1863 nu s-a distri
buit nici un fel de steaguri oştirii, folosindu-se cele din timpul lui 
Alexandru Ghica, cu modificarea numai a monogramei domnitorului nou 
înscăunat:>. Colonelul P. V. Năsturel, pe baza unor prezumţii raţionale, 
a intituit posibilitatea de a se mai fi distribuit stindarde armatei şi de 
către Barbu Ştirbei, la 1849 6. Cum vom vedea, presupunerea lui a fost 
întemeiată. Pînă acum nu s-a întrevăzut şi nici nu s-au găsit documente 
care să ducă la încheierea că puterea revoluţionară ar fi înmînat dra
pele noi şi oştirii. Depistarea cîtorva materiale de arhivă îngăduie astăzi 
să poată fi reconstituit şirul strădaniilor depuse pentru realizarea dra
pelelor armatei şi, în acelaşi timp, împrejurările care au dus la pierderea 
sau distrugerea lor. 

Prima menţiune despre viitoarea schimbare a drapelelor vechi ale 
oştirii şi instituirea altora o întîlnim la 18 iunie 1848. Prin decretul 
cu nr. 5, guvernul provizoriu făcea cunoscut Ministerului de război că 
oştirea să depună jurămîntul pe noua constituţie, iar deosebit de aceasta 
îl încunoştiinţa că „trebuinţă fiind a să schimba steagurile vi se vor 
trimite peste putin alte steaguri noi" 7. In virtutea acestui decret, mi
nistrul de război, colonelul I. Odobescu, ordona unităţilor în subordine 
ca „steagurile cele vechi să le depue în magaziile lor fără a se mai 
întrebuinţa cu dînsele" s. 

La 25 iunie, generalul Cr. Tell, numit de curînd în fruntea trebu
rilor departamentului oştirii, cerea guvernului să i se trimită 6 steaguri 
„adică trei pentru infanterie şi trei pentru cavalerie" 9. In cazul că 

1 Dan Berindei, Noi documente privind revolutia de la 1848, în Revista 
Arhivelor, an V, nr. 1. 1962, p. 216. 

2 Documente privind anul revoluţionar 1848 în Ţara Românea5că, Buc., 
1962, p. 303. 

3 Ibidem, p. 439. 
" Ibidem, p. 106. 
s Anton D. Velcu, Memorialul drapelelor oştirii române, în Buletinul Mu

zeului Militar Naţional, an I, nr. 1, 1937, p. 23. 
G Col. P. V. Năsturel, op. cit., p. 58-63. 
7 Arhivele Statului Bucureşti, Ministerul de război, Regimentul 1 infanterie, 

dos. 18/1848, fila 54. 
s Ibidem. 
9 Arhivele Statului Bucuresti, Ministerul de război, Departamentul ostă

şesc, dosar 96/1848, fila 176. 
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nu se pas1se la executarea lor, solicita să i se încredinţeze lui sarcina 
„de a le forma şi a le supune guvernului spre discutare" 1. 

Abia la 11 iulie guvernul provizoriu autoriza Ministerul de război 
să alcătuiască steagurile oştirii, urmînd ca după confecţionare să încu
viinţeze asupra festivităţilor ocazionate de înmînarea lor unităţilor 2• 

Pricini deocamdată necunoscute au făcut ca executarea drapelelor 
să întîrzie extrem de mult. Expedierea către regimente şi divizioane a 
avut loc tocmai la 11 septembrie :i, după două luni de la data la care 
departamentul de război primise dezlegare pentru întocmirea steagu
rilor. Din ordinul comandantului armatei se înaintau unităţilor şase 
stindarde, cite două pentru fiecare din cele trei regimente de infanterie, 
alte trei pentru cele trei divizioane de cavalerie" şi probabil unul bate
riei de artilerie 5. 

Rapoartele cu care sînt expediate la unităţi cuprind şi o sumară 
descriere a drapelelor respective. lntrucît nici unul nu a supravieţuit, 
pornind de la această descriere, vom încerca să reîntregim înfăţişarea 
drapelelor militare date în timpul revoluţiei. 

Pînza din mătase, cu tricolorul orientat vertical, era încadrată de 
jur împrejur cu ciucuri din fir galben. Ca şi celelalte drapele se pare 
că aveau imprimat pe faţa pînzei „Dreptate, Frăţie" 6. Hampele - 5i 
asta le este specific - se terminau în partea de sus cu „vulturii cei 
vechi cu cruce", cărora li se tăiaseră coroanele 7. 

ln zilele de 13-14 septembrie a avut loc festivitatea de primire 
a noilor drapele de către unităţile armate ale Ţării Româneşti. Despre 
::::olemnităţile desfăşurate la Regimentul 1 infanterie din Craiova 8 şi 
Regimentul 2 infanterie din Bucureşti dispunem de informaţii precise n. 

lnmînate tîrziu ele s-au păstrat în dotare o perioadă foarte scurtă. 
Ministerul de război dăduse dispoziţii unităţilor, încă de la 8 octombrie 
1848, ca steagurile „cele noi.„ să le trimită Dejurstvii împreună cu 
ciucurii şi cu vulturii" 10. 

De altfel marea lor majoritate, dacă nu toate, au fost distruse sau 
pierdute în dezordinea provocată de intervenţia armatelor străine. 

1 Arhivele Statului, Bucureşti, Ministerul de r2.zhoi, Departamentul ostăşesc, 
dosar 96/1848, fila 176. 

2 Documente privind anul revoluţionar 1848 în Ţara Românească, Bucu
reşti, 1962, p. 18. 

:i Arhivele Statului Bucureşti, Ministerul de r·ăzboi, Departamentul ostăşesc, 
dos. 98/1948, fila 547. 

" Ibidem. 
" Ibidem, fila 768. 
6 Referindu-se la drapelele primite de Regimentul 3 infanterie în vremea 

revoluţiei, cpt. Costaforu relata că „s-a primit în urmă unul cu inscripţia con
stituţiei". 

(Ibidem, fila 864). 
7 Arhivele Statului Bucureşti, Ministerul de război, Departamentul ostăşesc. 

dosar 10/1848, fila 66. 
8 Ibidem, dosar 98/1848, fila 688. 
9 Mr. D. Pappazoglu, Catehismul soldatului român.„ Buc„ 1862, p. 22. Vezi 

şi Gen. I. Anastasiu, Oastea română de-a lungul veacurilor, Bucureşti, 1933, p. 708. 
10 Arhivele Statului Bucureşti, Ministerul de război, Departamentul ostăşesc, 

dos. 98/1848, fila 768 şi fila 861. 
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Maiorul I. Vlădoianu, comandantul Regimentului 1 infanterie în 
locul colonelului N. Pleşoianu, raporta Ministerului oştirii că, la 5 oc
tombrie, locotenentul Caramzulea, întorcîndu-se din tabăra de la Rîureni, 
în fruntea a 20 de soldaţi din Compania a 4-a, s-a întîlnit la Drăgăşani 
cu Ismail-paşa, care i-a luat „steagurile cele noi ale polcului" 1. 

In nota sa către acelaş-i for, noul comandant al Regimentului 2 
infanterie, maiorul Grigore Lăcusteanu, arăta că drapelele „cele noi s-au 
prăpădit în împrejurarea de la 13 ale trecutului septembrie" 2. 

In fine cele ale Regimentului 3 infanterie se rupseseră la 14 sep
tembrie cum aducea la cunoştinţa şefilor săi, căpitanul Gh. Costaforu 3. 

Nu ştim ce s-a întîmplat cu stindardele cavaleriei şi bateriei de 
artilerie, dar nu avem nici un motiv să credem că ar fi împărtăşit un 
alt sfîrşit. 

A trebuit să treacă mai bine de un an, pînă cînd Barbu Ştirbei 
a reuşit să distribuie armatei alte drapele. La 21 şi 22 noiembrie 1849, 
a avut loc solemnitatea înmînării acestor stindarde unităţilor armatei 
cînd s-a depus şi jurămîntul special pe steag, executat de către trupele 
<lin Bucureşti, pe cîmpul Colentinei, în ziua de 19 iunie acelaşi an 4. 

Cercetarea steagurilor date în vremea revoluţiei de la 1848 din Ţara 
Românească, conduce nu numai la concluzii dintre cele mai favorabile 
asupra rolului mobilizator pe care au fost chemate să-l joace în diverse 
împrejurări, dar mai cu seamă dezvăluie şi cristalizează originea 
autohtonă şi revoluţionară a drapelului tricolor de astăzi. 

1 ArhivelE' Statului Bucureşti, Ministerul de război, Departamentul ostăşesc, 
dos. 118/1848, fila 254. 

2 Ibidem, dos. 101/1848, fila 266. 
3 Ibidem, dos. 98/1848, fila 864. 
" Ibidem, dos. 32/1849, filele 153-154. 
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PRIMELE EXPOZIŢII ECONOMICE ORGANIZATE IN BUCUREŞTI 
IN ANII 1864 şi 1865 .., 

de BUCUR ŢINCU 

Organizarea primelor expoziţii naţionale româneşti a avut loc în 
epoca domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în cadrul acţiunii prin care 
a dat ţării atîtea altea instituţii moderne cu caracter şi nivel european. 

Anterior epocii lui Cuza, au mai fost organizate expoziţii locale, 
la Iaşi în 1839, de flori şi plante exotice 1, apoi începînd din 1841 s-au 
proiectat tîrguri-expoziţii locale cu premii pentru vite, produse agricole 
:;;i industriale, tot la Iaşi 2, iar în 1862 o mare expoziţie românească de 
industrie casnică la Sibiu avînd 2.000 de e:Aponate 3• 

Un impuls pentru organizarea expoziţiilor la noi l-a avut ecoul 
marilor expoziţii internaţionale din acea epocă, printre care menţionăm 
pe cea de la Londra din 1851, cea de la Paris din 1855, apoi de la Lon
dra în 1862, aceasta din urmă fiind numită de economistul român Dio
nisie Pop Marţian, care a participat la ea „o glorioasă invenţiune a 
acestui secol minunat" şi „o olimpiadă în care munca întregului gen 
omenesc serbează triumfele sale" "· 

LEGEA EXPOZIŢIILOR DIN 12 IUNIE 1863 

Primele expoziţii economice n-au fost organizate empiric, ci pe 
o temeinică bază ştiinţifică şi juridică. 

Prin decretul de la 12 iunie 1863 al Domnitorului Cuza, se sta
bileşte modul de funcţionare al expoziţiilor la noi : ele erau organizate 
anual, pe regiuni, desigur pentru stimularea producţiei acestora, dar şi 
din cauza greutăţilor de transport de atunci, care nu le îngăduiau de
plasări de exponate la mari distanţe. 

• Expunere făcută în cadrul ciclului de comunicări organizat de Muzeul de 
istorie a oraşului Bucureşti la 15 decembrie 1965. 

1 Vezi Albina românească din 14 mai 1839. 
2 Vezi Spicuitorul moldo-român, Iaşi, 1841, aprilie-mai-iunie, p. 111-116. 
a Vezi Gazeta Transilvaniei, Braşov, mai 1862. 
4 Dionisie Pop Marţian, OpeTe economice, ediţie îngrijitli. de N. Marcu şi 

Z. Ornea, Ed. Ştiinţificli., 1961, p. 367. 
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Ţara a fost împărţită în zece regiuni, avînd fiecare trei judeţe. 
Decretul compus din 74 de articole, stabileşte cu o precizie impresio
nantă, cele mai mici amănunte de organizare a acestor expoziţii : pri
mirea exponatelor, împărţirea lor în 19 clase, după caracterul lor, în
treţinerea lor, accesul publicului, recompensele şi premiile etc. 

Atenţia şi interesul pentru cel mai mic detaliu de organizare merge 
atît de departe încît la art. 46 al legii se prevede că în ziua împărţirii pre
miilor, întrarea va fi liberă, „rezervînd însă locuri pentru doamne". 

Scopul conştient urmărit prin organizarea acestor expozţii era vădit 
economic : constatarea forţelor de producţie existente, calitatea produc
ţiei, stimularea ei prin exemple vii şi recompensarea celor care, prin 
iniţiativă, hărnicie şi talent contribuiau la sporirea puterii economice a 
ţării. Legea·· preciza că exponatele trebuie să fie produse în ţară, iar 
vitele, indiferent de originea lor, să fie născute la noi. 

EXPOZIŢIA DE HORTICULTURĂ ŞI APICULTURĂ 
DIN CIŞMIGIU, 1-8 OCTOMBRIE 1864 

Prima expoziţie de importanţă locală, organizată p~ baza acestei 
legi, a fost cea agricolă-industrială de la Fălticeni din 1864, care ar putea 
face obiectul unei cercetări speciale. 

Cea dintîi expoziţie economică din Capitală a fost cea de horti
cultură şi apicultură, organizată în Cişmigiu între 1-8 Octombrie 1864, 
organizatorul ei a fost P. S. Aurelian, economistul a cărui gîndire şi 
acţiune le vom întîlni în tot cursul jumătăţii a doua a secolului al 
XIX-lea, în toate manifestările economice mai importante. 

Această primă expoziţie a fost modestă, limitată numai la fructe, 
flori, şi stupi, la ea expunînd 80 de producători, în total 533 de produse. 

Dar importanţa acestei prime expoziţii economice nu constă, în 
numărul produselor expuse, ci în gîndurile care au animat pe organi
zatorii ei, în conştiinţa limpede a scopului pe care aceştia îl urmăreau. 

Cu privire la această expoziţie, P. S. Aurelian, spunea în numele 
juriului de organizare şi premiere : 

„Expoziţiunea de horticultură şi apicultură este cea dintîi care se 
face în capitală : aceasta este de-ajuns, credem, ca fiecare să opinieze, 
ţinînd seama că toate începuturile îşi au dificultăţile lor. Nimeni nu 
poate pretinde că această expoziţiune să întrunească toate productele 
de horticultură şi apicultură, aceasta nu s-a văzut şi nu se vede în nici 
o expoziţiune care se face pentru întîia oară. Cu toate dificultăţile în
ceputului însă, sîntem fericiţi că această expoziţiune a întrunit flori, 
fructe, şi stupi care au atras atenţiunea cunoscătorilor şi oamenilor 
de gust". 

Iar în încheiere, P. S. Aurelian adresîndu-se primului ministru 
Mihail Kogălniceanu, prezent la solemnitatea distribuirii premiilor, 
a spus : „Românii sînt setoşi de a merge înainte, ard de dorinţa de a 
se pune în nivelul cu naţiunile cele mai înaintate, toţi de la mic pînă 
la mare dorind de a merge înainte : binevoiţi, domnule ministru, a 
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încuraja şi a însoţi naţiunea pe această cale măreaţă, şi generaţiunile 
viitoare vor pomeni cu recunoştinţă numele suveranului şi al guver
nului care au pus ţara pe asemenea cale de prosperitate". 

A răspuns M. Kogălniceanu, preşedinte al Consiliului de Miniştri 
şi ministru de Interne, al Agriculturii şi Lucrărilor publice, spunînd : 
„Expoziţiunea de horticultură şi apicultură din anul acesta este numai 
un început. Măria Sa Domnitorul, cu guvernul său, a dorit ca să înfiin
ţeze în ţară aceste instituţiuni, al căror scop este încurajarea agricul
turii, comerţului şi industriei ţării, a izvoarelor sale de avuţie, a dorit ca 
tot agricultorul, industrialul şi comercialul care prin stăruinţa sa con
tribuieşte la dezvoltarea prosperităţii publice, să fie încurajat şi răs
plătit, ca şi soldatul care-şi varsă sîngele pe cîmpul de bătălie, ca şi 
funcţionarul care-şi împlineşte cu exactitate şi sfinţenie datoriile sar
cinei sale". 

După ce arată că se vor acorda premii producătorilor, Kogălni
ceanu adaugă : „Domnilor exponenţi, perspectiva vă este frumoasă, 
cîmpul vă este deschis, puneţi-vă dar pe lucru, dezvoltaţi-vă toate ac
tivităţile : fiecare va fi răsplătit pentru osteneala ce-şi va da ca să 
îmbunătăţească productele ţării". 

Acest discurs - scrie Monitorul Oficial - „a lăsat o adîncă im
presiune în inimile auditorilor". Ex.;:~nenţilor li s-au distribuit urmă
toarele premii : 12 medalii de argint, 2~ de bronz şi 51 premii în bani. 
Medaliile distribuite aveau pe o parte efigia Domnitorului Cuza, iar 
pe cea dea doua parte o cunună cu emblema horticulturii şi apiculturii, 
în jurul căreia era scris : Expoziţiunea de horticultură şi apicultură 
din Bucureşti : iar la mijloc : onoare şi încurajare agriculturii şi in
dustriei. 

„Monitorul Oficial" făcea şi următoarea apreciere asupra at
mosferei în care s-a închis expoziţia: „Numerosul public ce se afla 
de faţă, a vizitat expoziţiunea pînă către seară, ascultînd totodată fru
moasele arii executate de către muzica pompierilor din Capitală : ta
bloul acestei sărbători era măreţ, ~i fiecărei om cărui îi arde inima 
ca să vadă dezvoltîndu-se avuţiile ţării, a simţit o bucurie sufletească 
văzînd sărbătorindu-se, pentru întîia oară, munca şi activitatea omu
lui. Astfel s-a terminat această sărbătoare destinată a da impulsiune 
puternică dezvoltării economiei naţionale" 1. 

PRIMA EXPOZIŢIE NAŢIONALĂ DE AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE 
DIN BUCUREŞTI, 20-27 MAI 1865 

După această primă expoziţie din Capitală cu exponate limitate 
la două sectoare de producţie, s-a simţit nevoia să se organizeze o ex
poziţie naţională, care să fie o afirmare a forţelor productive ale întregii 
ţări. Iniţiativa, organizarea şi spiritul gospodăresc necesar realizării 
acelei idei îndrăzneţe sînt legate de ştiinţa, patriotismul şi însufleţirea 
celor mai înaintaţi economişti ai noştri de atunci : Ion Ionescu de la 

1 Vezi Monitorul Oficial nr. 239 din 27 oct./8 noiembrie 1864, p. 1122-1123. 
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Brad şi P. S. Aurelian. Ei deţineau în acea vreme două poziţii impor
tante în organizarea economică a ţării : primul, era inspector general 
al agriculturii, numit în acest post în 1864 de Domnitorul Cuza, iar 
al doilea, era directorul şcolii de agricultură de la Pantelimon, pe atunci 
cel mai important centru ştiinţific şi experimental pentru agricultura 
noastră. 

Dar organizarea acestei expoziţii nu era numai ideea izolată a unui 
domnitor luminat şi a unor cărturari patrioţi. Ea răspunde dorinţei şi 
aşteptării unei mase lagi de producători din toate sectoarele. Dovada 
elocventă a acestei stări de spirit o constituie faptul că la apelul comi
tetului de organizare al expoziţiei, lansat în ţară, au răspuns, 317 pro
ducători, care au adus 1200 de exponate înregistrate. 

LOCUL EXPOZIŢIEI 

Este foarte important de reconstituit locul unde a fost organizată 
această primă expoziţie economică naţională. Acest loc a fost la Halele 
Obor, la Bariera Moşilor, într-o casă cu un glorios trecut istoric. 

Trecătorii de astăzi de pe strada Ziduri Moşi, de la Obor, nu mai 
observă o clădire de formă dreptunghiulară, ascunsă în dosul unei hale 
din spaţiul vast ocupat de uzina de pompe cu ferestre mari, albastre, 
de pe această stradă. Nici o placă comemorativă nu aminteşte celor 
aproape două mii de salariaţi ai uzinii că această casă, astăzi modestă, 
a fost în veacul trecut centrul unor evenimente importante din istoria 
noastră culturală şi economică. 

Acum un secol şi jumătate, spaţiul întins pe care este aşezată 

uzina de pompe şi casa din cadrul lui, era o margine, îndepărtată a 
Bucureştiului, plantată cu vii. 

In apropiere, se ţinea tradiţionala serbare şi tîrgul Moşilor, sau 
Tîrgul din afară, cum i se mai spunea atunci, din cauza poziţiei lui 
periferice. lntr-o casă sărăcăcioasă de la această margine, s-a retras 
în 1822, bolnav, la un văr al său, dascălul de la Sf. Sava, Gh. Lazăr, 
cu speranţa zadarnică de însănătoşire. După plecarea lui Gh. Lazăr la 
Avrig, unde a şi murit în anul următor, I. Eliade Rădulescu, în vene
raţia pentru fostul său profesor, a rugat pe tatăl său să cumpere acea 
casă şi să construiască în locul ei alta nouă, pentru a cinsti memoria 
celui care a introdus limba română în învăţămîntul din ţara noastră. 
ln 1828 casa a fost construită şi în ea a fost instalată tipografia lui 
Eliade, care a jucat rolul de seamă, bine cunoscut, în istoria noastră 
culturală. Presa de tipografie a fost aşezată în mod simbolic, chiar pe 
locul unde se găsea camera în care zăcuse Gh. Lazăr. In această tipo
grafie Eliade a tipărit ani în şir, primul nostru ziar „Curierul româ
nesc", numeroase cărţi, reviste, publicaţii, printre care şi vestita „Pro
clamaţie de la Islaz". Devastată în cursul evenimentelor de la 1848-
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1849, casa a fost ulterior restaurată, pentru a deveni, în luna mai 1865, 
centrul evenimentului istoric, de astădată cu caracter economic, şi 
anume, locul de organizare al primei expoziţii naţionale de agricultură 
şi industrie din România 1. 

UN LARG ECOU ÎN MASE 

Deschiderea oficială a expoziţiei a avut loc în ziua de 20 Mai 1865, 
la orele 17, în prezenţa primului ministru Constantin Bosianu, care era 
şi ministru de Interne, Agricultură, şi Lucrări Publice, sprijinitor activ 
al realizării ei. 

De la început, expoziţia a cunoscut o mare afluenţă de vizitatori, 
ea răspunzînd deplin stării de spirit a marilor mase. I. Ionescu de la 
Brad notează următoarele asupra celor petrecute în ziua deschiderii : 
„încăperile în care este aşezată, expoziţia nu permit - scrie el - a se 
aşeza odată mai mult de 50 persoane şi cu toate acestea, în decurs. de 
două ore cit a stat deschisă expoziţia, s-au delivrat 1300 de bilete de 
intrare" 2• 

Al doilea organizator al expoziţiei, P. S. Aurelian, notează cu 
satisfacţie aceleaşi impresii asupra ecoului puternic avut în mase de 
această manifestare a conştiinţei şi bogăţiei naţionale. „Pentru prima 
oară, locuitorii Capitailei, au avut fericirea să intre într-un local în 
care să poată afla o parte însemnată din productele ţării, să examineze 
ei înşişi maşini şi instrumente agricole, animale, ţesături şi obiecte 
de artă. Fiecare a putut observa cu cită dorinţă voiau toţi, mari şi mici, 
avuţi şi neavuţi, ca să vadă obiectele expuse. Fiecare poate mărturisi că 
abia putea să se strecoare pentru ca să poată vedea maşinile sau obiec
tele de artă. Aceasta este o dovadă pipăită că românii se interesează 
de tot ce poate contribui la progresul ţării, că ei adoptă cu cea mai 
mare înfocare toate instituţiunile care pot contribui la dezvoltarea eco
nomică şi intelectuală a ţării; aceasta dovedeşte că românului îi tre
buieşte numai cîrmaci buni pentru ca să poată ajunge în prea puţin 
timp, la un grad însemnat de dezvoltare. Mărturisim că sînt prea puţini 
popoli în lume care să fie aşa de accesibili pentru toate ideile care 
conţin într-însele progresul" 3. 

În ziarul „Trompeta Carpaţilor" a lui Cezar Boliac„ este subliniat 
de asemenea climatul obştesc în care s-a desfăşurat expoziţia. 

„Negreşit că nu vom exagera nimic, zicînd că în tot timpul acestei 
expoziţiuni de la Tîrgul Moşilor, zecimi de mii de oameni, de toate 
profesiunile, de toate meseriile, priveau şi admirau în toate părţile : 

1 Vezi I. Heliade Rădulescu, Curs de poezie generale, vol. III, Partea I. 
Bucureşti 1872, p. 45-47. 

1 Ion Ionescu, Itinerarul expoziţiunii naţionale de !a Moşi, de vite, flori, 
de legume, de produse agricole şi industriale, Ed. a II-a corectată şi adausă. 
Bucureşti 1865, 75 pag. 

J P. S. Aurelian, Expoziţia naţională de agricultură şi industrie din Bucu
reşti, în Natura, 1865, nr. 19, p. 147. 
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unde un taur colosal din Elveţia unde o lină fină de merinos, produsă 
în ţară, unde o maşină aratorie, de vînturat, de tăiat paiele, de bătut 
laptele etc., unde o plantă belă, unde o legumă produsă înainte de se
zonul său natural şi de o frumuseţe extraordinară, unde o veliniţă, 
unde o iie etc., etc. Şi cel ce scrie aici a auzit cu urechile sale femeie 
din popor zicînd, vexată de laudele ce se făceau unei împletituri, unei 
ţesături, unei cusături : „Să le trimit eu cusătură, să vadă ei !" 1. 

O SCURTĂ TRECERE !N REVISTĂ 

Desigur, la prima expoziţie naţională de agricultură şi industrie 
din Bucureşti nu s-a putut aduce tot ceea ce se producea în România la 
1865, dar ea a prezentat, în mod concret, esenţialul structurii economice 
a producţiei noastre de acum un veac. 

Cele 1200 de exponate reprezentau în covîrşitoare majoritate pro
duse agricole, vite şi produse animale, obiecte ale industriei casnice 
şi ale meseriilor. Ele corespundeau caracterului predominat agrar al 
economiei, industria fiind la începutul dezvoltării. 

Pe lîngă o mare varietate de cereale, de plante industriale, de 
legume timpurii şi de seminţe, de calitate, aduse de unii cultivatori 
pasionaţi, dar mai ales de Şcoala de agricultură de la Pantelimon, care 
a expus o colecţie de 100 de soiuri de seminţe, de plante alimentare, 
furaje şi 10 varietăţi de ovăz, la expoziţie au fost prezentate vite de 
rasă elveţiană şi tiroleză, crescute în ţară, stupi şi vinuri vechi şi noi 
din diferite podgorii, dintre care unele datau din 1828 2. 

!n cadrul sectorului de „economie domestică" a fost remarcată 
cu admiraţie producţia de lumînări a casei Falquier Blanc din Galaţi, 
care fabrica anual 1,3 milioane pachete de lumînări de stearină, 1 mi
lion ocale de săpun, 900 mii de lumînări de seu, făcînd şi export masiv 
în Turcia. 

Tutun s-a expus mult şi de calitate. „Să continuăm - scrie 
P. S. Aurelian - pe calea ce am apucat-o şi să fim siguri că vom 
ajunge să nu mai avem cîtuşi de puţin nevoie de tutunurile străine, 

ba dimpotrivă, vom procura noi străinilor, ba chiar turcilor care astăzi 
fumează tutun de-al nostru" :1• 

Industria de casă şi meşteşugurile au fost reprezentate prin obiecte 
care au constituit întotdeauna manifestări de hărnicie şi tialent ale 
poporului nostru, ţesături de lînă, in şi cînepă, cusături artistice, mătă
suri de gogoşi milaneze şi japoneze, scoarţe, covoare, postavuri, obiecte 
de tăbăcărie şi pielărie, mobile, ceară roşie, obiecte de metal artistic 
lucrate, căruţărie, dogărie, sticlărie, olărie şi altele. !n ceea ce priveşte 

1 Trompeta Carpaţilor, Anul I, 1865„ nr. 24 din 28 mai. . 
2 Ulyse rle Marsillac, Exposition agricole et ir!d11~triellc, In „La voix de la 

Roumanie", V, 1865, nr. 33. 
3 În „Natura" 1865 - p. 156. 
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produsele industriale ele au fost, cum era şi firesc, mai slab reprezen
tate. Marea !Jr majoritate au format-o maşinile agricole, produse în 
ţară. 

Şcoala de agricultură de la Pantelimon a prezentat cîteva maşini 
şi instrumente de cîmp şi grădină, fabricate în atelierele ei, printre 
care un locomobil de dimensiuni mici; construcţie originală a lui George 
Constantinescu, şeful atelierului şcolii. Atelierele armatei au expus co
lecţii de arme, un model de maşină cu vapori, un tun, candelabre şi 
piese de fontă turnate. 

Turnătoria de la Belvedere a lui Grant a prezentat mori manuale 
şi cu abur, arbori forjaţi, fierăstraie de mari dimensiuni etc. 

Extracţia metalelor a fost sărac reprezentată. Nişte mostre de lignit, 
sare, gips şi chilimbar îţi atrag atenţia - notează cu amărăciune P. S. 
Aurelian. Celelalte nu se exploatau : adică cărbunele, fierul, plumbul, 
aurul şi argintul. 

Se importa fier şi gips, iar vapoarele de pe Dunăre se alimentau 
cu cărbuni străini. „Să mărturisim că metalurgia nu exista la noi, afară 
de sare, - scria iarăşi Aurelian, adăugînd că „cine are fier mult, bun 
şi ieftin, acela merge înainte" 1. 

O bună impresie a făcut la expoziţie, tipografia lucrătorilor aso
ciaţi, care a prezentat o ediţie festivă a poeziilor lui Bolintineanu. „Am 
fost încîntat - scrie P. S. Aurelian - văzînd că o asociaţiune din oa
meni cu puţine mij1oace materiale, au putut fonda un stabiliment ti
pografic care face onoare acestei arte" 2. 

PREMII ŞI PERSPECTIVE 

Expoziţia a stat deschisă numai opt zile, între 20 şi 27 mai de la 
orele 1 O la 18, cunoscînd zilnic o frecventare constantă, de mii de oa
meni. In după amiaza zilei de 27 mai 1865, a avut loc decernarea, în 
prezenţa primului ministru C. Bosianu şi a generalului Gh. Manu, mi
nistru de război a premiilor acordate de juriu. 

S-au distribuit 93 de premii compuse din 22 medalii de argint, 
43 de bronz, iar restul în bani, pentru încurajare, în total 233 de gal
beni. Premii în bani s-au oferit şi unora care au primit şi medalii. 

Abia ieşită din apăsarea feudală, România nu putea prezenta în 
1865, decît o expoziţie modestă. Oamenii de atunci posedau însă mai 
mult decît bogăţii acumulate, o mare mîndrie pentru ceea ce au putut 
totuşi realiza, şi un optimism nedesminţit în puterea de muncă, de 
creaţie şi de talent a poporului nostru. „Acest început - scria atunci 
I. Ionescu de la Brad în Itinerarul expoziţiei - întrece aşteptarea noas
tră şi ne prevesteşte că în viitoarele expoziţiuni vom avea l·..Ac;:;,,;.~'i mai 
multe şi mai frumoase decît cele expuse în anul acesta". P. S. Aurelian 
scrie în acelaşi sens : „Expoziţia din anul acesta ne-a făcut să ne în
tărim şi mai mult convingerea că românii au toate calităţile pentru ca 

1 P, S, Au1·elian, Ibid„ nr. 22, p, 174, 
2 lbid., p, 175, 
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in puţinii ani să poată ajunge la un mare grad de dezvoltare.„ Fiecare 
a putut să se convingă pe deplin că România dispune de foarte mari 
izvoare de bogăţie şi peste puţin timp, dacă ne vom înţelege interesele,. 
vom da dovezi Europei despre inteligenţa şi mijloacele noastre" 1. 

Pe linia acestei robuste convingeri patriotice în progres, I. Ionescu 
de la Brad a organizat, pînă la 1869, expoziţii agricole şi industriale la 
laşi, Rîmnicul Sărat, Tecuci şi Putna, care au fost adevărate lecţii şi 
îndrumări date maselor pentru organizarea agriculturii, pe baza ştiinţei 
moderne. 

Evocînd primele noastre expoziţii economice d'e acum o sută de 
ani, gîndul verifică rapid, în realităţile imediate, paşii uriaşi făcuţi pe 
drumul dezvoltării noastre de atunci pînă astăzi. Pe locul unde s-au 
organizat acum o sută de ani o modestă expoziţie economică a unui stat, 
formal încă vasal, se înalţă acum o uzină uriaşă cu mii de muncitori 
care exportă pompe perfecţionate, de mare capacitate, pe pieţele mon
diale. In locul expoziţiei din 1865, cu 1200 de exponate, s-a organizat 
după un secol, în 1964, la douăzeci de ani după Eliberare, o expoziţie 
cu 20 de mii de exponate, în cea mai mare parte produse industriale, 
expresie a tehnicii româneşti contemporane şi a unei puternice voinţe 
colective disciplinate şi conştiente. 

Astfel, istoria a depăşit cele mai îndrăzneţe visuri de viitor ale 
lui I. Ionescu de la Brad şi P. S. Aurelian, organizatorii primelor noas
tre expoziţii naţionale de agricultură şi industrie din 1864-1865 din 
capitala ţării noastre. 

1 P. S. Au1·elian, Natu1·a, 1865, nr. 22. 
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DOCUMENTE PRIVIND BOMBARDAMENTELE AERIENE 
ŞI INCEPUTUL OCUPAŢIEI GERMANE IN BUCUREŞTI lN PRIMUL 

RAZBOI MONDIAL 
de AUREL DUŢU 

In arhiva Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti se află şi unele 
documente care se referă la Capitala ţării noastre în timpul primului 
război mondial. Publicarea lor întregeşte istoria oraşului şi scoate în 
evidenţă suferinţele prin care a trecut populaţia Bucureştilor în preajma 
şi în timpul ocupaţiei germane din primul război mondial. 

Războiul a izbucnit în vara anului 1914 între cele două grupări 
de state imperialiste - Antanta şi Puterile Centrale. Perioada din iulie 
1914, cînd a început războiul, şi pînă în august 1916, cînd a intrat Ro
mânia în război este cunoscută sub numele de .. Neutralitatea României", 
folosită de guvernanţii români în scopul tratativelor cu cele două tabere 
războinice. România, prin poziţia ei strategică şi prin resursele ei eco
nomice constituia un teren de aprigă dispută între diplomaţiile princi
palelor grupări de state în vederea atragerii ei într-o tabără sau alta. 
Pe de altă parte România se afla în faţa desăvîrşirii unităţii naţionale. 

După doi ani de neutralitate, România burghezo-moşierească s-a 
alăturat coaliţiei imperialiste a Antantei care promitea satisfacerea de
zideratului unităţii naţionale. Problema care frămînta profund clasele 
sociale, masele populare din România, era făurirea statului naţional 
unitar - aspiraţie seculară a poporului român, necesitate logică a dez
voltării societăţii româneşti 1. 

In aceste condiţii România declş.ra război puterilor centrale pe 
data de 15 august 1916, cu toate că trupele române aveau o înzestrare 
slabă cu armament şi mijloace de luptă care le punea într-o vădită in
ferioritate faţă de cele germane şi austro-ungare, cu care trebuia să 
lupte. După o perioadă de scurtă ofensivă, armata română a fost ne
voită să înceapă retragerea. Deşi oraşul Bucureşti în acest timp era 
considerat o cetate avînd forturi de jur împrejur, aceste forturi de mult 

1 Nicolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român, continuator al luptei revo
luţionare şi democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi 
.socialiste din România, Bucureşti, 1966, p. 20-21. 
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nu mai aveau o întrebuinţare militară. Noaptea oraşul era cufundat 
în întuneric, circulaţia era oprită de la ora 21 seara, iar deşteptările de 
noapte provocate de vizitele ucigătoare ale zepelinelor care bombardau 
oraşul făceau ca populaţia oraşului să suporte greu ororile războiului. 
Bombardamentele asupra oraşului fiind o armă nouă ca tehnică de 
luptă au provocat importante pierderi în oameni şi materiale oraşului 
Bucureşti. Două din aceste documente arată că asupra oraşului au fost 
întreprinse raiduri ale aviaţiei germane care au făcut 493 de victime 
de diferite vîrste, din care 361 bărbaţi 1 şi 132 femei 2 în perioada 9 
septembrie - 11 noiembrie 1916. Aşa cum reiese din aceste documente, 
bombardamentele au fost efectuate asupra populaţiei civile situată pe 
diferite străzi ale oraşului, cum sînt : Gherghinei, Doamnei, Radu Vodă, 
Sevastopol, Cîmpul Floreasca, Sabinelor, Labirint, Sirenei, 13 Septem
brie, Calea Victoriei, Calea Plevnei, Bibescu Vodă, Pantelimon, Polonă, 
Brînduş, Piaţa Halelor, Lucaci ş. a. (vezi anexa 1 şi 2) 

Către sfîrşitul lunii septembrie .şi începutul lunii octombrie, popu
laţia Capitalei era foarte dezorientată. In aceste zile pe străzile Capi
talei se petreceau scene impresionante. Convoaie întregi de căruţe, ală
turi de coloane nesfîrşite de oameni, se îndreptau spre barierele oraşului. 

Pîni'i la sfîr5itul lunii noiembrie guvernul şi toate ministerele au 
părăsit Capitala. Capii politici rămaşi în Bucureşti, mai ales cei cu
noscuţi prin atitudinea de sprijinire a intrării României în război 
alături de Antantă, nu şi-au pus problema organizării maselor pentru 
a lupta contra ocupanţilor ; din contră au luat chiar măsuri pentru 
a împiedica acţiunile de rezistenţă ile populaţiei bucureştene. Inainte 
de plecare, guvernul Brăteanu, prin generalul Mustaţă, pe care-l lăsa 
Prefectul Poliţiei în Bucureşti, ameninţa cu moartea pe cei ce se vor 
deda la acte ostile faţă de trupele ce vor ocupa oraşul, obligînd locui
torii să aibă purtare „cuviincioasă", să fie la discreţia armatelor ocu
pante, ţinînd porţile caselor deschise şi obligîndu-i să le acorde găz
duire cu „bunăvoinţă" ::_ Astfel de afişe au fost lipite pe zidurile ca
:;elor cu cîteva zile înainte de intrarea armatelor germane. 

Incă din ajunul ocupării oraşului, la 5 decembrie 1916, Primăria 
luase unele măsuri pentru predarea Bucureştiului. In seara zilei de 5 de
cembrie 1916 s-a prezentat la prefectura poliţiei un sol german anun
ţînd că „dacă oraşul nu se vo preda pe data de fi decembrie 1916 ora 10, 
acesta va fi bombardat". La ora indicată, Emil Petrescu, însoţit de Char
les Wopicke, ministrul Statelor Unite. şi cel al Olandei, Von Vredenburch. 
ţări pe atunci neutre, s-au dus la bariera Bradagiru unde au aşteptat 
pînă la ora 12 armatele inamice care încă nu ajunseseră aici. La ora 
13 primele patrule germane au fost semnalate în staţia Banu Manta 
şi în Gara de Nord. La ora 13,30 Emil Petrescu, primarul Capitalei, 
preda căpitanului Von Hutth în cabinetul ajutorului de primar actul de 
predare al oraşului, în care îi asigura pe ocupanţi că oraşul este de
zarmat şi că nu va opune nici o rezistenţă. Emil Petrescu, primarul 
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1 Arhiva MIB, nr. I 86813 '41833.'64. (anexa l). 
2 Arhiva MIB, document nr. I 86814/41834/64. (anexa II). 
3 Arhiva MIB, inv. nr. 41351 şi 41553 (anexa III si IV). 
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Capitalei, mai ruga prin acest act să se ia toate măsurile necesare ca 
viaţa normală a oraşului să fie restabilită atît în interesul trupelor de 
ocupaţie cît şi pentru ocrotirea populaţiei liniştite 1. 

Neopunerea nici unei rezistenţe a fost pasajul dictat de căpitanul 
Von Hutth, care a luat în primire actul de predare al oraşului 2. 

Pe 6 decembrie 1216 avangarda armatelor ocupante a intrat în 
Bucureşti; timp de 3 zile armatele germane a intrat în Capitală, după 
care generalul Mackensen a ordonat o paradă de forţă pentru intimi-

:PREi~~EGTLTRA -, C.ĂPITALEI " __ ,,,__..._..... ·-

0 D,DO~~~TA= 
'~ţ; 

. ;f)~i. Gener~! · mustaţă, ! P~r\ile şi u~le caselor . vor I 

. Preîeetal ea pita lei, oPdonăm · 1
1
• desc~: . 

• . 1· Or1cme. barbat san f emee, r.Anăr 
cele ee aPmeaza : · i ori bălrăn, care se va deda la acte r.e 
. La întrarea ln Capitală. a armate· ar aduce o ins11ltă armatelor lmp~ 
·1or Imperiale germane. toţi locuitorii riale. precum: lmpuşcăturî cu vreo 
bărbaţi şi femei vor avea o purtare armă de f oe ascunsa, aruncare de 
cuvilncioâsa, oferind co bnna\rointa orice fel de Incrurî, cym şi _ ameninţare 
. găzdwrea de care vor avea tre. cu vorba . ori cu gestul. va fi imediat 
bnin\ă. pedepsit cu 1mpuşcarea . 

. ~"'' ~ 
:7f~efectul Capitalei, GENERAL MUSTAŢA. · 

Ordonanţă. dată. de prefectura Capitalei înainte de intrarea armatelor germane 
în capitală 

<larea populaţiei, aceasta desfăşurîndu-se pe Calea Victoriei, B-dul A::!a
demiei şi actualul Bulevard Gh. Gheorghiu-Dej. In Bucureştiul ocupat 
s-a instaurat stăpînirea nestingherită a imperialismului german. Admi
nistraţia Bucureştilor a fost trecută Comand3.ntului grupului de armată 
Mackensen, adică autorităţilor militare germane. Acestea au introdus 
un regim de teroare sprijinit pe forţa armelor, violenţă, jaf şi abuzuri 

1 După mărtu1·iile şefului de cabinet al primarnlui Emil Petrescu. A1·hiva 
MIB, nr. I 3205. 

2 Arhiva MIB, inv. nr. 86812 (anexa V). 
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nelimitate, ducînd oraşul şi populaţia nevoiaşă într-o situaţie foarte 
grea. De peste tot dispar firmele româneşti. Nu se văd decît firme ger
mane ca : Berliner Kafe, Friedens Kafe, Donau Palas, Hauptwache ober 
komando Mackensen etc. Poliţia este dublată, un poliţist român şi unul 
german. Mijloacele de locomoţie au fost confiscate, imediat de la in
trare în Capitală. Confiscarea cailor, automobilelor, bicicletelor a dus la 
stagnarea circulaţiei. Aceasta a fost agravată şi prin suspendarea circu
laţiei tramvaielor. Singurele vehicule care circulau erau cele puse la 
dispoziţia autorităţilor, a ofiţerilor şi a funcţionarilor ocupantului. Mai 
tîrziu sînt puse în circulaţie tramvaiele, dar acestea au un aspect nou 

• . /;,,..< ~~·Ji-4 lî..~ ~~ ~'14. ~~ "-,. ':,;;-., 

~'"'JJ.t. r.t-'5c'.%1&:+,,..'N;:- 4:W. ~ ..... '-":. 4 ·"''..:~iltw ·~~ //4~,7 
4~, ,:..,~ 4J4'(fl'IM.ill1 11.<utll..'t> ~~~ ..... ~~ ' 
t.;,._. ,,;."..,.., IK _,.. f,iy.,.'J(f..L., ~ 7~ 4;~ /.r~ll( ~ 
f1lti.H~ , 

Ordin dat de armatele germane prin care cerea ca în actul de predare a oraşului 
să fle speciiicat că trupele române sînt evacuate şi nu se va mal opune nici O· 

rezistenţă 

pentru bucureşteni. Ele erau despărţite în două printr-o grilă de lemn.,. 
o parte fiind folosită de populaţie, iar în cealaltă parte călătoreau mili
tarii forţelor de ocupaţie. Aceasta ilustrează elocvent atitudinea de des
considerare faţă de populaţia din regiunile ocupate ale ţării. Confis
carea şi rechiziţionarea alimentelor a lovit crunt în păturile nevoiaşe, 

masele muncitoare care nu aveau alte mijloace de trai în afara sala
riului. Astfel, a fost confiscat : zahărul, băuturile, petrolul, urmat curînd 
de ordinul dat tuturor cetăţenilor şi administraţiei oraşului de a corn-
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pleta declaraţii de toate proviziile alimentare pe care le deţin 1, fapt 
care a încurajat specula şi a determinat creşterea vertiginoasă a pre
ţurilor. Se interzice fabricarea săpunului, lovind în igiena populaţiei. 
Se interzice tăierea vitelor şi deci consumarea cărnii, a păsărilor de 
curte, fabricarea cornurilor, covrigilor, cozonacilor, prăjiturilor etc .. Se 
rechiziţionează în total sau în parte şi se sechestrează cele mai diferite 
lucruri şi obiecte. Armele, sticlele goale, cauciucurile, toate obiectele 
de aramă, alamă, bronz, cositor pînă şi clopotele bisericilor. Adminis
traţia ocupantă dă ordine 2 şi ordonanţe 3 scurte care sfîrşesc prin ame
ninţarea cu amenzi şi închisoare, iar administraţia locală este obligată 
a le duce la îndeplinire cu deosebită promptitudine. Iată un astfel de 
apel dat la data de 23 ianuarie 1917 : „Apel către cetăţeni. Oraşul Bucu
reşti este obligat de guvernămîntul imperial german să procure azi pînă 
la ora 6 seara următoarele : 15.000 plăpumi sau pături, cîte 20.000 că
măşi, pantaloni, ciorapi de lînă, cîte 3000 de brîie şi veste de flanelă 
şi l.000 blănuri. Neprocurîndu-se cele cerute, oraşul va fi supus unei 
straşnice amende. Fiecare cetăţean este deci, obligat a preda agentului 
nostru cît mai multe din aceste obiecte însemnînd mai jos bucăţile 
predate şi ştergînd pe cele nepredate„. Agenţii noştri vor verifica şi 
.semna aceste liste care rămîn în loc de chitanţă la ridicarea obiectelor ". 

Războiul, cu tot cortegiul nenorocirilor pricinuite populaţiei, a 
făcut să crească ura maselor populare împotriva ocupanţilor germani. 
In teritoriul ocupat mişcarea muncitorească revoluţionară a fost singura 
forţă politică care a ridicat masele la luptă organizată contra autori
tăţilor de ocupaţie şi în primele rînduri ale acestei lupte au fost mun
citorii din Bucureşti. 

1 Arhiva MIB, nr. I 86818 (anexa VI). 
2 Arhiva MIB, ru-. I 42182 (anexa VII). 
J Arhiva MIB, nr. I 41835 (anexa VIIl). 
4 Arhiva MIB, nr. I 41352. 
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Nr. 
crt. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
JO 

li 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

286 

ANEXA l 

TABLOU 
de băa·baţii morţi de bombe de aeroplan În luna septembrie 1916, 

octombrie şi pină la 11 noiembrie 

Numele şi prenumele 

Bărbat necunoscut 

" " ,, " 

Ion~ Ialcofs~hi 
Anton Metea 
Cri~tache Antonescu-

Ivanovici 
Pandele Georgescu 
Ion Dumitru 

Grigore Costache 
Filip Migloveanu 
Gheorghe Drăgulă-

nescu 
Petre C. Contu 
Păun D. Rusu 
Ilie Popescu 
Constantin Iancu 
Bantoi Niculae 
Alexandru Petrovici 
Valeriu Athanasovici 
Drăgănescu Ioan 
Alexandru Georgescu 
Octavian Georgescu 
Ioan Cornat 
Georgescu Petre 
David Bălan 
Florea Gheorghe 
Tudorică Ştefănescu 
Ion S. Gheorghe 
Ilie Niculae Tudor 
Ioan ? 
Nicolae A!exandrescu 
Ilie Stoenescu 
Ştefan Pascale 
Nicolae Topliceanu 
Victor Munteanu 
Constantin Cristescu 
Nicu Salitrarovici 
Ion Gh. Drăguţoiu 
Costică Dumitrescu 
Costică Cristescu 
Tudor Grigorescu 
Bărbat necunoscut 

" " 
" " „ " 

Etatea 

65 ani 
50-55 " 
40-45 " 
40-45 " 
40-45 „ 

4 " 
17 „ 

11 " 
20 " 
17 " 

15 „ 
18-20 " 

18 „ 
7 " 

14 " 
18 " 
17 „ 
17 " 
17 " 
17 „ 
15 " 
18 " 

7 " 
14 " 
20 " 
18 " 
18 " 
8 " 

14 " 
17 " 
16 " 
14 " 
14 " 
11 " 
17 " 

7 " 
18 " 
6 " 

19 „ 
13 „ 
13 " 
19 " 

17-18 " 
13-20 " 
16-18 " 
18-20 " 

Domiciliul 

Str. Bibescu Vodă 
B-dul Elisabeta 

„ Maria 
Spit. Brâncovenesc 

„ " 
Raionului 62 
Mihai Vodă 60 

Filaret 39 
Viilor 48 
Comuna Brezoaia

Ilfov 
Filantropia 
Lupească 24 

B-dul Elisabeta 
Voinicului 12 
Păstorului 5 
Vîlcea 
Anton Pan 35 
Cal. Victoriei Poşta 
Panduri 16 
Şos. Basarab 84 
Griviţa 272 
Darzale 35 
Darzale 35 
Slănic-Prahova 
Gramont 1 
Moşilor 230 
Cal. Plevnei 21 
Viilor 19 
Laborator 90 
Bibescu-Vodă 
Pantelimon 124 
Pantelimon 124 
Grozăveşti 74 
Sabinelor 71 
Laborator 75 
Labirint 123 
Căzărmei 91 
Şos. Basarab 45 
Victoriei Rigler 
Teiului 101 
S-ţii Apostoli 10 
Piscului 20 
Spit. Brîncovenesc 

:; Coleni'ina 
Piaţa Bibescu Vodă 

Luna 

Sept. 

" 

I Ziua 

12 
12 
13 
13 
13 
12 
14 

17 
l (} 

13 
15 
14 

15 
13 
IZ 
12 
13 
12 
12 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
12 
13 
15 
14 
IZ 
12 
13-
13 
13 
12 
14 
12 
13 
12 
IZ 
f4 
17 
17 
17 
11 
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Nr. 
crt. 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
50 
61 
62 
63 
64 

65 
66 
67 
68 

69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

Numele şi prenumele 

Bărbat necunoscut 

" " ., 
" 

" " Petre Suciu 
Ion Georgescu 
Fkn·ea Niculescu 
D-tru Petrescu 
Ştefan Constantines-

cu G. 
Iladu Ionescu 
Nicolae Vasilescu 
D-tru Ciobănică 
Ion Nicoară 
Călinescu Ştefan 
D-tru Nicolae Costică 
Gigi Popescu 
Florian Popescu 
Alexandru N. Dumi-

trescu 
Popescu Ioan 
Florea I. Constantin 
Ion Bănică Ştefănescu 
Ion Căpit. Mircea 

Folescu 
Agop Aron Pelighin 
Octavian Vasilescu 
Ionel Ovanez 
Ducu Marin 
Barbu Gruescu 
Butumoni Teodor 
Ioan F. Dordea 
Mihail Popescu 
Gheorghe Tănase 
Bărbat necunoscut 
Bărbat necunoscut 
Arnold Weiss 
Ioan Tănase 
Nicolae Dumitru 
Stănilă Niţă 
Alexandru Romanof 

(pictor) 
Soldat necunoscut 
Ion Constantinescu 
Alexandru Dobre 
Marin Vişinescu 
Sporu Ion 
Ioan Botoncea 
Bogdaru Ioan 
Ilie Brânzoi 
Traian Giuman 
Traian Zur 
Sold. Reg. 61 Inf. 
Necunoscut 
Necunoscut 

Etatea Domiciliul Luna \ crt. 

16-18 ani B-dul Maria Sept. 17 
18-20 

" 
Piaţa Bibescu-Vodă 12 

" 6- 7 
" 

B-dul Elisabeta 17 
" 16-13 

" 
Str. Stavropoleus 

" 
17 

18 
" 

Fund. Vlădoianu 24 14 
" 13 16 

" 
Str. Aurorei 6 

" 19 
" 

Cal. Rahovei 267 „ 14 
13 

" 
Stravopoleus 

" 
12 

16 
" 

Brăilei 1 
" 

12 
18 

" 
13 Septembrie 23 14 

" 18 
" 

Şerbănescu 15 
" 

12 
17 

" 
Şos. Jianu 17 

" 
14 

17 
" 

Filantropiei 42 
" 

l4 
14 

" 
Barbu Lăutaru 40 

" 
14 

19 
" 

Şerban Vodă 2 
" 

12 
6 

" 
Scărlătescu 40 

" 
13 

9 
" 

Scărlătescu 40 
" 

IJ 

6 
" 

Spit. Colţea 
" 

12 
20 

" 
Str. Vaporului 8 

" 
12 

11 
" 

Mitrop. Gr. 66 
" 

13 
9 

" 
Viilor 39 

" 
12 

12 
" 

Viilor 11 
" 

li 
6 

" 
Cal. Griviţei 217 

" 
12 

15 
" 

Str. Mih. Cornea 72 
" 

12 
14 

" 
Olari 9 

" 
12 

26 
" 

-
" 

12 
21 

" 
Piaţa Halelor 

" 
13 

26 " 
Echinox 30 

" 
!:} 

26 
" 

Lipscani 23 •• IJ 
26 

" 
H. Golescu 10 

" 
13 

26 " 
Lucaci 8 

" 
14 

25-30 „ Bibescu Vodă 
" 

13 
25-30 " 

Rahovei 1 
" 

12 
„ 12 

22 " 
Zamfir 42 

" 
12 

30 ,. 
" 

12 
20-25 " „ 12 

21 " 29 
" Griviţei 45 12 

25 B-dul Elisabeta 
„ 

13 
" " 21 " Str. Polonă 143 „ 13 

30 " Brănduşi 36 
" 

14 
30 " 

Bugi 61 16 „ 
26 „ B-dul Elisabeta 

" 
12' 

21 „ Cîmpul Pipera 
" 

12 
27 

" 
Pirotechnie 

" 
12 

22 
" 

B-dul Elisabeta „ 12 
21 „ Păstorului 5 

" 
I S. 

21 „ 
" 

14 
20-22 „ B-dul Elisabeta 

" 
13 

20-25 „ Lemaître 
" 

17 
20-25 

" 
B-dul Maria 

" 
13 
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Nr. 
crt. 

98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
](}7 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

116 
l 17 
118 
J 19 
120 
121 
122 
123 
124 

125 
126 
127 
128 
129 
130 

131 
132 
133 
lM 

135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
145 
147 
148 

'288 

Numele şi prenumele 

Gheorghe Vasilescu 
Lambru Dumitru 
Pavel Musca 
Mirescu Ion 
Ioan Niculescu 
Stroie Hacidurian 
Ioan N. Iordache 
Stan c. D. Picu 
Mititelu Anton 
Bărbat necunoscut 
Mitică Constantin 
Petrescu Gheorghe 
Bărbat necunoscut 
Soldat necunoscut 
Aurel Darie 
Bărbat necunoscut 
Dumitrescu Alexandru 
Dumitru Zamfir Ga-

. vriloi 
Banu Aurel 
Voicu Petre 
Neagu Dumitru 
Eraclie Eliad 
Ioan Vădeanu 
Petre Niculae' 
G. Papadopol 
Lucreţio Racuti femeie 
Ioana M. Cobzaru fe-

meie 
Ştefănescu Nicolae 
Niculae Zăman 
Mitică Ionescu 
Lazăr Podocea 
Andrei Antonescu 
Ioan Lupu electrician 

şef al T. Naţional 
Moritz Avram 
Iancu Weis 
Lazăr Segalovici 
Rachela David SoloRlon 

femeie 
Leibu Ghetler 
Herman Alter 
Herman Weisman 
Ignatz Solomon 
Grinberg Iuliu 
Bercu Schenfeld 
Simon Vainer 
Sami Horovi tzel 
Iancu Leibovici 
Bărbat necunoscut 
Israel H. Vind 
Haim B. Fenerştein 
Avram Pencu 
Isidor Zalisch 

Etatea 

24 ani 
27 

" 21 
" 30 
" 28 
" 12 
" 22 
" 22 
" 23 
" 20-25 " 25 
" 30 
" 25-30 
" 28-30 
" 25 
" 25-30 
" 26 
" 

25 
" 23 
" 25 
" 26 
" 30 
" 24 
" 24 
" 28 
" 30 
" 

25 
" 23 " 21 " 27 
" 30 " 22 
" 

28 " 28 
" 23 
" 23 " 

40 
" 'l6 
" 12 " 19 
" 18 " 14 
" 14 
" 17 
" 18 
" 20 
" 50-55 „ 

64 
" 70 
" 73 
" 57 
" 

Domiciliul Luna I Ziua 

Prelung. Dorobanţi 9 Sept. 12 
Văcăreşti 238 

" 
12 

Arhivele 
" 

13 
Lăzăreanu 36 

" 
13 

B-dul Elisabeta 58 
" 

13 
Griviţei 215 

" 
12 

" 
14 

I\ erva 'I' rai an „ l ,~ 

" 
13 

" 
17 

Splaiul Carol I „ 14 
Radu Vodă 4 

" 
14 

Spit. Brîncovenesc 
" 

17 
Bat. 5 Pioneri 

" 
15 

Văcăreşti 353 
" 

15 

" 17 
Sculpturci 21 

" 
15 

Costache Stamate 
" 

14 
V. Pleşoianu 10 

" 
15 

Tulcea „ 15 
Mavrodeni Teleorman 

" 
13 

Ţepeş Vodă 
" 

15 
Bradului 49 

" 
12 

Filantropia 
" 

15 
Lucaci 41 

" 
14 

Petre Ciobanu 7 
" 

7 

Spit. Filantropia 
" 

13 
Ing. Zablowski 

" 
13 

V. Pleşoianu 
" 

13 
Şerban Vodă 105 

" 
13 

Mircea Vodă 3 
" 

14 
Arionoaia 23 

" 
15 

Cal. Văcăreşti 129 
" 

16 
Str. Vultur 123 13 

" 12 
" 

Avram Iancu 14 
" 15 
" 

Raion 32 
" 

15 
C~l. Văcăreşti 187 

" 
15 

Sabinelor 45 
" 

12 
Anton Pan 27 

" 
14 

Bătrinilor 10 
" 

15 
Şerban Vodă 13 

" 
12 

V. Cârlova 15 
" 

12 
Şoimului 3 

" 
14 

Anastase Panu 8 
" 

15 
P. Ghica 1 

" 
14 

Str. Covaci 
" 

15 

" 
Cazărmei 49 

" 
13 

Artei 12 
" 

13 

" 
Minotaur 10 „ 13 

Dudeşti 49 
" I 12 
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Nr. 
crt. 

149 
150 
151 
152 
153 

154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 

190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 

199 

Numele şi prenumele 

David Lazarovitz 
Henrich Lazarovici 
Ascher Fermo 
George Lindenberg 
Constantin Georgescu 

Director la Minist. 
Interne 

Laurente Manciulea 
Tudor Petre Cristea 
Raut Augustin 
Alexandru Tănăsescu 
Iancu Lulea 
Matei Vapi 
Nicolae I. Vinadol 
Miron Langa 
Ştefan I. Nicolae 
Vişinescu Stelian 
Pîrvu Ştefan 
Bărbat necunoscut 

" tt 

P~tre Crist~scu 
Anghel Lăzărescu 
Dumitru Giuran 
Constantin Lefterache 
Teodorescu Const. 
Bărbat necunoscut 

Io~n Grigo;~ff 
Gheorghe Dumitru 

Vasile Ciupovici 
Ioan Vlăsceanu 
Tache Petrescu 
Preotul Ilie Voineagu 
Iordan Mihai 
M. Panaitescu 
Const. Radovici 
Ioan Şt. Boşman 
Rotaru Sandu 
Ghencea Marin 
Nicu Zatoviceanu 
Cristea Simion 
Diamandi Bădulescu 

comerciant 
D-tru Lazaridi 
Pavel Marinovici 
Mihalache Ciocîrlan 
Gheorghe Rotaru 
Ioan Grigoropol 
Nae Georgescu 
Gheorghe Mateescu 
Gheorghe Dănilă 
Andrei Andreescu 

Ci hi 
Nicolae Albescu Dr. 

19 -- c. 361 

Etatea 

48 ani 
53 " 

55-60 " 
16 " 

46 " 
38 " 
40 " 
40 " 
31 " 

35-40 „ 
34 " 
34 „ 
38 " 
40 " 
34 " 
40 " 

35-40 „ 
35-40 „ 
30-35 " 

35 „ 
35 „ 
33 „ 
33 „ 
38 " 

35-40 „ 
40-45 „ 

68 „ 
84 „ 
62 " 
70 „ 
75 " 
61 " 
75 „ 
65 „ 
70 " 
78 " 
43 " 
41 " 
50 " 
43 „ 

46 " 
44 „ 
54 " 
52 „ 
55 „ 
47 ., 
44 „ 
53 „ 
56 " 

50 " 
60 „ 

Domiciliul 

Covaci 10 
Anton Pan 27 
Lipscani 60 

Principatele Unite 61 
Plevnei 3 
Viitor 91 
Laborator 49 
Şincai 26 
F. Mărculescu 12 
Pastor 5 
Jud. Constanţa 
Călăraşilor 65 
Staicovici 14 
Brânduşi 22 
Str. Ritoridi 
B-dul Maria 
Piaţa Bibescu Vodă 

Viorele 
Mihai Bravu 101 
Broşteni 30 
V. Pleşoianu 28 
1\1. Bravu 136 
Brâncovenesc 

Caroi"107 
Poteraşi 5 
Vespasian 28 
Herăstrău 
M. Dosoftei 41 
Fundeni-Grozăveşti 
Inclinată 75 
Traian 
Isvoreanu 9 
Libirint 123 
Filantropia 
Colentina Spit. 
11 Iunie 1 
Viitor 4 

Carol 88 
Plevnei 10 
Plevnei 10 
Neacşu 18 
Str. N. Filimon 2 
Ialomiţa 
Berceni 25 bis 
Covaci 22 
Islaz 42 

Ştirbei Vodă 136 
B-dul Maria 

Luna I Ziua 

Sept. 13 
12 
12 
15 

13 
12 
14 
15 
13 
12 
13 
12 
12 
12 
12 
17 
12 
12 
13 
12 
13 
12 
12 
13 
13 
14 
12 
14 
14 
12 
12 
13 
12 
14 
12 
15 
14 
15 
15 
15 

12 
12 
14 
16 
13 
14 
12 
13 

13 
12 
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Nr. 
crt. 

200 
201 
202 
203 

204 
205 

20G 
207 
208 
209 

2!0 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 

223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 

23'> 
231 
232 

233 
2:34 
235 
23ti 
237 
238 
2:l9 
24U 
241 
242 
24;3 
244 

245 
246 
247 

290 

Numele şi prenumele 

Dumitru Gheorghe 
Iordan Rădulescu 
Simionescu Nicolae 
Teodorescu Eftimiu 

Bancher 
Dumitru Mihăilescu 
Val. Marin Rogo-

zeanu 
Nicolae Bîcă 
Gheorghe M. Pârvu 
Dumitru Vasile 
Anghelache Cati. 

Gherea 
Nae Zotoviceanu 
Dumitraclil.e Kelban 
Ştefan Boiciu 
Tudor Lagigan 
Popescu Nicolae 
Lazăr Flaşnetar 
Ioan Beches 
Lazăr Bartoş 
Gheorghe Uzuru 
Ristiei Teodor 
Dumitru S. Boşman 
Iulius Rosenblum 
Gheorghe I. Cătă-

raşcu 

Ioan Helman 
Danil Bucur Vlad 
Baerman Sali 
Marin Ioniţă 
Niculescu H. Vasile 
Gheorghe Ioniţă 
Barbu Ciolac -

lăutar 
Petre Rădulescu 
Mihai Rădescu 
Matei Sima - co-

merciant 
Nae Fotin 
Marinescu Ion 
Teodor Boşman 
Ioniţă Mihai 
Oprea Gheorghe 
Anastase Vasile 
Paşica Gheorghe Iosef 
Mita Maletin 
Anton Coman 
Iuliu B. Delştein 
Heinrich Elovici 
Manole Capon corner-

ciant Giurgiu 
Smil Marcu Bernard 

Aron Rozenfeld 
Leon Kremer 

Etatea 

42 ani 
42 „ 
42 .. 
49 „ 
4" i> „ 

42 „ 
35-45 „ 

42 „ 
45-50 

" 
57 „ 
50 

" 54 „ 
53 „ 
48 „ 
41 „ 
50 " 42 " 46 

" 43 " 41 
" 47 " 54 " 

56 " 45 
" 53 " 50 
" 40 
" 34 
" 40 
" 

32 " 31 „ 
38 " 
31 " 32 " 40 

" 33 
" 36 " 38 „ 

40 
" 34 „ 

40 " 34 
" 53 
" 52 " 

65 " 22 
" 18 
" 14 
" 

Domiciliul Luna I Ziua 

Dreaptă 1 Sept. 12 
Sabinelor 43 

" 
12 

Triumfului 12 
" 

16 

Romană 162 „ 15 
Fund. Ştefan 15 „ 18 

Şos. Viilor 
" 

12 
Carol Daviia 57 „ 12 
M. Dosoftei 28 

" 
12 

Caracaş 14 „ 12 

Culmei 7 „ 12 
Lăzureanu 30 12 „ 
Moşilor 89 „ 12 
Dragoş Vodă 60 14 „ 
Plevnei 125 

" 
13 

Spl. Maria Rosetti 131 „ 14 
Foişor 24 „ 14 
Prel. Dorobanţi 35 „ 15 
Epico! 60 „ 16 
Elena Doamna 70 „ 13 
Văcăreşti 23 „ 15 
Labirint 123 „ 13 
Sf. Ioan 5 „ 12 

Covaci 15 
Labirint 3 " 15 „ 
Pandele Dinu 30 16 
Piaţa Ghica 

„ 
14 

Jud. Prahova " 14 
Rampa Militară " 12 „ 
Laborator 82 

" 
14 

Plevnei 4 „ 14 
Şos. Jianu „ 13 
Str. B.C.F.R. 

" 
14 

Str. Covaci 15 
ilucureşti-Ilfov " 12 

" Spit. Colentina 12 
Colţea 

„ 
12 

Sos. Viilor 48 
„ 

12 
Colentina 

„ 
12 

J',l. Iosif 40 
„ 

16 
Colentina " 16 „ 
Colţea 15 
Hăstoacă Putna 

„ 
16 

Colţea 
„ 

12 „ 
Văcăreşti No. 57 12 „ 

Principat. Unite 63 
" 

13 
Eliade 9 „ 12 
Amza 17 

" 
13 

Justiţiei 14 
" 

13 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



Nr. 
Numele şi prenumele Etatea Domiciliul Luna 

I 
Ziua crt. 

248 Moise Abramovici 18 ani Viitor 4 Sept. 16 
249 Herman Cohen 2 Triumfului 85 14 
250 Suhăr Leibu 19 

" 
Traian 15 13 

2fil Răuţ Augustin 40 
" 

Laborator 49 13 
25'2 Iacob Kifal 48 Şos. Basarab 43 23 
253 Micu Vasile 27 

' 
Spit. Militar 14 

254 Stan M. Petre 28 
" 

Spit. Militar 17 
255 Graur B. Ienache. 

soldat Serviciul Sanitar 17 
256 Stan Tudor 23 

" 
Spit. Militar 14 

257 Dumitru Ioan Reda 42 Din Judeţu Dâmbov. 14 
258 Sub!. Locotenet Băn-

cea nu 25 " 
Farm. Turingher 14 

2.59 Ştefan Bradel 17 
" 

Filaret 39 18 
260 Gheorghe Obreja 16 

" 
Dincă Ştefan 16 16 

261 Gheorghe Popescu 18 
" 

Mămulari 4 19 
262 Florică Constantin 33 ., Dinicu Golescu 12 
263 Pavel Marin 43 Din Buzău 20 
264 Burcea Năstase 22 

" 
Din T.oleorman 18 

265 Marin Stan Cristea 27 Spit. BrîncovenesC' 24 
266 Mihai Manolache 25 Spit. C'olţea 21 
267 Bărbat necunoscut 20~21 

" 
Spit. Colţea 18 

268 Idem 35 
" 

Spit. Colţea 18 
269 Idem 50 Spit. Colţea 16 
270 Idem 50-55 Nifon 17 
271 Idem :~5-40 Spit. Coltea 18 
272 Idem 35-40 

" Spit. Colţea 16 
273 Idem 25-30 

" Spit. Coltea 18 
274 Idem 25-30 Spit. Colţea 18 
275 Idem 35-40 

" Spit. Colţea 18 
276 Idem 45-50 Spit. Colţea 17 
277 Idem 1~-25 

" Spit. Colţei 18 
278 Idem 20-25 Spit. Colţea 18 
279 Idem :::!0-25 Spit. Colţea 18 
280 Idem 21-25 „ Spit. Colţea 18 
281 Idem 30-35 

" Eul. Maria 14 
282 Idem 21-23 

" Spit. Brâncovenesc 28 
283 Idem 35-40 „ Chitila 25 
284 Idem copil 14-15 „ Colţea Spit. I() 
285 Idem H-15 „ Spit. Colţea 18 
286 Idem 17-19 

" Spit. Colţea 18 
287 Idem 14-15 " Spit. Brâncovenesc 16 
288 Idem 18-20 " Spit. Colţea 18 
289 Idem 12-13 

" Spit. Colţea 18 
290 Alfred Lăzărescu 52 ., Spitaiul 113 18 
291 Soldatul Serică 25-30 " 

Spit. Colţea 18 
292 Dinu Dumitrache 40-fi „ Spit. Brâncovenesc 18 
293 Petre Ioniţă 19 

" 
Calea Rahovei 33 20 

294 Michşea Pop 17 Str. Patriei 6 18 
295 Gheorgescu Cons-

tantin 30-35 ., Spit. Coiţei !fi 
296 Hari Popa 3;)-40 

" 
Dudeşti 64 18 

297 Dima Gheorghe 35-40 „ Spit. Brâncovenesc 18 
298 Stan Mihăilescu 40-45 

" 
Spit. Colţea 18 

299 Anghel Asadur 17 Bui. Ferdi. Nr. 71 18 
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Nr. 
ert. 

300 
301 
302 
303 

304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 

315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 

326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 

333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 

346 
347 
348 
349 

292 

Numele şi prenumele 

Nicolae Gheorghe 
Păun Tudor 
Gajea Dumitru 
Ilie Pronume Necu-

noscut 
Alfred Lăzărescu 
Costică Ionescu 
Ioan Ionescu 
Cornel Ciochatu 
Nicolae Niculescu 
Ghiţă Ilie 
Istrate D. Zancu 
Cârcimaru Ioan 
Purcea Petre 
Focşa I. Mihail 
Manea Marin Doro-
banţu 

Mihai Petre Stănescu 
Antichă Gheorghe 
Duţă Petre 
Babanan Gheorghe 
Dumitru V. Marin 
S. Gold 
L. Segal 
Pandele Grigorescu 
Emanoil Onodi 
Gheorghiu Petre 
Dumitru Stan Băl-

teanu 
Gustav Adolf Rudolf 
Mihalache Niculae 
Duduşi Chiriţă 
Neagu Vasile 
Dumitru Florea 
Orlan Niculae 
Gheorghe Boian-

gioglu 
Dumitru Stoiculescu 
Constantin Paleologlu 
Alexandru Niculae 
Toma Alexe 
Ioan Georgescu 
Niculae Marin 
Mihail Parfin 
Ioan Chiriţă 
Popescu Mihail 
Georgescu Constantin 
Necunoscut 

Idem 
Niculae V. Dumi-

trescu 
Moise Pin Moise 
Fudul Călin 
Iancu Daniile 
Neacşu Florea 

Etatea 

20 ani 
60-65 „ 

25 
" 

55-60 „ 
52 „ 
4 

" 2 luni 
24 „ 

20-22 „ 
29 

" 24 
" 37 
" 35-40 „ 

15 
" 

40 „ 
18 " 34 „ 
39 „ 
38 „ 

7 
" 25 
" 16 " 53 
" 25-30 
" 40-45 
" 

60 ,. 
43 „ 
J,O „ 
28 " 35 " 65 „ 
17 

" 
31 " 52 

" 54 
" 80 ,. 

56 „ 
28 

" 15 
" 65 
" 40-45 „ 

30-35 " 40 
" 20-25 „ 

40-45 " 
16 

" 23 „ 
25 

" 54 „ 
30-35 " 

Domiciliul Luna I Ziua 

iVlihai Bravu 10 Sept. 17 
Spit. Colţea 

" 
18 

Spit. Militar 
" 

14 

Mihai Bravu 118 
" 

18 
Principatele Unite 63 

" 
17 

Filaret 54 
" 

17 
Filantropia 54 

" 
18 

I. Radovici 
" 

26 
Din Buzău 

" 
26 

Căiile Ferate 
" 

26 
Din Tecuci 

" 
26 

Din Romanaţi 
" 

26 
Din Mehedinţi 

" 
26 

Locot. Caranda 14 
" 

26 

Din Bojdani 25 
Sfinţii Apostoli " 17 

" Spit. Brâncovenesc 
" 

24 
Spit. Brâncovenesc 

" 
24 

Spit. Brâncovenesc 
" 

24 
Spit. de Copii 

" 
25 

Din Galaţi 
" 

25 
Spit. Colţea 

" 
28 

Câmpu Moşiilor 
" 

25 
Bucureşti 

" 
25 

Banamanta 68 
" 

26 

din Hotarului 
" 

24 

" 
25 

Spit. Brâncov. " 
25 

" " " 25 
Trifan 9 " 25 
Frosa Sarandi " 25 
Căuzaşi " 25 

Puţu de peatră 7 " 
13 

Spit. Colţea " 
15 

Rahovei 64 " 
12 

Gandaci 17 " 10 
Oborul 9 " 8 
Cuţitul de Argint 44 " 4 
Spit. Colţea „ 6 
Gr. Pleşoianu 10 Noem. li 
Piaţa de flori 

" 
I 

Şos. Jianu 
" 

I 
Piaţa Centrală 

" 
1 

Câmpu Pleşoianu 
" 

I 
Spit. Filantropia 

" 
6 

Poşta Centrală 
" 

I 
Sta\ia Chitila 

" 
9 

icl.'m 
" 

7 
Livada cu Duzi 27 

" 
7 

Campoduci 2 
" 

7 
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Nr. 
crt. 

350 

351 
352 
353 
554 
355 
3.56 
357 
358 
359 

360 

361 

Nr. 
ert. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

JO 
li 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Numele şi prenumele Etatea Domiciliul Luna I Ziua 

Uzum. Colef. Tudor 
Bonef 30-35 ani Staţia Chitila Noem. I 

Mihai Constantin 56 „ Spit. Brâncov. 
" 

7 
Constantin Carol Faer 60 „ Gr. Pleşoianu 14 

" 
5 

Iorgu Vasile Mangu 60 
" 

Şos. Pantelim. 222 
" 

9 
Cristache D. Dinescu 5 

" 
Şos. Pantelim. 216 

" 
9 

Constantin Apostol 19 
" 

Câmpu Pipera 
" 

9 
Stoica Gheorghe 19 

" " 
„ 

" 
9 

Drăgan N. Paraschiv 18 
" 

Şos. Pantelimon 226 
" 

9 
Tudor A. Marin 11 „ Călăraşului 5 „ 9 
Petre Demetru P. 

Constantinescu „ 7 
Maria P. Constanti-

nes cu 54 „ (femeie) 
Elena N. Trestianu 39 

" 
(femeie) 

ANEXA 2 

TABLOU 

de femeile moarle de bombele de aeroplan în luna seplembrle 1916 

octombrie şi pină la 11 noiembrie 

Numele şi prenumele 

Maria Poenaru 
Florea Niculescu 
Ioana Radu 
Ana Petrovici 
Maria G. Petrescu 
Tinca Tudor 
Safta Petrescu 
Elisabeta Niculescu 
Ioana G. Georgescu 
Elisabeta 
Florea Mărgăritescu 
Lina Constantinescu 
Anea Marin Macovei 
Zoe D. I. Boşman 
Lean N. Vasile 
Florica El. Rădulescu 
Lina Toma 
Aneta Blum 
Ilinca Macovei 
Sita Manolescu 
Sita Ionescu 
Leonora Bigler 

Etatea 

57 ani 
60 „ 
55 " 
50 " 
24 " 
33 " 
38 „ 
38 " 
45 „ 

46 " 
50 " 

45-50 " 
30 " 
27 " 
25 „ 
30 „ 
23 " 
28 " 
30 „ 
20 " 
18 " 

Domiciliul 

Str. Elefterescu Nr. 68 
„ Turturele „ 48 
„ Gherghinei „ 12 

Şos. Doamnei „ 7 
Str. Radu Vodă „ 4 

„ Sevastopol „ 30 
„ Sebastian „ 51 
„ Turturele „ 48 
„ Câmpu Floreasca 

„ Puişor „ 4 
„ V. Gherghel „ 3 
„ Sabinelor „ 5 
„ Labirint „ 123 
„ Georgescu III 28 
„ Mincu I. -
„ Gherghina „ 12 
„ Vultur „ 60 
„ Sabinelor „ 5 
„ Sirenei „ 35 
„ Sirenei „ 35 
„ 13 Septem. „ 139 

Luna I Ziua 

Sept. 14 
14 
14 
15 
14 
13 
12 
13 
14 
14 
13 
14 
15 
13 
17 
14 
14 
14 
15 
13 
14 
14 
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Nr. 
Numele şi prenumele crt. Etatea Domiciliul Luna I Ziua 

23 Anca Marinescu 13 ani 
" Raion 

" 
27 Sept. 13 

24 Antigonia Nisirius 20 Şos. Basarab " 190 13 
25 Lina Lang 14 Str. Sirenei " 551 13 
26 Sultana Valaori 22 

" 
Str. Popa Soare 55 12 

27 Marioara Comănici 18 
" " 

Epuri 9 12 
28 Sofia Pr. B. Scărlă-

tescu 16 
" " 

Covaci - 13 
29 Suzana Lazăr 20 

" 
„ Lucaci - 12 

30 Lina Călin 6 
" 

Clig 1 13 
31 Siţa Ionescu 19 „ 

" Sabinelor 73 12 
32 Zinca Zamfirescu 12 

" 
Sabinelor 32 12 

33 Ana Rozinschi 50 
" " 

Olteni 110 12 
34 Maria Niculescu 46 

" 
Epico! 60 14 

3.5 Dancea Baeram 50 .,. ,. Căuzaşi 6 12 
36 Tinca Ion Bogoz 50 

" 
,. Sabinelor 43 13 

37 Roza Ketzner 82 
" " 

13 Sept. 80 13 
38 Ioana G. Paliu 1 an şi 

" 
Sabinelor 2 bis 12 

5 luni 
39 Anica Gheorghe 40 ani 

" 
Fracmazonă 45 12 

40 Vasilica Macovei 19 
" .. Lăutar 2 13 

4! Femee necunoscută 35-40 Bibescu Vodă 12 
42 25-30 

" " 12 
43 18-20 " " 

Sabini 13 
44 19-20 " 

Bibescu Vodă 12 
45 

" " 
17-18 " 

Sabinelor 13 
46 Carolina Moscson 64 " 

Cal. Văcăreşti 186 12 
47 Ştefania Corseneh Str. Scărlătescu 13 
48 Paraschiva lstodo- 5 ,. 

rescu 13 " " 
Ghiţă Tone 13 

49 Aneta Ionescu li 
" 

Şos. Mihai Bravu 14 
50 Dumitru Gogu 14 

" 
Str. Hagianof 21 14 

51 Alexandria Petrescu " 
Gramont 2 13 

52 Constanţa B. Ştefă- 17 " nescu " 
Viilor 39 13 

53 Margareta Gh. Pan- 11 
delescu 91/2 :: " 

Nerva Traian 44 13 
54 Natalia Andreescu " 

13 Sept. 48 13 
55 Alexandrina Nicu- 21 

lescu 25 
" " 

Plevnei 10 13 
5G Elena Bech 22 „ Lăzărescu 17 13 
57 Bădescu Maria 28 " " 

Stoian Militaru 6 13 
58 Eleonora Petrache 30 " " 

Col. Mih. Ghica 42 12 
59 Florica C. Ionescu 28 

" 
Şos. Mihai Bravu 302 15 

60 Elisabeta Bodescu 21 Str. Dumitru Ghica 3 16 
61 Femee necunoscută 30-35 " „ Bibescu Vodă 12 
62 Anica D. Stoica 33 

" 
Şos. Pantelimon 13 

63 Alexandrina Mari-
nescu 33 

" 
Sti-. Trinităţi 50 14 

64 Ecaterina Sterescu 36 
" " 

Şerban Vodă 270 13 
6.5 Maria Drenek 35 " " 

Rădăuţi 4 12 
66 Maria Tomulescu 34 

" " 
Banu Manta 40 13 

6i' Elisabeta Mateescu Şos. Viilor 12 
68 Ana S. Constanti- 33 

" nes cu 40 " 
Str. Echinoxului 39 13 

69 Femeie necunoscută 40-45 
" 

Bibescu-Voliă 12 
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Nr. 
Numele şi prenumele Etatea Domiciliul Luna Ziua cl't. 

70 Ioana Macovei 45-50 ani Sabinelor 5 Sept. 12 
71 Mitana Marinescu 54 Mi trop. Dosoftei 13 
72 Penelope Mirodescu 45 Poteraşi 15 
73 Verona Chibulenteanu 48 Sf. C-tin 17 
74 Maria Mihăilescu 45 Covaci No. 22 12 
75 Tinca Dumitru 50 Dascălu Nr. 10 12 
7fi Alexandrina Milide 60 Voinicului N-14 18 
77 Elena Dumitru 56 Viilor 1.5 
78 Rozalia Bochman 72 Labirint No. 123 13 
79 Paraschiva Văduva 65 Emancipată 17 12 
80 Rădiţa Anica Vasile 62 Vespasian 32 12 
81 Vera Palidis 70 Covaci 7 12 
82 Ioana Ilie 65 Piaţa Bibescu 12 
83 Ecaterina M. Opler 16 Isvor No. 98 12 
84 Ecaterina Suster 16 

" 
Călugăr No. 59 12 

85 Miţa Boda 10 Str. Inclinată No. 43 13 
86 Iuliana David 42 Academiei 14 
87 Elisabeta Lener 78 Arionoaei 25 14 
88 Emilia Dietrich 62 Meteori 19 13 
89 Anuţa Clani 5 Labirint 97 12 
90 Amalia Herscovici 8 Voinic 23 12 
91 Coralina Polak 13 Rahovei 50 13 
92 Sofi Segalovici 10 Poteraşi 5 14 
93 rtoza Marcus 19 Nerva Tra-

ian 106 13 
94 Amalia Haimovici 10 Voinicului 23 13 
95 Olga Weisopf 12 Negru Vodă „ 4 12 
96 Eugenie Leibovici 32 Herescu Năsturel 12 13 
97 Roza Camerling 35 Văcăreşti 38 13 
98 Sali Kozofmalnic 33 

" 
Văcăreşti 138 12 

99 Amalia Stein 59 Poteraşi 5 12 
100 Fricola Pascalu 43 Siminoc 5 12 
rn1 Clara Altar 4:5 Sabinelor 45 12 
l02 Charlotha Croncher 52 Olteni 9 12 
103 Păscuţa Simionescu 14 Piscului 8 12 
104 Dumitra Chiţu 27 Bibescu-

Vodă 22 12 
105 Sterica D. Dobrescu 38 Lânăriei 13 
106 Lifsa Feldstein 67 Anton Pan 35 12 
107 Zoica Ioniţă Cons-

tantin 35 Cernica 26 
108 Ioana C-tin Manole 12 Ilfov 28 
109 Miţa Topor 24 Plevnei 8 18 
110 Sofica Georgescu 52 „ Sabinelor 34 17 
111 Anghela Mărculescu 20 Arionoiea 34 17 
112 Aneta Bădescu 10 Spit. Militar 19 
l 13 Elena Ionescu 26 Filaret 54 18 
114 Tanţa Dumitrescu 3 Filaret 54 18 
115 Anghela Ionescu 2 Filaret 54 18 
116 Vasilica Dumitrescu 5 18 
117 Anculiţa Teodosie 19 Şerban Vodă 215 18 
118 Femeie necunoscută 20-25 Spit. Colţei 18 
119 Sofiea Toros 31 Bul. Ferdinand 91 
120 Femeie necunoscută 20-25 Spit. Colţea 18 
121 Femeie necunoscută 50-55 Spit. Colţea 17 
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Nr. 
c-rt. 

122 
123 
124 
125 
126 

127 
128 
129 

130 

131 
132 

Numele şi prenumele Etatea Domiciliul 

Arghira Marin R1Jse 62 ani Spit. Colentina 
Stelieana T. Bârsan 25 

" 
Spit. Colţea 

Mariea Valentin 42 „ 11 Iunie 
Elena Popescu 19 

" 
Antim 64 

Mariea Constantinescu 2 ani şi 
9 luni Spit. de Copii 

Ana Mezei 16 ani Spit. Coltei 
Constanţa Stătescu Şos. Pantelimon 
Marioara B. Dumi-

trescu 6 " 
Prel. Dorobanţi 183 

Mariea V. Răducanu 4 ani şi 
6 luni Şos. Pantei. 226 

Ecaterina D. Dinescu Şos. Pantei. 216 
Margareta Alexan-

drescu 28 
" 

Str. Cireşi 15 

PREFECTURA CAPITALEI 

ORDONANŢA 

Luna I Ziua 

Sept. 21 
tl li 

" 
15 

" 
13 

29 Oct. 
27 

" 9 Noem. 

'/ 
" 

9 „ 
9 

" 
7 ,; 

ANEXA :I 

Noi, General Mustaţă, Prefectul Capitalei, ordonăm cele ce urmează : 
La intrare în Capitală a armatelor Imperiale germane, toţi locuitorii bărbaţi 

şi femei vor avea o purtare cuviincioasă, oferind cu bunăvoinţă găzduirea de 
care vor avea trebuinţă. 

Porţile şi uşile caselor vor fi deschise. 
Oricine, bărbat sau femee tânăr ori bătrân, care se va deda la acte ce a1· 

aduce o insultă armatelor Imperiale, precum : împuşcături cu vreo armă de foc 
ascunsă, aruncare de orice fel de lucruri, cum şi ameninţare cu vorba ori cu gestul, 
va fi imediat pedepsit cu împuşcarea. 

Prefectul Capitalei, General MUSTAŢA 

ANEXA 4 

PROCLAMAŢIE 

Noi, General Mustaţă, Prefectul Capitalei, aducem la cunoştinţa tuturor cele 
ce urmează: 

1. Din înalte consideraţiuni, guvernul Ţării şi-a mutat provizoriu reşedinţa 
la Iaşi, însărcinîndu-mă cu asigurarea liniştei şi a ordinei în Capitală. 

2. Luând această grea sarcină, voiu căuta a-mi face datoria până la capăt, 
astfel ca liniştea şi ordinea cea mai desăvârşită să domnească. 

3. Vor fi pedepsiţi cu pedeapsa capitală toţi acei cari se vor dădea la jafuri, 
prădăciuni, dare de foc şi la nesupunere la ordinele noastre. 

4. Toţi acei ce posedă în casele lor arme de orice fel, în termen de 12 ore 
dela publicarea acestei proclamaţii, vor fi datori a le depune la Primăria Capitalei, 
contravenienţii vor fi pedepsiţi cu împuşcarea. 
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5. întrunirile prin case particulare, localuri publice, cluburi sau chiar pe 
străzi în grupuri cu scopuri ascunse, vor fi pedepsite cu împuşcarea. 

6. Apariţia oricărui jurnal sau orice fel de publicaţie se opreşte cu desăvîrşire, 
contravenienţii vor fi executaţi. 

7. Oraşul va fi iluminat în întregime, iar localurile publice vor fi deschise 
până la ora 8 t 2 seara. 

8. Toţi birtaşii, cafegii şi cârciumarii cari vor da de băut oricărui cetăţean 
sau ar provoca scandaluri în acele localuri, se vor pedepsi cu amendă până la 
IO.OOO lei şi cu închiderea localului pentru toată durata răsboiului. 

9. Sunt oprite reprezentaţiile teatrale, cinematografice şi cafeurile-cântânde. 
Magazinele de orice fel pot după voia fiecăruia a fi închise sau deschise şi aceasta 
numai până la ora 7 seara. 

10. Este oprită circulaţia pe strade dela ora 9 seara, afară de oamenii de 
serviciu ai poliţiei sau a fanaragiilor, contravenienţii vor fi executaţi. 

11. Poporul Capitalei care în toate ocaziile mari a dat probă de tact şi 
înţelepciune, va face ca şi în aceste momente grele să fie la înălţimea sa, spre 
a nu fi pus în dureroasa poziţie de a aplica pedepsele de mai sus. 

Dat în Bucureşti, la Noiemvrie 1916 

Prefectul Capitalei, General MUSTAŢA 

A.VEXA 5 

„De către Primarul Oraşului Bucureşti se va înainta subsemnaţilor în ziua 
de 6.XII.1916 la orele 12 1/2 după amiaza un act ir. româneşte cu traducere ger
mană în care să se confirme că, Capitala Bucureşti este evacuată de trupele 
române, şi nu se va mai opune nici o rezistenţă trupelor germane care înaintează. 

(s s) HUT'I'H (s s) Indescifrabil 

ADMINISTRAŢIA MILITARĂ 
A TERITORIULUI OCUPAT 

partea indescifrabilă 

ORDlN 

7/XII/1916 

Către administraţia civilă a Oraşului Bucureşti 

ANEXA. 6 

1. Până astăzi 3 p. m. se va prezenta administraţiunei militare o listă a 
membrilor administraţiei civile a oraşului Bucureşti, instituiţi astăzi, şi cu arătar2 
de adresă domiciliul şi poziţiunea anterioară, precum şi a funcţiunei actuale a 
acestor membrii. 

2. Cu referire la proclamaţia afişată astăzi de dimneaţă, facem personal res
ponsabili administraţia comunală pentru atitudinea binevoitoare a întregei 
populaţiuni. 

3. Până astăzi la ora 3 p. m. se va prezenta o listă a tuturor automobilelor 
de persoane şi greutăţi aflătoare în oraş cari toate sunt capturate. 

4. Dacă un automobil nu este semnalat oraşul va fi condamnat la o contri
buţie de pedeapsă. 

5. Oraşul suportă cu începere dela 6/XII/916 toate sarcinile und bune inquar
tierări şi unei ireproşabile îngrijiri a ofiţerilor şi soldaţilor armatelor aliate. 

6. Până azi după amiază ora 5 Oraşul va preda admini'itraţiunei militare 
următoarele arătări : 

a) câti'i pf\ine poate produce oraşul pe zi. 
b) câtă făină poate pl'Oduce pe zi oraşul. 
Câtă ca1·ne, cafea, ceai, zahăr, sare poate produce zilnic oraşul. 
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6. Până la 8 Decembrie a. m. ora 10 administraţia Comunală va raporta 
cantităţile aflătoare în depozitele mai mari din Bucureşti, şi din anviroane (ară
tându-se în mod deosebit cele ale statului, ale oraşului şi ale particularilor) pentru 
hrană şi furaje, precum : lemne de foc şi de construcţie, petrol, benzină, cauciucuri 
de roate, ţigări, ţigarete, tutun apoi numărul de cai de călărie şi de povară, 
harnaşamente, boi de tracţiune şi vehicule aflătoa1·e în Bucureşti şi anviroane mai 
apropiate. 

7. Corespondenţa cu ad-ţia militară şi toate trupele germane se va face în 
limba germană. 

8. In Clădirea administraţiei militare, trebuie să fie prezenţi. atât ziua cât 
~i noaptea fără întrerupere, 6 persoane cari vorbesc limba germană din cari, cel 
puţin 2 aparţinând Administraţiei Comunale, pentru a servi ca ghizi, etc. 

9. Toate prăvăliile de arme sunt închise şi capturate. Administraţia civilă 
va prezenta o listă a acestor prăvălii, a proprietarilor indicând strada, No, şi o 
scurtă arătare a conţinutului principal al prăvăliilor. Aceasta până la ora B'XIT 
ora 10 a. m. 

10. Ora valabilă este 01·a germană. 
11. Dacă până la 9/XII ora 12 m., nu seva prezenta la punctele organizate 

de ora5 pentru adunarea acestor prăzi de arme, muniţiuni şi alte materiale de 
război, se va impune oraşul la o contribuţiune de pedeapsă foarte mare, iar contra
venienţi se vor trage la răspundere. Situaţiunea depozitelor seva face până la 
·91'XII1 916 ora 4 p. m. 

12. Pe ziua de 8/XII, 916 ora 10 am. administraţia Civilă va preda o coloană 
de tren de 500 care. 

13. Administ1·aţia Civilă este răspunzătoare pentru îngrijirea medicală, adă
postirea şi îngrijirea răniţilor români aflători în oraş al că1·or nume se va raporta 
la 8/XII/916 ora 4 p. m. 

14. Administraţia Civilă este 1·ăspunzătoare pentrn serviciul de pompieri ::;i 
a restabilirei iluminatului pe străzi. 

15. Toţi cei cari aparţin armatelor duşmane şi cari nu se vor fi anunţat 
pana la ora 10 a. m. ziua 9,'XII/916 la administraţia militară dacă vor fi prinşi 
după acest termen vor fi împuşcaţi. 

16. Din sânul administraţiunei civile se vor constitui comisiuni respon-
.~abile pentru : 

1. îr.cartierări. 
2. Rechiziţiuni. 
3. Îngrijirea răniţilor romam. 
4. Furnituri către trupele aliate. 
5. Pentru locuri de depozite de muniţii şi pra7l. 
6. Pentru propuneri ale populaţiunei civile către administraţiunea militară 

Administraţia Civilă are facultatea de a constitui eventual şi alte com1smni 
de va fi necesare. Constituirea terminată a acestor comisiuni suplimentare, se va 
anunţa cu arătarea membrilor ce o constituiesc. 

7. Administraţia Civilă va furniza la 7/XII ora 6 p. m. 3 maşini de scris 
ireproşabile şi două aparate de reproducere. 

B. Fabric<.>le de conserve vor funcţiona mai departe. 
9. închidPrea prăvăliilor la ora 7 p. m. 

(s s) Cleve Colonel 

CATRE LOCUITORII ORAŞULUI BUCUREŞTI 

A.VEXA 7 

Orasul B•.1cureşti este ocupat de către trupele mele, el intră sub legile 
de răsboi. · 

Noi ducem răsboi numai contra a1·matei romţme şi ruseşti, iar nu contra 
poporului român. 
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Cine nu va opune armatei mele nici o rezistenţă şi se va supune de bunii 
voie ordinelor comandanţilor militari şi a însărcinaţilor lor, le va fi asigurată 
vieaţa şi avutul. 

Iar cine va încerca a aduce vreun rău trupelor puse sub comanda mea, sau 
a aduce vreun folos armatei române şi ruse, contra cărei luptăm, va fi pedepsit 
cu moartea. 

Pentru orice rezistenţă ce s'ar opune trupelor mele de către populaţia civilă, 
inclusiv funcţionarii publici, oraşul Bucureşti va fi tras la răspundere şi va putea 
aştepta măsurile de represiune cele mai aspre. 

.Cartierul general, 6 Decemvrie 19lfl 

Comandantul suprem 
v. MACKENSEN 

Feldmareşal-General şi Adjutant-General 

ANEXA 8 

11 Decemvrie - 28 Noemvrie 1916 

COMANDAMENTUL ARMATEI VON MACKENSEN 
Sect. III. No. 943 

ORDIN 

pentru teritoriile româneşti ocupate de către forţele germane şi aliate 

Se va pedepsi, dacă conform legilor existente nu se prevede o pedeapsă 
mai aspră: 

1. Cu închisoarea de cel puţin un an sau închisoare corecţională, eventual şi 
-cu moartea : 

Cine reţine sau ascunde arme, muniţiuni de orice fel sau provenienţa, mate
rial de răsboi, precum şi acela care dă ajutor altuia în acest scop ; 

2. Cu închisoare de cel puţin 6 luni sau închisoare corecţională, eventual 
şi cu moartea : 

Cine ascunde membrii ai armatei inamice sau persoane obligate la serviciul 
militar, sau cine înlesneşte fuga lor ; 

3. Cu amendă de cel puţin 600 mărci sau cu închisoare de cel puţin 6 luni, 
·sau închisoare corecţională : 

Cine ascunde porumbei călători, câini-ştafetă, instalaţiuni de telegrafie, telefon 
·sau de telegrafie fără fir ; 

4. Cu moartea sau cu închisoarea corecţională de cel puţin 5 ani ; în cazuri 
mai uşoare şi dacă delictul se reduce la o încercare sau reprezintă un act de 
imprudenţă, cu în.:::hisoare de cel puţin un an : 

Cine intenţionat taie sau strică linii de telefon sau cabluri, cine cauzează 
-stricăciuni mijloacelor de transmitere a ştirilor, căilor ferate, căilor ferate înguste, 
podurilor, drumurilor sau altor instalaţiuni cari servesc circulaţiei sau apovizionării 
·CU apă, lumină, forţă şi instalaţiunilor similare, sau cine împiedică într-un mod 
•Oarecare circulaţie pe ele sau funcţionarea lor ; 

5. Cu închisoare de cel puţin 6 luni : 
Cine refuză a elibera r·echiziţiunile cerute neântârzit trupelor aliate, în spe

dal alimente, grâne, nutreţ, vite, caii, trăsuri, hamuri şi materii de combustiune de 
o0rice fel. 

Pentru rechiziţiuni se vor elibera bonuri; 
6. Cu închisoare corecţională, eventual cu moartea : 
Cine comite fapte ce au de scop de a face neîntrebuinţabile proviziunile ţării 

„au de a le sustrage întrebuinţării din partea trupelor aliate ; 
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7. Cu amendă de 100 mărci până la 300 mărci pentru fiecare caz de contra
venţie, în caz de .insolvabilitate cu închisoare corespunzătoare amenzii : 

Cine nu respectă cursul de monedă stipulat sau cine refuză de a primi ca 
mijloc de plată monedă, fie bătută, fie de hârtie, Germană, Austro-Ungară, Turcă 
si Bulgară. 

Cursul se fixează la : 
1 leu egal cu 0,80 marcă, egal cu valoarea cursului fixat a monedei statelo1· 

aliate respective. 
Totodată se ordonă că toate lucrurile şi instalaţiunile menţionate la No. 1 

şi 3 să fie imediat predate sau anunţate celui mai apropiat post de comandament 
militar german. 

Marele cartier, 4 Noemvrie 1916 
Comandantul suprem : 

(s s) v. MACKENSEN 
General feldmareşal 
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FOTOGRAFII DE LA VASILE PARVAN IN COLECŢIILE M.I.B. 

de VALERIU LEAHU 

In aprilie 1958, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti a intrat în 
posesia unor fotografii ale lui Vasile Pârvan şi ale soţiei sale : 41 copii 
1a mărimea 0,060 X 0,090, figurînd acum printre colecţiile secţiei Istorie 
modernă, la nr. inv. 48.973-49.012, 49.014. Păstrarea fotografiilor 
acestora în patrimoniul Muzeului de istorie a Capitalei aP.are pe deplin 
justificată, dacă se are în vedere împrejurarea că, timp de aproape trei 
decenii (din 1900, de cînd devine student al Universităţii, şi pînă în 
1927, cînd moare). Pârvan a reprezentat în viaţa ştiinţifică şi culturală 

a Bucureştilor, una dintre cele mai active, mai fecunde 5i mai străluci
toare prezenţe. Faptul se cere menţionat, deoarece - după cum 
se va vedea - nici una din cele patruzecişiuna de fotografii nu-l arată pe 
învăţatul român în Capitala ţării. Una dintre copii (nr. inv. 48.993), înfăţi
şindu-1 pe Pârvan alături de fostul său profesor la Univei;-sitatea bucu
reşteană, slavistul Ion Bogdan, este datată şi localizată : „Buşteni, 1912". 
Restul celor patruzeci de fotografii îl înfăţişează pe marele arheolog 
sau pe soţia sa, ori pe ambii - împreună - în afara ţării. Cu excepţia 
ă două piese (nr. inv. 49.004 şi 49.010) care nu au fost datate şi loca
lizate, în rest, fotografiile păstrează pe verso data şi localizarea ima
ginii (în această din urmă privinţă, uneori chiar cu detalii), notate atît 
de Vasile Pârvan (scrisul său putînd fi lesne identificat), cît şi de 
altcineva, desigur - ţinînd seamă de caracterul celor consemnate şi 

de faptul că se foloseşte pluralul persoanelor întîi - scrisul Silviei 
Pârvan, soţia savantului. Rezultă astfel, din notaţiile aflate pe verso-ul 
fotografiilor, că este vorba de imagini luate în timpul unei călătorii 

făcute în Italia şi Sicilia, din ianuarie 1914 (data ceJ. mai timpurie, 
consemnată, este 31 ianuarie) şi pînă în martie acelaşi an (data cea 
mai tîrzie indicată fiind 5 martie). 

In literatura cu privire la viaţa şi opera lui Vasile Pârvan - lite
ratură, de altfel, extrem de redusă - călătoria savantuh1i român ÎR 

Italia apare menţionată o singură dată : într-o biografie, mai amplu 
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concepută, apărută la Craiova în 1937 1. Relatările fugare - consem
nînd redactarea în Sicilia, la Taormina, a discursului de recepţie în 
Academia Română - îl arată pe Pârvan străbătînd Italia „Nu cu pre
tenţii de studii migăloase, ci ca simplu călător, care vrea să-şi recreeze 
şi sfi-şi înalţe sufletul." „. 

Vasile Pârvan Ia Tivoli, vizilînd ruinele vilei lui 
Hadrian 

Dar privirea atentă a fotografiilor păstrate azi în colecţiile Muzeu
lui de istorie a oraşului Bucureşti sugerează ideea că timpul petrecut 
de Pârvan în patria lui Cezar şi Traian - n-a constituit un simplu 
moment de răgaz - destindere între ocupaţii atît de multe şi cărora 

cărturarul român li se consacra cu mistuitoare pasiune - ci poate mai 

1 Ilie Ion, Vasile Pârvan, poetul neliniştii, singurătăţii şi tăcerii, Craiova, p. 44. 
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mult decît atît, o împrejurare care avea să accentueze: interesul şi preo
cupările savante ale profesorului pentru civilizaţia sclavagistă, pentru 
istoria antică şi pentru cercetarea arheologică privitoare la aceste din 
din urmă domenii. 

Intr-o primă privinţă, fotografiile ajută, desigur, la reconstituirea 
- fie şi parţială - a itinerarului călătoriei lui Pârvan prin Italia. 
Ţinînd seamă de faptul că toate imaginile din Roma poartă menţiunea 

Printre ruinele Pompeiului 

„ianuarie , m timp ce - numai cu o excepţie - celelalte sînt datate
„februarie" şi „martie", conchidem astfel că drumeţia prin peninsulă 
va fi început cu un popas in „cetatea eternă" şi că de aici apoi, s-a des
făşurat mai departe călătoria. Obiectivul următor îl va fi constituit 
localitatea Tivoli, cu monumentele antice din jur, deoarece o fotografie 
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- cea care, în afară de imaginile din Roma, mai este datată „Ian. 1914" 
- păstrează pe verso relatarea : „făcută la Vila lui Adrian lingă Tivoli". 
Posibil că drumeţia să fi constat în continuare, într-o reîntoarcere pe 
Tibru, obiectivul imediat vizitat fiind cu siguranţă Ostia. O fotografie 
infăţişînd-o pe soţia lui Vasile Pârvan sprijinită de nişte ruine, poartă 
consemnarea „Si.lvia pe ruinele de la Ostia. 1 februarie 1914". 

Tot astfel, conducîndu-se după datele şi localizările înscrise pe 
verso-ul unora dintre fotografii, itinerarul călătoriei întreprinse de 
Vasile Pârvan şi de soţia sa poate fi - după vizitarea Ostiei - reconsti
tuit după cum urmează : Napoli - (6 februarie), Pompei (7 februarie}, 
Segesta şi Pozzuoli (Serapeum) (8 februarie), Capri (la 9 februarie) 
:;;i Palermo (11 februarie}. Mai departe însă; întrucît, de cele mai multe 
ori, fotografiile rămase sînt vag datate (vom vedea - iarăşi numai cu 
două excepţii) menţionîndu-se numai luna - reconstituirea itinerarului 
călătoriei devine ipotetică. Sigur esh~ că, odată ajunşi în Sicilia, Vasil~ 
Pârvan şi soţia sa au vizitat, în afară de Palermo, şi localităţile : Mon
reale, Seliunt, Agrigento, Catania şi Taormina, la reîntoarcerea în Italia 
o escală fiind făcută si la Florenta. Tinînd seama de indicarea lunii în 
care a fost vizitată o iocalitate sa{i alta din Sicilia şi îndeosebi avînd în 
vedere cele două fotografii care poartă indicată şi ziua cind a fost luată 
imaginea, se poate încerca totuşi în continuare reconstituirea itinerarului 
călătoriei, în felul următor : din Palermo la Monreale, apoi la Seliunt, 
la Girgenti (Agrigento}, pe urmă la Catania şi, oricum la sfîrşit Taor
mina. Se poate admite un atare traseu deoarece fotografiile din primele 
cinci localităţi poartă indicaţia „februarie", în timp ce imaginile luate 
în Taormina sînt datate „martie", în două cazuri „5 martie". Tot aşa, 
putem deduce că Florenţa a fost vizitată către sfîrşitul călătoriei prin 
peninsulă, deoarece fotografiile luate în localitatea amintită sînt datate 
tot „martie". In legătură cu încercarea de a reconstitui itinerarul călă
toriei lui Pârvan în Italia - pe baza fotografiilor păstrate azi la 
M.I.B. - se ridică problema de a şti dacă numai oraşele menţionate au 
fost vizitate, iar nu şi altele. Punerea astfel a problemei este cerută, de 
{) parte, de observaţia şi convingerea noastră că nu toate fotografiile 
realizate în Italia au ajuns azi în patrimoniul M.I.B. ; iar apoi de între
barea, care, logic, se iveşte : în ce a constat programul excursiei înce
pînd de la 11 februarie pînă către începutul lunii martie - ţinînd seamă 
de faptul că pînă atunci, în cite o zi fusese vizitată cite o localitate iar 
uneori chiar cite două? ... 

Convingerea că nu toate fotografiile din Italia au ajuns pînă la 
noi se întemeiază pe constatarea următoare : pe verso-ul uneia dintre 
copii (nr. inv. 48.982) găsim relatarea că „6 fotografii cu : + sînt 
f;coase pe Pincto la 31 Ian. 1914". Ori, în lotul tuturor celor patruzecişi
una de copii - în afară de fotografia menţionată - doar încă două mai 
au pe verso un însemn în cruce. Aşadar există dovada lipsei oricum a 
trei fotografii - pe un atare temei putînd să se creadă că şi alte copii 
s-au pierdut şi n-au ajuns pînă la noi - eventualele imagini din alte 
localităţi vizitate de Vasile Pârvan şi de soţia sa, în călătoria prin 
Jtalia şi Sicilia, după 11 februarie 1914. 
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De altă parte însă, nu este exclusă nici posibilitatea ca, odată 
ajunşi la Palermo, învăţatul român şi soţia sa să fi făcut acolo un 
popas mai îndelungat - în oraşul de pe coasta nordică a Siciliei pro
fesorul începînd eventual redactarea discursului de recepţie în 
Academie, sau schiţarea ori elaborarea. cine-ştie-căror altor lucrări. O 
atare ipoteză este şi ea îngăduită de cele notate pe o fotografie - copia 
<:u nr. inv. 48.989. Fotografia aceasta, înfăţL;dnd-o pe Silvia Pârvan 

La Palermo, în camera hotelului 
(fotourn[ir> fiiculă în la\il oqiinzii) 

stînd la masa de scris în camera hotelului, are înscrisă pe verso. urmă
toarea relatare : „Palermo Excelsior Palace Hotel. Odaia noastră cea 
mică unde scrim Febr. 1914" (s. m). 

Dar, dincolo de reconstituirea itinerarului călătoriei lui Vasile 
Pârvan prin Italia - încercare pe care o îngăduie fotografiile prezen
tate, acestea au - aşa cum am amintit - o valoare în plus : aceea de 
a sugera ideea că excursia, ilustrată prin imagini, a stimulat la arheolo-
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gul român pasiunea pentru anume probleme din istoria veche a ţării 
saie. In adevăr, se pune întrebarea : e numai o întîmplare, o simplă 
coincidenţă - faptul că Vasile Pârvan a inaugurat cercetarea cetăţii 
sclavagiste greceşti Istria, de pe malul românesc al Mării Negre, în 
1914, puţină vreme după ce, călătorind în Italia şi Sicilia, stabilise acolo 

„Palermo. Excelsior Palace Hotel. Odaia noastră cea 
mică unde scrim" 

un contact aiît de viu şi de direct cu lumea şi civilizaţia sclavagistă? 
Se pare că nu - tocmai în sensul acesta pledînd multe dintre fotogra
fiile semnalate în paginile de faţă. 

Ni se pare astfel că nu este deloc întîmplătoare împrejurarea că 
printre localităţile vizitate, Vasile Pârvan s-a oprit în Neapolis, Capri, 
Seliunt, Girgenti, Catania, sau Taormina - cra5e care, pe ţărmurile 
Italiei şi Siciliei, şi-au început existenţa şi şi-au consumat cîteva veacuri 
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din istoria lor în calitate de colonii greceşti... întocmai ca Istria de pe 
ţărmul românesc al Mării Negre. 

In acelaşi timp, fotografiile făcute în timpul drumeţiei prin Italia 
îl înfăţişează pe Vasile Pârvan - arheologul şi istoricul care adus~·se 
şi avea să mai aducă la lumină., în ţara lui, atîtea vestigii ale civiliza-

-·-··~····~~=~~·---~.·-..,,.,,~ 

1 

Silvia Pîrvan la Pompei 

ţiei antice - tot mereu printre ruinele greceşti şi romane, întîlnite 
oriunde în călătoria pe care o întreprindea. Vila lui Hadrian de lîngă 
Tivoli, templul din Segesta, teatrele antice din Pompei şi Segesta, 
templul lui Castor şi Polux şi cel al Junonei Lacinia din Girenti, ruinele 
din Seliunt, din Ostia sau Pozzouli, şi altele asemenea - toate au fost 
vizitate şi întotdeauna cercetătorul istoriei antice (dar şi soţia lui, de 
care Pilrvan era legat (şi printr-o desăvîrşită comuniune spirituală) s-a 
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voit fotografiat: pe treptele unui teatru, lîngă coloanele unui templu, 
pe caldarîmul unei străzi romane. Există chiar, printre fotografiile. aici 
~'emnalate, una - cea făcut la vila lui Hadrian (fig. 1) care îl înfăţişe<:1z':l 
pe Pârvan, faţă cu vestigiile civilizaţiei antice, compunînd o po;~ă 
romantică : printre ruinele vilei (decor evocînd o lume dispărută) în
văţatul, cu o haină aruncată pe umăr în chip de mantie, pare a încerca 
să desluşească istoria tăinuită a locurilor prin care se află răsfoind filele 
unei cărţi pe care o ţine deschisă într-o mînă. Zîmbetul şăgalnic care-i 
luminează chipul trădează însă că întreaga scenă-i simulată ... 

Intr-altă privinţă, fotografiile luate în timpul voiajului întreprins 
în Italia şi Sicilia de arheologul şi istoricul român, împreună cu soţia 
sa, mai poartă un interes : scurtele notaţii scrise de Silvia Pârvan oe 
·1e1·so-ul unora dintre copii, îngăduie să reconstituim cîte ceva din pro
tilul etic şi intelectual al celeia a cărei atît de timpurie dispariţie 
(petrecută în condiţii vitregi şi dramatice) avea să lase urme atît de 
adînci şi de dureroase în conştiinţa învăţatului şi gînditorului Pârvan. 
Iată, de pildă, ce nota, între altele, Silvia Pârvan, privind templul din 
Segesta : „E cu totul în singurătate : e linişte deplină şi templul se 
ridică măreţ şi liniştit, zvelt şi curat în linii, rămas ultim şi neclintit 
printre multe, multe pietre risipite ale unei cetăţi întregi, înfloritoare ... 
Sau pe o altă fotografie : „Pe unul din munţii din aprnpierea celui 
mare care poartă templul, e clădit teatrul grecesc, care şi el se mai 
păstrează destul de bine. E foarte frumos cum se deschide scena spre o 
vale nesfîrşită, în care şerpuieşte un rîu mic printre munţi înalţi de 
tot. Şi se vede pînă departe ... " Intrezărim astfel, în Silvia Pârvan, o 
fiinţă cu o vibrantă sensibilitate intelectuală - o fiinţă în a cărei 
s1 ructură funcţionau vădit valenţele unei naturi poetice. 

Cele patruzecişiuna de fotografii rămase de la Vasile Pârvan şi de 
la soţia sa, păstrate azi în patrimoniul Muzeului de istorie a oraşului 
Bucureşti, studiate atent şi coroborate cu corespondenţa învăţatului, 
sînt documente pline de interes cu privire la viaţa cărturarului român. 
Astfel de mărturii îşi vor găsi, cu siguranţă, locul cuvenit atunci cînd 
;,e va scrie o atît de mult aşteptată biografie cuprinzătoare a celui evocat 
în paginile de faţă. 
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DIMITRIE LEONIDA, INTEl\lEIETORUL MUZEULUI TEHNIC DIN 
BUCUREŞTI 

de ALEXANDRU CEBUC 

Inginerul Dimitrie Leonida, s-a născut la 23 mai 1883 în localita
tea Fălticeni, fiind fiul ofiţerului de cavalerie Anastase Leonida. După 
absolvirea cursurilor primare în diverse localităţi, vine la Bucureşti 
unde îşi continuă cursurile la liceul Sfîntu Sava, apoi la Constanţa şi în 
sfîrşit tot la Bucureşti la liceul Mihai Viteazul, pe care-l absolveşte în 
anui 1903. 

Avînd în vedere aptitudînile sale spre tehnică, părinţii îl trimit 
în intervalul dintre anii 1903-1908 pentru a-şi continua studiile în 
Germania, la „Şcoala Politehnică din Charlottenburg", unde s-a înscri~; 
la secţia de electrotehnică. 

La această şcoală a trăit o atmosferă plină de însufleţire şi entu
ziasm, prilejuită printre altele şi de înfiinţarea renumitului Muzeu 
tehnic din localitatea Milnchen_ 

In acest muzeu, spre marea încîntare a studentului român, prin
tre exponatele de seamă, de Q mare valoare istorică şi tehnică, era 
expusă încă de la început şi „Moara Românească cu făcaie", 1 străbuna 
turbinelor de apă Pelton. 

Mult mai tîrziu, Dimitrie Leonida îşi amintea cu plăcere de acest 
lucru : „Eram rrindru de recunoaşterea în străinătate a geniului creator 
tehnic al poporului român, mai ales că la Muzeul transporturilor din 
Berlin, înfiinţat în acelaşi timp, cel dintîi exponat de mare însemnătate 
istorico-tehnică era un vagonet de mină, din lemn, prevăzut cu un ac 
(macaz) ; se arăta acolo că invenţia acului de cale ferată a fost făcută 
pe la anul 1600, de muncitorii valahii de la minele de aur din munţii 
Apuseni" 1. 

Aceasta a fost epoca în care Dimitrie Leonida şi-a schiţat toate 
planurile de viitor, planuri ce avea să şi l<:> pună in aplicare imediat 
ce avea să se întoarcă în patrie. 

Absolvind cursurile Şcolii Politehnice din Charlottenburg cu me
rite excepţionale, el obţine titlul de inginer electrician. !n anul 1908, 

1 Dimitrie Leonid a „Din istoria formării şi dezvoltării Muzeului tehnic". în 
Revista Muzeelor, nr. 4, Anul I (1964), pag. 2 

1 Dimitrie Leonida, op. cit., pag. 2. 
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după ce şi-a prezentat lucrarea de diplomă despre Centrala de la Bica7.1, 
fapt ce a făcut mare senzaţie în cercurile de specialitate prin îndrăz
neala prin care era tratată problema - s~ întoarce în patrie pentru 
a-şi pune în aplicare toate visele ce şi le făurise în anii studenţiei. 

Ţinînd seama de faptul că la începutul secolului al XX-lea, Româ
nia prezenta trăsăturile statelor ce păşeau mai tîrziu pe făgaşul dez
voltării capitaliste, în care fenomenul de dezvoltare a maşinismului era 
încă la început, iar cunoaşterea tehnicii moderne era totuşi o problemă 
destul de complexă, pentru proletariatul industrial român în faza ~a 
de formare, Dimitrie Leonida, încadrat ca inginer electrician la Primă
ria Muncipiului Bucureşti, ia hotărîrea - cu toate că nu avea un sprijin 
oficial - şi înfiinţează chiar din anul 1908 prima şcoală românească 
de electricieni şi mecanici. Preocupat încă din perioada studenţiei pentru 
trecutul tehnicii româneşti şi universale, Dimitrie Leonida şi-a consa
crat întreaga s-a activitate acestui frumos ideal, ocupînd în acest sens 
diverse funcţii pe linie de specialitate. Astfel înfiinţează Societatea 
,.Energia", unde îşi desfăşoară activitatea pînă în anul 1930, intră apoi 
ca Director tehnic la „Societatea de gaz şi electricitate" cu care prilr>J 
modernizează „Uzinele electrice din Bucureşti". In aceeaşi perioadă 
ţine cursuri de centrale electrice la Şcoala Politehnică din Timişoara 
şi tot acum face proiectul canalului Argeş-Bucureşti-Dunăre. Incepînd 
din anul 1940 ocupă tot la societatea de gaz şi electricitate funcţia de 
director general. Apoi, din anul 1942 trece la căile ferate în cadru) 
direcţiei electrificării. Din anul 1950 pînă în 1955 lucrează în funcţia de 
Consilier la Departamentul Energiei Electrice, iar din 1955 pînă in 
J 957 lucrează ca membru în cadrul comisiei guvernamentale pentru 
irigaţii şi amenajare a apelor. 

In lunga s-a activitate în domeniul tehnicii, Dimitrie Leonida a 
acumulat atît prin natura preocupărilor profesionale cît şi prin pasiunea 
de cercetător istoric, un bogat material documentar. Aceste rezultate 
au fost prezentate în mai multe lucrări ştiinţifice publicate în diverse 
lucrări de specialitate 2. 

Pentru oraşul Bucureşti descrierea primelor mari uzine bucureş
tene ca 'de pildă „Uzina de gaz de la Filaret, vechiul Stabiliment a·l 
fîntînilor de la Mihai Vodă, Uzina de la Grozăyeşti, primele centrale 
electrice" etc„. :i, reprezintă contribuţii aduse de profesorul Dimitrie 
Leonida. 

Lucrarea de seamă a lui Dimitrie Leonida, desi~ur că o reprezintă 
problema electrificării ţării, prin elaborarea proiectului de construcţii a 
barajului de la Izvorul Muntelui, pe Bistriţa, de străpungere printr-un 
tunel a muntelui Botoşanu.l, şi a construcţiei unei centrale hidroelectrice 
la Stejarul. 

Dar, opera sa de căpetenie rămîne pentru poporul nostru, reali
zarea Muzeului tehnic din Bucureşti. 

1 Studiul unei Uzine hidroelectrice !a Stejar (lingă Bicaz), vezi ~i Revista 
Muzeelor, Anul II Nr. 3, 1965, pag. 278. 

2 Revista muzeelor, Anul II, Nr. 3, 1965, pag. 278. 
3 Informaţii puse la dispoziţie de 01'. ing. !. Bosgan, 
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Prin munca desfăşurată de adunare a exponatelor actualului Muzeu 
tehnic începînd încă din anul 1908, Dimitrie Leonida poate fi socotit 
pe drept cuvînt ca unul din cei mai străluciţi reprezentanţi şi pionieri 
ai muzeografiei româneşti. 

Primele începuturi ale Muzeului le aflăm încă din anul 1909, 

Dimitrie Leonida în ultimul an de viaţă (1965) 

<!reat de către Dimitrie Leonida pe lîngă Şcoala de electricieni şi meca
nici pe care o înfiinţase cu un an mai înainte. 

In acelaşi local unde funcţiona şi Şcoala de electricieni şi meca
nici, din str. Primăverii, aduce Dimitrie Leonida primele piese destinate 
muzeului său. 
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l'rimul sediu al Şcolii de electricieni şi mecanici, înfiinţată de proi. Dimitrie Leonida 

Astfel, împreună cu elevii de la această şcoală, el aduce piesele 
rezultate de la vechile instalaţii tehnice cu valoare istorică. 

Muzeul a fost instalat la parterul şi subsolul clădiri din strada 
Primăverii, lîngă Piaţa Amzei (Mendeleev) lăsat prin testament de in~. 
Chiru pentru a folosi învăţămîntului muncitoresc. 

Organizat în'că de la început pe principii didactice, avea secţiile 
de „Electrostatică, curenţii electrici, inducţia, electromagnetismul, un
dele electrice, maşinile electrice, maşini de forţă şi tehnologia mecanică". 
În acest prim stadiu, împreună cu elevii săi, Dimitrie Leonida iace 
experienţe interesante cu descărcările electric~ prin gaze, rarefiate, 
razele x, şi alte experienţe deosebit de spectaculoas ~ cu rezonanţă 
electrică. 

După o perioadă de timp, atît şcoala cit şi muzeul său au fost 
mutate într-un alt sediu de pe actualul Bulevard General Magheru. 
Datorită faptului că această clădire era deosebit de neîncăpătoare, mu
zeul nu a putut fi mărit. Chiar o seric de piese de valoare cum erau 
spre exemplu, vechea pompă de la prima uzină hidroelectrică de la 
Grozăveşti, precum şi prima turbină cu aburi de la Uzina Termoelectrică 
tot de la Grozăveşti, au fost instalate în curtea clădirii. 

Cu prilejul serbării a 20 de ani de la înfiinţarea Şcolii de electri
cieni şi mecanici, în anul 1928, s-a înfiinţat în Parcul Libertătii din 
Bucureşti şi prima Expoziţie a electricităţ.ii din România. 

~H2 
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Intr-unul din pavilioanele care au fost destinate acestei expo
ziţii, profesorul Dimitrie Leonida a mutat întregul inventar al muzeu
lui, creînd în acelaşi timp şi „Muzeul românesc" ', care a fost adăpos
tit în această clădire pînă în anul 1935. 

ln anul 1935, cu prilejul „Lunii Bucureştilor", Primăria Muncipiului, 
avînd nevoie de un spaţiu mai mare în care s2 includea şi suprafaţa 
ocupată de pavilionul cu muzeul, a dispus în această situaţie mutarea 
muzeului din vechiul local, in localul pe care-l deţine şi astăzi cu o serie 
de modificări şi restructurări realizate pe parcursul timpului. 

Cu toate greutăţile prin care a trecut în ceea ce priveşte sediul 
său, muzeul la început fiind afiliat Şcolii d2 electricieni şi mecanici, 
prin strădaniile profesorului Dimitrie Leonida, a reuşit să înfiinţeze şi 
să-şi îmbogăţească colecţiile sale de la un an la altul. 

Dinamul ce a alimentat pentru prima dată cu c-urent electric „Teatrul Naţional" 

„ln tot intervalul dintre anii 1909 şi 1944, a trebuit să duc o luptă 
aproape continuă pentru menţinerea muzeului, spunea prof. Leonida. 
Primeam mereu ordine de evacuare, am fost dat. în judecată şi procesele 
au ajuns pînă la Curtea de Casaţie. Totul s-a schimbat, însă fondamen
tal, odată cu venirea regimului de democraţie populară. Mulţi dintre 
foştii mei elevi, muncitori care cunoscuseră şcoala şi muzeul, erau 
comunişti. Conducătorii partidului au şi vizitat muzeul şi fără să cer 
sau să mi se făgăduiască ceva, m-am pomenit la muzeu cu arhitecţi 
şi constructori : a început reparaţia clădirii în care pătrundea ploaia, 
mi s-a restituit macheta cu relieful ţării, care, reîntoarsă de la Paris, 
era păstrată în lăzi la un depozit în rele condiţiuni. 

Muzeul, refăcut şi mărit, a devenit „Muzeul tehnic", îndeplinin
du-şi astăzi din plin menirea lui de şcoală a ştiinţei şi tehnicii pentru 
toţi, de conservator al obiectelor de însemni=itate istorică, tehnică din 

1 Dimit1 ie Leonida, cp. cit., p. 8. 
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ţara noastră, şi de panteon pentru slăvirea oamenilor mari ai ştiinţei şi 
tehnicii de pretutindeni, dar mai ales de la noi" 1• 

Astăzi Muzeul Tehnic conţine atît obiectele fostului Muzeu tehnic 
cit şi pe cele ale Muzeului românesc". (Peste 6000 exponate). 

In anul 1950 profesoru] Dimitrie Leonida donează statului acest 
muzeu, fapt acceptat prin actul de donaţie Nr. 4230 din 11 august 
1951 2• 

Muzeul tehnic „Dimitrie Leonida" prezintă în colecţiile sale aspecte 
ale evoluţiei tehnicii din cele mai vechi timpuri şi pînă în zilele noastre. 

Printre exponatele cu valoare istorică, adunate şi expuse în Mu
zeul tehnic de către Dimitrie Leonida, amintim prima maşină cu aburi 
folosită în ţara noastră, de către Gheorghe Assan în anul 1853, la 
„Moara cu foc" :1. 

Alte piese cu o valoare deosebită - maşina cu aburi care a 
funcţionat la Banca Na.ţională, Maşnia cu aburi verticală de le Centrala 
'Teatrului Naţional, maşina cu distribuţie Rieder care a acţionat dina
murile ce alimentau lămpile cu arc de pe bulevardele Cotroceni-Obor, 
maşina Sulzer de la Azuga, maşina Hartman cu doi cilindri de 100 C.P. 
care a funcţionat la Manutanţa armatei şi altele - sînt exponate care 
ridică muzeul la o valoare deosebită. 

Cazanul de la prima instalaţie a centralei termoelectrice de la 
Grozăveşti cu 400 m 2 suprafaţă de încălzire, care producea aburi la 
15 atmosfere, montată în 1912 după planurile profesorului Dimitrie 
Leonida, reprezintă unul din exponatele de seamă ale muzeului"· 

O piesă de valoare deosebită o reprezintă un motor cu ardere 
internă cumpărat pentru Şcoala de electricieni şi m=canici de către 

Dimitrie Leonida, din primul său salariu, aşa cum notla în memoriile 
sale. 

Alte piese importante sînt două motoare Diesel unul de 180 C.P. 
vertical, care a funcţionat la centrala electrică de la Filaret, iar ce] 
de-al doilea orizontal, de 1000 C.P., ce a funcţionat la fabrica de berc 
Bragadiru. O piesă rară este şi electromotorul primului tramvai electric 
din Bucureşti, cunoscut fiind faptul că oraşul Bucureşti a pus în func
ţiune un asemenea mijloc de locomoţie înaintea Parisului, Vienei şi a 
altor oraşe din apusul Europei. 

1 Dimitrie Leonida „Din istoria formării şi dezvoltării Muzeului tehnic. in 
Hevista Muzeelor nr. 4, Anul I, 1964, pag. 8. 

2 Date puse la dispoziţie de Dr. ing. I. Bosgan. 
3 Această maşină a fost adusă de la Viena în anul 1853, odată cu cazanul ei, 

în scopul de a pune în mişcare prese de ulei şi pietre pentru măcinatul grînelor. 
Transportul de la Viena la Giurgiu cu şlepul pe Dunăre, a durat două săptămîni, 
~i apoi patru săptămîni, cu carele, de la Giurgiu la Bucureşti, după ce s-au întărit 
mai întîi toate podurile de pe acest drum. Populaţia oraşului a refuzat la început 
să mc:cine la moara lui Assan, şi numai graţie unei ierni foarte g-eroase, cînd a 
îni:;heţat apa Dîmboviţei şi morile de apă numai funcţionau, oamenii au început 
să macine la „Moara cu foc", constatînd cu mira1·e că făina nu se ardea. 

" Inform:iţii puse la dispoziţie de d1·. ing. I. Bo!>gan. 
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Una din primele maşini cu abur din tara noastră folosită la Banca Naţională 

Tot aici se află şi cel dintîi tablou de distribuţie electrică între
buinţat de Abatorul comunal din Bucureşti, c1 şi dinamul dare a 
alimentat cu lumină electrică Teatrul Naţional db Bucureşti pentru 
prima dată. 

Cu ocazia marilor serbări din grădina Cişmigiu, din 1881, s-au 
folosit efecte frumoase produse de jocurile de apă şi lumină. De la 
instalaţia „Fîntînilor luminoase" se păstrează în muzeu prima maşină 
cu ardere internă adusă în ţara noastră, ca şi două proiectoare elec
trice. 

In sfirşit printre multe alte obiecte muzeistice, de mare însemnă
tate istorică-tehnică sînt şi primele automobile din ţara noastră, ca -
autocamionul Serpolet, dotat cu o maşină de aburi cu o foarte mare 
presiune (80 atm). Scos din circulaţie pentru zgomotul prea mare pe 
care-l făcea, autocamionul a fost vîndut la licitatie unui mecanic, care 
apOi. l-a donat muzeului. In muzeu se află şi primul automobil de 
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Lurism care a fost adus în ţară în anul 1900, aparţinînd industriaşului 
Gh. Assan. De asemenea şi resturile primului automobil electric al lui 
Furnarache. 

In total, muzeul posedă peste 6000 de obiecte, în marea lor majo
ritate originale, rod al strădaniei profesorului ing. Dimitrie Leonida. In 
vizita sa făcută la muzeu în mai 1954, Dr. Petru Groza scria următoarele 
în cartea de aur a muzeului : 

„Realizarea oamenilor noştri din acest sector al muncii unui 
popor - ne obligă la recunoştinţă şi încurajare a muncii lor. 

Unul din ultimele exponate aduse la muzeu, „Moara cu iăcae" 

Expoziţia aceasta constituie un simbol măreţ al puterii de creaţie 
a fiilor geniali ai poporului nostru - ducînd faima noastră dincolo de 
graniţele ţării, şi scriind pagini glorioase în istoria tehnicii univer
sale" 1. 

O altă mare personalitate a tehnicii mondiale, savantul român 
George Constantinescu, întemeietorul noii ştiinţe „Sonicitatea", însoţit 

de colaboratorii săi, prof. Matei Marinescu şi dr. ing. I. Bosgan, au 
făcut o vizită profesorului inginer Dimitrie Leonida în anul 1961 la 
muzeu. 

Cu acest prilej, George Constantinescu, scria următoarele în 
cartea de aur a muzeului, încîntat fiind de cele văzute în acest muzeu: 

1 Din cartea de aur a Muzeului tehnic. 

316 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



„Cuvintele nu pot exprima emoţia, admiraţia şi respectul ce am 
simţit prin constatarea, ce am avut prilejul să am după fenomenalele 
realizări ale geniului tehnic român. 

Cu deosebită mulţumire d-lui ing. Leonida pentru explicaţiile 
date, cu deosebită admiraţie pentru vizionarea, curajul şi împlinirea 
visurilor sale din tinereţe, atît de bine ilustrate în Muzeul tehnic din 
Parcul Libertăţii. 

Urez succes îndelungat pentru acest Muzeu - expoziţiei - care 
ar ,putea face onoare oricărei ţări ca un instrument pentru cultura 
tehnică a tinerimii din tară" 1. 

Insfîrşit, o altă mare personalitate occidentală, Walker Cisler, 
preşedintele lui TH. Detroit Edison Compagny, a făcut la 30 noiembrie 
1964 o vizi1f\ la mm:eu, cu care prilej a scos încă o dată în evidentă 
rolul muzeului tehnic : „Sînt fericit că am vizitat acest minunat muzeu, 
unde atît de mulţi au învăţat din marile realizări tehnice ale istoriei. 
Aici aţi marcat pentru toate timpurile unele fapte mari ale istoriei 
omenirii" 2• 

Dimitrie Leonida, va rămîne prin opera sa, prin aportul adus la 
înfiinţarea Muzeului tehnic, una din personalităţile de seamă în dez
voltarea muzeografiei şi tehnicii în patria noastră. 

Atribuirea numelui său muzeului tehnic. este o mărturie în plns 
a stimei şi consideraţiei pe care partidul şi poporul nostru o acordă 
acestui înaintaş al muzeografiei româneşti. 

1 şi 2 Di:1 cartea de aur a Muzeului tehnic. 
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NOI FORME DE PREZENTARE A MATERIALUI,UI ARHEOLOGIC 
IN EXPOZIŢIA DE BAZA A MUZEULUI DE ISTORIE A ORAŞULUI 

BUCUREŞTI 

de MARGARETA CONSTANTINIU 

In cadrul unei vaste acţiuni de înnoire a modului de prezentare a 
istoriei Bucureştilor, întregul colectiv al Muzeului de istorie a oraşului 
Bucureşti este antrenat într-o activitate multilaterală pentru găsirea 
celor mai bune soluţii muzeistice în vederea valorificării optime a expo
natelor originale. Printre altele, un interes deosebit se acordă mate
rialului complimentar, întrucît acesta ridică probleme extrem de di
ficile în legătură cu locul pe care trebuie să-1 ocupe într-un muzeu de 
istorie, cu misiunea ce-i revine să îndeplinească şi mai. ales cu forma 
pe care trebuie s-o îmbrace. 

Este drept că aceleaşi preocupări au existat şi în anul 1958, cînd 
a fost organizată expoziţia permanentă a Muzeului de Istorie a oraşului 
Bucureşti, în palatul Suţu. Dar experienţa cîştigată în cursul celor opt 

.ani de existenţă precum şi progresele făcute în tot acest timp în dis
ciplina muzeografică atît la noi în ţară cît şi în străinătate, impun, fără 
îndoială, o revizuire a importanţei ce trebuie să se acorde acestui ma
terial, avînd în vedere că, uneori s-a pus în discuţie însăşi necesi
tatea lui. 

Varietatea mare a exponatelor cuprinse în ceea ce se numeşte 
material complimentar precum şi specificul fiecărei orînduiri sociale, 
ne obligă a restrînge deocamdată discuţia numai asupra materialului 
complimentar, specific sălilor de istorie veche. 

In spiritul celor spuse mai sus, vom încerca să vedem ce s-a rea
lizat în această direcţie, pînă acum, în modul de prezentare a arheolo
giei bucureştene, dacă este bine să-l menţinem total sau în parte sau 
dacă trebuie să ne străduim a găsi noi forme - mai adecuate - pentru 
o cît mai deplină înţelegere a documentelor de cultură materială des
coperite în cursul cercetărilor arheologice din raza oraşului-capitală. 

In actuala expoziţie permanentă a Muzeului de istorie a oraşului 
Bucureşti, Secţia de istorie veche a folosit, ca material complimentar, 
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patru categorii de obiecte : texte explicative, hărţi, fotografii şi panouri 
decorative. 

Textele - cîte unul pentru fiecare epocă - definesc într-un stil 
concis - trăsăturile esenţiale ale epocii respective. Sînt executate din 
hîrtie, pe fond tempera sepia închis, cu litere albe imitînd scrierea de 
tipar.Suportul este din lemn lustruit şi sticlă. Formula s-a dovedit bună 
prin trei calităţi esenţiale : sînt vizibile fără a-şi impune prezenţa în 
detrimentul exponatelor; sînt concise; îndeplinesc o elementară con
ditie estetică. în comparatie cu textele scrise pe sticlă sau cu litere în 
relief care se potrivesc mai bine expoziţiilor temporare, acestea au o 
ţinută sobră şi neutră. Cum nici un muzeu de istorie nu poate elimina 
textele explicative, considerăm că soluţia găsită de Muzeul de istoric~ 
a oraşului Bucureşti. este viabilă. 

Hărţile - constituiesc de asemenea un material complimentar c~ 
nu poate lipsi dintr-un muzeu de istorie, fie că este vorba de un muzeu 
orăşenesc, raional sau regional. In această categorie nu intră, bine
înţeles, hărţile vechi acestea fiind exponate originale. 

In Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti sînt expuse pentru orîn
duirea comunei primitive şi perioada de trecere la feudalism, două hărţi 
- mai exact - planul oraşului actual şi o hartă a Eurasiei. 

Planul orasului. expus în prima sală,· înfăţişează vi?itatorilor am
plasarea staţiunilor arheologice şi a descoperirilor ocazionale de ace
laşi caracter, din raza Bucureştilor. 

Harta Eurasiei a fost expusă în sala a III-a, pentru a ilustra mi
graţia popoarelor care a avut loc începînd din sec. al Ill-lea e. n. şi pînă 
în sec. al XIII-lea. 

Realizarea ambelor exponate, deşi corectă din punct de vedere a 
conţinutului, nu corespunde ca formă de prezentare. Căci, spre deose
bire de texte, planurile s-iau hărţile trebuiesc astfel concepute încît să 
atragă atenţia vizitatorilor care, în mod obişnuit, evită efortul de a des
cifra conţinutul unui astfel de exponat. Tot pentru acest motiv legenda 
care însoţeşte harta sau planul trebuie să fie cît mai redusă şi cît mai 
clară. Nu este recomandabilă trimiterea cu cifre şi explicaţii pe mai 
multe coloane laterale. Mai potrivită este marcarea localităţii sau a 
punctului, direct pe hartă, iar epocile, indirnte prin culori diferite, astfel 
ca dintr-o singură privire vizitatorul să poată avea imaginea integrală 
a conţinutului. Executarea unei hărţi luminoase sau a unui diapozitiv, 
ar constitui o experienţă demnă de încercat. O atare formulă experi
mentală urmează a fi aplicată hărţii ilustrînd migraţia popoarelor care 
va înlocui harta actuală din sala a III-a a Muzeului de istorie a oraşului 
Bucureşti. 

Realizarea ei pe principiul unor valorificări diferite prin lumini şi 
culori de intensiităţi variate, va trebui astfel conceput5 încît, pe de o 
parte, să înfăţişeze fenomenul istoric al migraţiei popoarelor în spaţiul 
Eurasiei, scoţînd în evidenţă poziţia geografică a Daciei ca poartă de 
intrare în Europa; iar pe de altă parte, această hartă va trebui să ex
prime permanenţa populaţiei autohtorye din Dacia care, rezistînd valu
rilor populaţiilor în migraţie, trăieşte procesul istoric de formare a po-
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porului şi limbii române. Consemnarea aşezărilor populaţiei autohtone 
în cuprinsul Daciei precum şi trasarea drumurilor parcurse de populaţia 
în migraţie, vor înlesni vizitatorilor o cuprinzătoare viziune a întregii 
epoci. 

Fără a depăşi atribuţiile limitate ce-i revin, oricare muzeu oră
ţenesc, raional sau regional trebuie să expună o astfel de hartă. In 
felul acesta prezenţa vestigiilor unor populaţii străine de populaţia lo
calnică, descoperite pe teritoriul a cărui istorie este urmărită în muzeu, 
va fi just interpretată şi înţeleasă. 

Fotografiile pot servi ca rpaterial complimentar în muzeu, cu con
diţia ca ele să aibă doar funcţia de a valorifica mai bine sau a explica 
un exponat original şi nu să-l înlocuiască. Expunerea unor. fotografii în 
le/lătură cu un obiect sau grup de obiecte arheologice, s-a dovedit a fi 
apreciată în mod deosebit de publicul vizitator. De pildă, fotografia 
mormîntului de incineraţie de la Ciurel (prima epocă a fierului), efec
tuată pe şantierul arheologic în momentul descoperirii valorosului com
plex preistoric, a fost expusă alături de mormîntul reconstituit, în sala 
a II-a a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti. Apare însă de la sine 
înţeles că nu este indicat a se abuza de acest gen de material compli
mentar, nici chiar dacă i se dă o astfel de întrebuinţare. 

Panourile decorative. Cînd în anul 1959 a fost deschisă expoziţia 
de bază a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, au fost executate 
patru panouri decorative care ilustrau într-o viziune sintetică de artă 
plastică, fiecare epocă prin care a trecut societatea omenească de pe 
teritoriul dintre Colentina şi Dîmboviţa, de-alungul orînduirii comunei 
primitive. 

Asupra acestei oategorii de material complimentar vom stărui 
mai mult, avînd în vedere că utilizarea ei caracterizează o importantă 
etapă a muzeografiei romaneşti începută după 1944. 

O dată cu instaurarea puterii populare, alături de celelalte insti
tuţii de cultură, muzeele au fost chemate să ia parte activă la revoluţia 
culturală din patria noastră. In atari împrejurări, avînd în vedere 
nivelul cultural scăzut al maselor populare, determinat de ignoranţa 
în care acestea au fost ţinute în vechiul regim burghez, a trebuit ca 
muzeele să fie reorganizate după criterii didacticiste în principal. Astfel 
in sălile Secţiei de istorie veche a oricărui muzeu de istorie din ţară 
urma să fie înfăţişat atît procesul de antropogeneză cit şi dezvolta
rea societăţii omeneşti de pe întreg teritoriul ţării, prin exponate de tot 
felul, cit mai pe înţelesul tuturor. Deoarece numai urmele materiale 
descoperite în săpăturile arheologice dintr-o regiune sau raion nu le 
puteau ilustra, în consecinţă s-a recurs la reproducerea unor reconsti
tuiri - mai mult sau mai puţin ştiinţifice - de cele mai multe ori cu 
vădite tendinţe spre idilism ori dramatizare. Atari reconstituiri -
basso-reliefuri sau tablouri în tehnici diferite - au invadat muzeele 
noastre de istorie. Este drept că ele au ajutat în oarecare măsură, la 
înţelegerea unor fenomene istorice, dar păcătuiau în primul rînd, prin 
aceia că nu reflectau trecutul îndepărtat al teritoriul României, fiind 
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reproduse după albume străine, iar în al doilea rînd, prin şablonarea 
dusă la extrem. 

Pentru a remedia aceste neajunsuri, colectivul Muzeului de isto
rie a oraşului Bucureşti a apelat în anul 1957 la doi dintre cei mai buni 
graficieni, Julles Perahim şi Roni. Primul, pe baza unei tematici bine 
documentate, rupînd complet cu ce se făcuse pînă atunci în acest do
meniu, într-o viziune originală a cărei inspiraţie îşi are originea în de
senele rupestre primitive, reuşeşte să sugereze, prin siluete şi mişcări, 
scene din viaţa primară a oamenilor din epoca pietrei. Al doilea, prin
tr-o tratare, mai curînd didactică, înfăţişează o reconstituire a vieţii din 
epoca bronzului şi pe dacii din a doua epocă a fierului, cu ocupaţiile 
lor caracteristice. Executate pe suporturi de lemn şi gips, pictate cu 
tempera într-o coloratură vioaie, aceste panouri decorative au fost apre
ciate pozitiv de publicul vizitator, iar pentru activiştii de muzeu ele au 
constituit fie modele de urmat, fie subiecte de discuţii şi critici. Con
troverse s-au ivit mai mult asupra modului cum au fost concepute de 
cît asupra conţinutului sau a necesităţii prezenţei lor în muzeu. Una 
din discuţiile cele mai susţinute a avut loc cu ocazia unui schimb de 
('Xperientă cu colectivul muzeului din Constanţa în anul 1964. Discu
ţiile purtate atunci, asupra cărora nu mai insistăm, au dovedit încă 
odată că oricum ar fi concepute aceste reconstituiri - ele prezintă ne
ajunsuri care nu pot fi remediate. 

O dată cu începerea noii etape istorice din patria noastră socia
listă, aceea a desăvîrşirii ~onstrucţiei socialiste, în care nivelul cultural 
al oamenilor muncii a făcut un considerabil salt calitativ, iar larga dez
voltare a invăţămîntului de toate gradele a devenit fapt împlinit, un 
muzeu regional, orăşenesc sau raional nu mai trebuie conceput ca un 
manual de istorie generală .a patriei în care, din lipsă de material ori
ginal, (şi este normal ca acesta să lipsească fiind vorba de un spaţiu 
restrîns geografic a cărui istorie se prezintă în muzeul respectiv) acesta 
să fie suplinit de un material complimentar bogat. Pornind de la pre
miza reală că toţi oamenii muncii cunosc istoria ţării, muzeele de istorie 
trebuie să se ocupe numai de obiectivul lor strict, adică de regiunea, 
raionul, sau oraşul a cărui istorie o ilustrează prin expoziţia perma
nentă şi pentru care dispune de exponate originale. In felul acesta nu
nwroase metode de culturalizare a maselor din trecut se dovedesc de
păşite, iar funcţia lor încetează a mai fi utilă. Printre acestea se numără 
în primul rînd prezentările de reconstituiri despre care am vorbit. Ele 
trebuiesc înlocuite - dar întrebarea care urmează inevitabil este : cu 
ce le înlocuim ? 

Răspunsul nu trebuie căutat în tratate de muzeografie sau de isto
rie, ci în ,experienţa celor şapte ani de contact cu publicul. Căci azi, 
avînd în vedere nivelul cultural din ce în ce mai ridicat .al oamenilor 
muncii, trebuie să răspundem curiozităţii lor ştiinţifice. Ei vor să ştie, 
cum sînt descoperite obiectele ce le văd expuse; din ce le este dedusă 
vechimea ; cum au putut să reziste atît de mult în pămînt, ş.a.m.d. Sînt 
întrebări legate în primul rînd de importantul izvor al istoriei care este 
arheologia ş1 de metoda ei de cercetare. Sînt întrebări de care trebuie 
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să ţinem seamă cu atît mai mult cu cit, în nici-un manual sau publ,icaţie 
de mase oamenii muncii nu pot afla lămuriri în această privinţă, iar 
lucrările de specialitate sînt mai greu de înţeles şi au a o circulaţie mai 
redusă. 

Dacă, de pildă, în prima sală a Secţiei de istorie veche va fi ex
pus, în secţiune, un bloc de pămînt dintr-o staţiune arheologică în care 
straturile de depuneri se succed cu claritate şi în care se pot observa, ca 
în profilul unui şanţ, urmele de vieţuire ale populaţiilor care s-au suc
cedat acolo durîndu-şi aşezări stabile, acest simplu exponat va fi sufi
cient ca vizitatorii, pe de o parte să înţeleagă modul în care se păstrează 
în pămînt vestigiile trecutului îndepărtat, iar pe de altă parte să nu 
mai pună la îndoială autenticitatea obiectelor expuse în vitrină. 

Obţinerea unui astfel de exponat nu prezintă o dificultate, deoarece 
cu ajutorul unui cofraj de lemn, el poate fi transportat cu destulă uşu
rinţă de la şantierul arheologic la muzeu unde este deajuns ca unul din 
pereţii din lemn să fie înlocuit cu sticlă. Exponatul poate fi însoţit şi 
de o fotografie a întregii staţiuni - datorită căreia vizitatorii să înţe
leagă pentru care considerente acel loc a fost socotit prielnic pentru 
aşezări omeneşti încă din cele mai îndepărtate timpuri (staţiunile 
arheologice sînt situate pe înălţimi în vecinătatea unor rîuri sau lacuri). 
Pentru epoca pietrei şlefuite şi iPrima epocă a fierului în sălile res
pective din Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti se află două expo
nate originale mergînd pe linia celor preconizate de noi. Este vorba de 
mormîntul de inhumaţie de la Căldăraru (Cernica) şi de mormîntul de 
incineraţie de la Ciurel. Dar dacă modul cum se înmormîntau oamenii 
în comuna primitivă este bine ilustrat în muzeu prin ambele rituri de 
înmormîntare, în schimb lipseşte cu desăvîrşire modul în care îşi durau 
aşezările în timpul vieţii lor. Este de la sine înţeles că atari prezentări 
în muzeu nu pot fi făcute prin exponate originale ca în cazul profilului 
stratigrafic, din cauza dimensiunilor mari. Aici trebuie să intervenim prin 
confecţionarea unor machete la scară redusă care să înfăţişeze, de pildă, 
o locuinţă din epoca bronzului de la Băneasa sau aşezarea Latene geto
dacă de la Căţelul Nou, cu cuptorul de ars oale care a fost descoperit 
în cuprinsul ei. Se cuvine a preciza că prin aceste machete, nu înţele
gem o reconstituire a unei case sau a unei aşezări aşa cum erau în 
acele epoci îndepărtate, lucru pentru care nu dispunem de suficiente 
elemente. Dar preconizăm înfăţişarea acestor complexe aşa cum au 
apărut ele în cursul săpăturilor arheologice, după îndepărtarea pămîn
tului care le-a acoperit în decursul timpului. ln felul acesta publicul, 
va avea o înţelegere deplină a documentelor materiale arheologice şi 

a modului cum ele sînt descoperite în pămînt în timpul săpăturii arheo
logice. In acelaşi timp s-ar anihila impresia unei oarecare monotonii a 
sălilor de arheologie cauzată în prezent, de abundenţa vaselor de lut. 
Tot1 o machetă de locuinţă ar ilustra mai bine permanenţa populaţiei 
autohtone în sec. VI-VII e. n., etapă importantă în cadrul procesului 
de formare a limbii şi poporului român, după cum aduc.erea în expozi
ţii a unui cuptor de preparat hrana, din aceeaşi epocă, ar interesa mult 
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mai mult publicul decît numai fotografiile cuptorului de pe panoul 
actual din sala a III-a. Nu mai insistăm asupra exemplelor de acest fel. 
Am vrut doar ca prin cele cîteva proiecte de îmbunătăţire a n1odului de 
expunere al istoriei vechi, să arătăm preocupările pe care le are, în 
această direcţie, colectivul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti şi 
să sugerăm că aceste metorle, sau altele mai eficace pe care le-ar putea 
sugera ,alte muzee din ţara noastră, să fie aplicate cît mai curînd, cu 
scopul de a varia expunerea în Muzeele de istorie, în care sălile de 
istorie veche nu lipsesc niciodată. 

Dacă pentru Secţia de istorie veche şi feudală a Muzeului de isto
rie a oraşului Bucureşti - problema îmbunătăţirii expunerii prin folo
sirea echilibrată şi judicioasă a materialului complimeritiar îşi va găsi în 
curînd rezolvarea optimă, pentru celelalte Secţii, problema este pe atît 
de urgentă pe cît de grea. Căci pe măsură ce vizitatorul parcurgînd sălile 
muzeului, înaintează în timp istoric, pe aceeaşi măsură exponatele ori
ginale fac loc tot mai mult fotografiilor şi reprezentărilor grafice, de o 
scăzută valoare muzeistică. Inlocuirea lor cu exponate originale, fac
simile sau machete, este sarcina primă şi cea mai grea pe care colectivul 
Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti si-a luat-o pentru primii ani 
ai cincinalului. 
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EXPOZIŢIILE ITINERANTE MIJLOC DE POPULARIZARE A 
CERCETARILOR ARHEOLOGICE PE TERITORIUL ORAŞULUI 

BUCUREŞTI 

de MIOARA C. TURCU 

In cunoaşterea trecutului de viaţă a unui oraş sau a unei regiuni, 
se impune ca metodă de cercetare, pe lîngă documentarul istoric şi cel 
arheologic. Arheologia ne pune la dispoziţie date noi, ce completeaz~ 
pe cele existente. şi nu trebuie trecut cu vederea că adeseori ea consti
tuie, pentru unele perioade din trecutul îndepărtat al ·unui popor, singura 
cale de investigare. Cum în orice muzeu din ţară, istoria ţinutului res
pectiv începe cu cele mai vechi urme materiale desc9perite pe acele 
meleaguri, ajutorul cercetărilor a.rheologice apare ca o necesitate 
obiectivă. 

Datorită cercetărilor arheologice s-a dovedit că· trecutul de exis
tenţă al grupurilor sociale de pe meleagurile de astăzi ale Capitalei 
noastre coboară mai bine de o sută de mii de ani în urmă şi ca atare 
istoria teritoriului pe care se întinde oraşul Bucureşti, nu începe o dată 
cu documentul emis la 20 septembrie 1459 de către domnitorul Vlad 
Tepeş. 

De asemenea pe şantierele arheologice au fost scoase la lumină o 
serie de vestigii care au lămurit probleme legate de istoria oraşului 
Bucureşti. Un exemplu în această privinţă îl constituie cercetările ar
heologice întreprinse pe dealul de la Radu Vodă, unde pe malul drept 
al Dîmboviţei sălăşluiesc bisericile Radu Vodă şi Bucur. 

Despre biserica Bucur au circulat o serie de legende ce relatau că 
edificiul religios a :fost înălţat de ciobanul Bucur, constituind astfel 
prima aşezare omenească în jurul căreia, mai apoi, de-a lungul secole
lor s-a dezvoltat oraşul Bucureşti. Ori, prin munca minuţioasă a arheo
logilor s-a demonstrat, pe de-o parte neverosimilitatea acestor legende, 
iar pe de altă parte a fost dezvăluit modestul trecut istoric al bisericii 
amintite. 

Rodul muncii tuturor cercetărilor arheologice din Bucureşti, 
strînse cu trudă an de an. au fost făcute cunoscute oamenilor muncii 
prin diferite metode: Expoziţia de bază a Muzeului de istorie a oraşului 
Bucureşti unde în sălile secţiei de istorie veche şi feudală au fost ex
puse o bună parte din obiectele scoase prin săpăturile arheologice - co-
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municări şi conferinţe ţinute la sediul muzeului, publicaţii cuprinzînd 
rezultatele cercetărilor arheologice din Bucureşti, expoziţii itinerante 
~i conferinţe expuse în faţa oamenilor muncii, la locul lor de producţie ş.a. 

Dintre mijloacele de popularizare, cele mai accesibile s-au dovedit 
a fi expoziţiile itinerante, pe care Muzeul de istorie a oraşului Bucu
reşti le-a deschis în diferite întreprinderi, instituţii, cluburi, şcoli, case 
de cultură raionale şi ale tineretului, precum şi la căminele culturale 
<lin comunele subordonate Capitalei. 

Expoziţiile itinerante, se pot realiza în general, întrebuinţînd 
două metode : 

1. Ex,poziţii prin care rezultatele cercetărilor arheologice sînt ilus
trate, folosind însăşi obiectele originale, aranjate în vitrine special ame
najate, însoţite de : texte explicative, hărţi şi diverse tablouri ce recon
stituie viaţa oamenilor din epoca respectivă. 

2. Expozi~ii în care se foloseşte numai material complimentar, 
format din fotografii înrămate, planuri, texte explicative etc. 

In intreprinderile şi instituţiile în care există o sală, special ame
najată pentru expoziţii, montarea acestora se face cu mai multă uşu
rinţă; în situaţii contrare însă se folosesc panourile de lemn pînzate, 
pe care se prind exponatele. 

In oricare dintre metodele folosite în realizarea expoziţiilor itine
rante, acestea se organizează pe baza unei tematici bine stabilite. 

Prima expoziţie itinerantă de arheologie a Muzeului de istorie a 
oraşului Bucureşti, a fost deschisă la Palatul pionierilor, la data de 
2 februarie 1960 1. Expoziţia s-a bazat pe material original. rlescooerit 
pe teritoriul oraşului Bucureşti, compus din : unelte de producţie, cera
mică şi obiecte de podoabă, toate aranjate în vitrine. Ca material auxi
liar s-au întrebuinţat texte explicative, fotografii. reproducînd panouri 
decorative şi avînd ca subiect reconstituirea vieţii oamenilor în diverse 
epoci ale comunei primitive, precum şi un plan al oraşului Bucureşti 
cu toate punctele arheologice descoperite pe teritoriul Capitalei. 

Această formă de realizare a expoziţiei itinerante de arheologie a 
mai fost utilizată în diverse întreprinderi bucureştene printre care men
ţionăm : Fabrica de confecţii şi tricotaje „Bucureşti" 2 şi Uzinele „23 Au
gust" 3• 

S-a constatat însă că sistemul de a folosi materialele originale, 
deşi foarte util pentru masele de oameni ai muncii, era nepractic din 
punct de vedere muzeografic, deoarece, fie în timpul funcţionării ex
poziţiilor, sau o dată cu mutarea acestora dintr-un loc într-altul, obiectele 
erau ameninţate cu deteriorarea. De asemenea transportul expoziţiilor 
itinerante se făcea cu mare greutate, iar adesea spaţiul afectat lor, în 

1 Expoziţia organizată la Palatul pionierilor a fost vizionată de 325 de grupuri, 
totalizind 13.000 de pionieri şi elevi, însoţiţi de profesori şi învăţători. 

2 Expoziţia itinerantă „Străvechi aşezări omeneşti pe teritoriul oraşului Bucu
re~ti", deschisă la Fabrica de confecţii şi tricotaje „Bucureşti", a fost vizitată de 
3.200 persoane. 

:i La Uzinele „23 August" expoziţia itinernntă de arheologie a totalizat un 
număr de 4.500 de vizitatori. 
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diferite întreprinderi, şcoli etc. se dovedea necorespunzător. Dat fiind 
.această stare de lucruri s-a luat hotărîrea să se utilizeze expoziţii itine
rante de arheologie, bazate numai pe material complimentar : fotografii 
-cu texte explicative, planuri şi hărţi. 

Din anul 1960 şi pînă în prezent au fost realizate expoziţii itine
rante de arheologie cu următoarele teme : „Pe urmele vechilor locuitori 
ai meleagwilor bucureştene" şi „Străvechi aşezări omeneşti pe teritoriul 
oraşului Bucureşti", „Descoperiri arheologice feudale în Bucureşti". 

Prima temă amintită a constituit o sinteză a cercetărilor arhe0lo
gice, redînd pe bază de documente materiale, dezvoltarea societăţii ome
neşti pe teritoriul cuprins în raza oraşului de la prima manifestare a 
oamenilor pe aceste meleaguri pînă departe în epoca feudală. 

Prin cea de-a doua temă, colectivul de arheologi ai muzeului şi-a 
propus să expună rezultatele cercetărilor arheologice obţinute în fiecare 
an, punîndu-se în mod special accentul pe aspectele surprinse în timpul 
muncii de cercetare pe teren. 

Pe baza rezultatelor pozitive obţinute cu cele două teme ale ex
poziţiilor intinerante de arheologie, urmează, să se realizeze o a treia 
temă, de data aceasta legată numai de un aspect de dezvoltare istorico
social al trecutului patriei noastre şi anume : „Dacii şi cultura lor ma
terială pe teritoriul oraşului Bucureşti". 

Expoziţiile itinerate deschise pe teritoriul Capitalei şi în împre
jurimi, şi-au ajuns scopul şi s-au bucurat de un deosebit succes, dovadă 
iiind numărul ridicat de vizitatori care le-au vizionat. Un interes deose
bit l-au arătat locuitorii din jurul Capitalei, care au avut posibilitatea 
să cunoască descoperirile arheologice prin expoziţiile, deschise în co
munele subordonate, ca de exemplu: Otopeni, Măgurele etc. 

Prin intermediul expoziţiilor itinerante, oamenii muncii şi-au însuşit 
noi cunoştinţe asupra trecutului istoric îndepărtat al Capitalei patriei 
noastre şi au putut la locul de muncă să fie ţinuţi la curent cu ultimele 
descoperiri arheologice din Bucureşti. 

Interesul tuturor locuitorilor pentru istoria oraşului, este dovedit 
<le altfel şi printr-o serie de descoperiri arheologice care s-au făcut cu 
:sprijinul lor. In acest sens se pot da următoarele exemple mai grăi
toare : tezaurul feudal format din peste 5000 de piese descoperit la Bă
neasa, urmele arheologice de la Căţelu Nou, Pantelimon etc. 

Oamenii muncii contribuie, prin aportul şi grija de care dau dovadă 
faţă de materialele pe care le găsesc întîmplător în pămînt, la o mai 
bună cunoaştere a trecutului istoriei oraşului Bucureşti. 
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COCARDE EMISE INTRE ANII 1944-1947. 
DIN COLECŢIA MUZEULUI DE ISTORIE A ORAŞULUI BUCUREŞTJ 

de MARIA GRIGORUŢA 

Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti posedă în colecţiile sale, 
alături de alte categorii. de obiecte muzeistice valoroase, un material do
cumentar extrem de interesant, alcătuit din seria bogată şi variată a 
cocardelor româneşti, emise după 23 August 1944. 

Cocardele - emisii ale unor organizaţii de masă,, sub conducerea 
directă a Partidului Comunist Român - reflectă prin reprezentările lor. 
evenimente importante petrecute în viaţa politică şi socială a României 
după această dată istorică. 

Insemne mobilizatoare - ele au dus. cuvîntul Partidului Comu
nist Român în rîndurile maselor, însufleţindu-le munca plină de abne
gaţie pusă în slujba refacerii ţării şi pentru construirea unei societăţi 

noi socialiste. Alături de insigne, cocardele au avut o largă răspîndire 
în rîndurile oamenilor muncii însă, spre deosebire de acestea, mate
rialul folosit pentru confecţionarea lor : hîrtie, carton, le creează un 
loc aparte în seria de însemne româneşti. Lucrarea de faţă prezintă 

citeva din cocardele emise în prima etapă a revoluţiei populare. 

COCARDE EMISE ÎN ANII 1944-1947 

La propunerea Partidului Comunist Român, în toamna anului 1944 
a fost elaborată o platformă pe baza căreia a fost posibilă concentrarea 
forţelor democratice din ţară în jurul şi sub conducerea directă a par
tidului comunist, pentru ducerea cu succes a luptei împotriva forţelor 
reacţionare. Pe baza acestei platforme a fost creat Frontul Naţional De
mocrat (F.N.D.). !n mitinguri, adunări, mase mari de oameni ai muncii 
şi-au exprimat adeziunea la F.N.D. Cu prilejul acestor manifestări a 
fost emisă următoarea cocardă mobilizatoare : 
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1. - Cocarda Frontului Naţional Democrat (1944) 
Literele F.N.D. realizate în culorile tricolor : albastru, galben, 

roşu, pe fond maron (Uni faţă). 

Carton, format 41/23 mm (fig. 1). 

Fig. 

După victoria din august 1944, Partidul Comunist Român a lansat 
lozinca : „Totul pentru front, totul pentru victorie". Chemarea partidu-
1ui a mobilizat masele de muncitori şi ţărani la lupta comună pentru 
-zdrobirea totală a hitleriştilor şi pentru ajutorarea frontului antihitle
rist. Apărarea Patriotică, organizaţie de masă sub conducerea Partidului 
Comunist Român, emite în anul 1945 următoarea cocardă mobilizatoare : 

Fig. 2 

2. Totul pentru fr0nt, totul pentru victorie, textul este scris sus pe 
două rînduri cu negru pe fond alb. In primul plan se văd schiţate trei 
siluete : un ostaş român în atac spre stînga, peste care se profilează u.n 
muncitor pregătindu-se să lovească cu ciocanul pe nicovală şi un ţăran 
arînd ogorul. In planul al doilea, un steag fluturînd. Jos scrie : Apărarea 
patriotică. 

Carton: format 51/48 mm (fig. 2). 
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Ziua internaţională a celor ce muncesc a fost pentru prima oară 

sărbătorită în mod legal în ţara noastră în mijlocul unei mulţimi entu

ziaste în anul 1945. Cu prilejul demonstraţiei oamenilor muncii de 

1 mai s-a emis următoarea cocardă : 

Fig. 3 

3. Trăiască primul 1 mai liber, scris cu alb pe fond roşu realizat 

din 5 steaguri supra.puse, profilate pe un fundal de raze înscrise în

tr-un cerc. 

Carton subţire, format 41/41 mm (fig. 3). 

Tineretul progresist din România emite cu prilejul sărbătoririi zi
lei de 1 Mai 1945 o cocardă asemănătoare : 

Fig. 4 

4. 1 Mai 1945, tineretul progresist, textul este scris sus pe două 

rînduri cu alb pe fond roşu, sub text : segment de roată dinţată peste 

<:are stau : o carte deschisă şi. o casma, de la care porneşte . în partea 

stingă o ramură. Intreaga reprezentare este stilizată şi inclusă în scut. 
Carton, format 42136 mm (fig. 4). 
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Fig. 5 

5. Cocarda Săptămîna tineretului mondial antifascist (1945). 
Cu prilejul sărbătoririi pe plan mondial a activităţii tineretului 

antifascist a fost emis2. şi la noi în ţară o cocardă cu următoarea repre
zentare stilizată : 

Pe globul pămîntesc se află profilate capetele a trei tineri din 
diferite continente. Text circular : Săptămîna tineretului antifascist 
mondial, iar jos pe panglică : Prin unitate spre victorii. 

Carton, diametru 38 mm (fig. 5). 

Întrunirea tineretului antifascist balcanic din vara anului 1945 la 
congresul de la Belgrad, este marcată în ţara noastră prin emisia unei 
cocarde cu următorul conţinut : 

Fig. 6 

6. Congresul tineretului antifascist balcanic, textul este scris cu 
litere negre pe fond cărămiziu pe cele patru laturi ale cocardei. In 
centru, în ghirlandă din frunze de stejar stilizate inscripţia Belgrad 
1945. 

Hîrtie, format 43/43 mm (fig. 6). 

Organizfiţia Apărarea patriotică condusă de Partidul Comunist 
Român, lansează în anul 1945 in rîndul oamenilor muncii chemarea de 
a depune toate eforturile pentru ştergerea ororilor războiului şi reface
rea ţării, emiţînd în acest scop următoarea cocardă mobilizatoare : 
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Fig. 7 

7. Totul pentru vindecarea rănilor războiului, Apărarea Patriotică. 
Textul este scris pe cinci rînduri cu litere roşii pe fond alb în prim 
plan. In planul al doilea schiţată silueta în cîrje a unui ostaş. 

Carton. format 41/25 mm (fig. 7). 
Chemarea spre unire a tuturor forţelor sociale pr9gresiste din ţară 

n dus la emisiunea următoarei cocarde în anul 1945 : 

Fig. 8 

8. Unirea face puterea, text scris sus. In centru pe un fundal rea-
1izat din bustul unui. soldat român se află figurile unui muncitor, ţăran 
.-şi intelectual dîndu-şi mîna. 

Carton, format 73/47 mm (fig. 8). 
In mai 1946, pe baza platformei elaborate de Partidul Comunist 

Român, a fost constituit Blocul partidelor democrate. Sub conducerea 
P.C.R., Blocul partidelor democrate a asigurat o largă participare a ma
selor populare la viaţa politică a ţării şi le-a mobilizat în jurul Partidu
lui Comunist Român în timpul campaniei electorale desfăşurată în ţara 
noastră în vederea alegerilor ce au avut loc în toamna aceluiaşi an. In 
acest scop a fost emisă următoarea cocardă mobilizatoare : 
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Fig. 9 

9. B.P.D. scris în centru pe fond portocaliu reprezentînd soarele. 
In cele patru colţuri tricolorul românesc. Reprezentare stilizată. 

Carton, format 35/38 mm (fig. 9). 

Organizaţia Frontul Plugarilor creată în anul 1933 sub conduce
rea Partidului Comunist Roman avînd în frunte pe Dr. Petru Groza, 
emite în anul 1946 o cocardă cu următoarea reprezentare : 

Fig. IO 

10. Frontul plugarilor text scris sus, în centru chipul Dr. Petru 
Groza iar în continuare jos text Dr. Petru Groza. 

Carton, format 38/30 mm (fig. 10). 

In :marile acţiuni ce au avut loc în ţara noastră sub conducerea 
Partidului Comunist Român, un loc de cinste în munca de activizare 
şi educare a maselor de oameni ai muncii îi revine Scînteii. Apărută în 
ţara noastră în septembrie 1944 pentru prima oară în condiţii legale, ea 
a cunoscut o largă răspîndire pătrunzînd în toate oraşele şi satele 
patriei. Cititorilor ziarului Scînteia li se emite în anul 1947 următoarea 
cocardă: 
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Fi!!. 11 
11. Prietenii Scînteii. 
ln centru, în oval, litera „S". de culoare albă pe fond maron. La 

baza literei „S" pe un fundal realizat din două steaguri suprapuse se 
află incluse în cerc realizat din spice de grîu : Secera şi Ciocanul avînd 
sus iniţialele P.C.R. In dreapta şi stînga lui „S" cîte un spic de grîu. 
Sus, text : Prietenii, iar jos Scînteii. 

Carton format 43/37 mm (fig. 12). 

Confederaţia Generală a Muncii (C.G.M.) creată în ianuarie 1945 
emite în anul 1947 următoarea cocardă mobilizatoare : 

Fig. 12 

12. lntr-un dreptunghi în prim plan busturile alăturate ale unui 
tînăr şi a unei tinere cu steaguri în mîini. Pe primul steag sint scrise 
cu alb pe fond roşu iniţialele C.G.M. ln planul al doilea silueta unei 
întreprinderi industriale. Sub reprezentare în chenar text: Prin unitate 
spre noui victorii. 

Carton, format 46/36 mm (fig. 12). 
Asa cum s-a arătat şi la începutul articolului, cocardele au avut un 

rol deosebit în marile acţiuni duse pentru activizarea maselor şi antre
narea lor la viaţa politică a ţării. 

Ele reflectă prefaceri importante ce au avut loc în ţara noastră în 
prima etapă a desfăşurării revoluţiei populare. 
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METODE DE RESTAURARE ŞI CONSERV ARE A OSULUI ŞI 

FILDEŞULUI 

· de GEORGETA PANTELIMON 

!n articolul acesta am ales ca subiect restaurarea şi conservarea 
obiectelor din os şi fildeş, deoarece una din preocupările noastre se 
localizează şi asupra acestora. 

Incă din. cele mai vechi timpuri osul şi fildeşul au fost utilizate 
pentru confecţionarea diferitelor obiecte utilitare sau de podoabă, da
torită faptului că aceste materiale se procurau uşor şi se pretau la 
prelucrare. 

Această prelucrare a presupus în prealabil o selecţionare a osului 
<lupă proprietăţile lui în funcţie de destinaţia obiectelor ce urmau să se 
facă din el. Forma şi gradul de duritate au fost avute în vedere pentru 
confecţionarea, de exemplu, a capetelor de suliţe, cîrligele de pescuit, 
acele etc. Pentru podoabe au fost alese oase care prin forma lor, (chiar 
dacă nu au avut un aspect frumos) după o sumară prelucrare puteau 
îndeplini această funcţie. 

Selecţionarea aceasta a fost posibilă pentru că astfel de materiale 
se găseau din abundenţă, ele provenind din vînat, sau din animalele 
domestice sacrificate. 

Fildeşul, avînd în vedere aspectul său deosebit precum şi faptul 
că se procura mai greu, a fost rezervat pentru confecţionarea - în 
special - a lucrurilor decorative şi mai fine. Astfel, fildeşul a servit 
:şi încă mai serveşte şi azi, la executarea de plăci, table de scris, co
pertE de cărţi, figurine sculptate. statuiete, capace pentru cutii şi alte 
asemenea, deoarece acest mat€rial s-a pretat la scriere, încrustare, pic
tare, poleiere cu aur şi argint etc. 

Asemănarea dintre os şi fildeş duce în multe cazuri la confuzii. 
Identificarea precisă a acestor materiale poate fi făcută numai de spe
cialişti, care utilizează uneori chiar microscopul. Cu ajutorul acestuia 
se poate face uşor diferenţierea, pentru că, deşi, atît osul cît şi fildeşul 
au o structură organică celulară relativ asemănătoare, - totuşi micros
structura lor este diferită. 

Astfel osul, în secţiune transversală, are un aspect granulat cu 
caracteristici lacuniale, în timp ce fildeşul este format dintr-un ţesut 
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dens, tare şi mai compact, cunoscut sub numele de dentină, caracterizat 
prin prezenţa unor împletituri avînd suprafeţe fine lenticulare rezultate 
din intersecţia sistemelor striate ce radiază din centrul dintelui (foto 1). 

Obiectele de os ce se găsesc cu ocazia săpăturilor arheologice, se 
deosebesc între ele din punctul de vedere al stării de conservare, care 
e în funcţie de mediul în care au fost găsite; 

In medii favorabile, constînd din cernoziom sau pămînt lutos, 
osul se găseşte de multe ori într-o perfectă stare de conservare, dim
potrivă în medii nefavorabile adică în sol nisipos sau pietriş, starea 
de conservare a osului suferă din cauza pierderii substanţelor calcaroase 
care dă, acestuia, r:ezistenţa. 

Foto 1. Aspect mărit în secţiune 

Atari substanţe se dizolvă în decursul vremii, sub influenţa apelor 
de infiltraţie sau a celor freatice, a căror îndelungată acţiune poate 
aduce obiectele pînă la starea de fosilizare (foto 2). 

Deoarece operaţiunile de restaurare ale osului şi fildeşului sînt 
extrem de pretenţioase şi dificile, este bine ca fiecare cercetător din 
muzeele noastre să cunoască anumite reguli ce trebuie îndeplinite chiar 
de la descoperirea unor asemenea obiecte în săpături. 

Este foarte important ca în momentul cînd un obiect de os sau 
fildeş apare în săpătură să se stabilească pe loc starea lui de conservare_ 
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Două sînt eventualităţile posibile : 
1. Obiectul să reziste extragerii sale complete din mediul în care 

a stat, sau: 
2. Obiectul să nu poată rezista acestei acţiuni, fiind descompus, 

deci friabil. 
In acest din urmă caz el trebuie întă~'it pe loc aşa cum a fost 

descoperit şi apoi după o sumară consolidare, extras cu cea mai mare 
atenţie din mediu. 

Transportarea unor asemenea obiecte de pe şantier la laboratorul 
de restaurare, atît cele care au comportat operaţiuni de consolidare 
cît şi celelalte, trebuie făcută cu toată grija în ambalaje adecvate, 
pentru a nu se deteriora pe drum. 

Foto 2. Partea posterfoară la locul rupturii (structura interioară) 

Orice neatenţie sau grabă în asemenea cazuri provoacă distru
gerea obiectelor şi ca urmare cauzează mari pierderi cercetătorilor 
lipsindu-i de documente preţioase în activitatea lor specifică. Totodată, 
acest fapt constituie şi pentru muzee pierderi egale în valoare şi ne
recuperabile. 

Operaţia de consolidare provizorie a obiectelor de os rezultate din 
săpături chiar pe şantier, constă din următoarele faze : 

1. Impregnarea obiectului cu soluţie de lac pe bază de nitrocelu
loză (nitrolac, durafix etc.), avînd o concentraţie de 2--30/o. Această 
rliluare a lacului este necesară pentru ca el să poată pătrunde cît mai 
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adînc în interior şi acolo întărindu-se să poată avea o rezistenţă cît 
mai mare. 

Operaţia de împregnare se face cu un pulverizator sau cu o pen
sulă cu părul lung şi moale. 

2. Se acoperă apoi obiectul cu un tifon la suprafaţă şi se aplică 
peste el o emulsie de polimetacrilat sau acetat de polivinil pentru ca 
piesa să fie apărată şi la exterior în timpul lucrului şi transportului. 

Acest pansament - ca să zicem aşa - se poate îndepărta fără di
ficultăţi în momentul începerii lucrului în laborator. 

ln cazul obiectelor extrem de friabile, pentru a se asigura con
diţiuni optime de transportare, se mai poate adăoga peste pansamentul 
indicat mai sus un strat de parafină abia încălzită şi întinsă tot cu o 
pensulă moale. 

Nu este indicat a se parafina direct obiectele de os fără aplicarea 
celor două procedee de mai sus, aşa cum recomandă Farmakovski în 
lucrarea sa 1, deoarece parafina pătează şi se îndepărtează destul de 
anevoie şi cu riscuri de degradare a obiectului. 

Incă din anul 1934 H. G. Plenderleith, custodele lui British-Mu
zeum din Londra, a recomandat utilizarea bedacrilului (emulsie de poli
acrilat), în vederea transportării obiectelor de la şantiere, dar între
buinţarea acestui preparat nu este recomandabilă la ger şi umezeală. 
Bedacrilul este indicat numai pentru întărirea suprafeţelor formînd 
un strat izolator superficial, în timp ce lacurile celulozice pătrund în 
profunzime, întăresc perfect obiectele, nu le schimbă culoarea, se pot 
uşor îndepărta cu un dizolvant (de regulă acetonă) şi pot fi utilizate 
în orice anotimp. 

Nu trebuie pierdut din vedere că aceste lacuri sînt foarte infla
mabile, deci trebuie lucrat cu multă atenţie. 

Odată consolidate, obiectele mici se aşază în cutii cu vată, iar 
cele mari se scot cu pămînt cu tot şi se depun în lăzi speciale construite 
din bucăţi ce se ansamblează pe rînd, exdusiv cu ajutorul şuruburilor, 
pentru că prinderea prin cuie bătute este contraindicată din motive 
lesne de înţeles. 

Operaţia de scoatere şi ambalare a obiectelor mari constă din 
săparea pămîntului în jurul acestora, lăsîndu-se o margine de 20 cm 
pămînt jur-împrejur, după care se procedează la săparea sub obiect la 
circa 10 cm sub nivelul inferior al acestuia. 

Fundul lăzii în care urmează a se face ambalarea se introduce sub 
piesă pe măsură ce săpătura înaintează în aşa fel încît cînd săpătura 
s-a terminat, piesa să fie aşezată şi bine sprijinită pe acest fund. 

Marginile de pămînt din jurul piesei e bine să fie consolidate 
le. rîndul lor, deoarece se pot fărîmita şi prăbuşi. Consolidarea se face 
cu lapte de ghips, după care urmează montarea părţilor laterale ale 
lăzii şi a capacului. 

1 Fa1·makovski, Conservarea şi restaurarea colecţiilor de muzeu, p. 80. 
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!n felul acesta obiectele se pot transporta la laboratoarele de res
taurare sau direct în muzeu, unde se pot - cînd e cazul - restaura 
chiar la locul expunerii, aşa cum s-a procedat de exemplu cu mormîn
tul de la Căldăraru, expus în Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti. 

Odată obiectul ajuns în laboratorul de restaurare, se procedează 
la despachetarea lui, examinarea amănunţită a stării în care se află 
şi la fixarea operaţiunilor ce urmează a fi executate pentru restaurare. 

In cazul cînd obiectul se află în stare bună de conservare, se pro
cedează mai btîi la spălarea lui cu apă în care s-a pus un detergent, 
făcîndu-se curăţirea lui rapidă cu o perie adecvată pentru ca umiditatea 
să fie limitată doar la suprafaţă. 

! . 

roto 3. o„ spongios în curs de descompunere 

In alte cazuri, dacă suprafaţa lustruită este avariată prezentînd 
fisuri, după spălare, se face o baie de alcool de 80-95° timp de 2-3 
minute, după care se usucă prin tamponare cu un material absorbant. 

Cînd pe obiect se află diferite săruri minerale, H. G. Plenderleith 1 

recomandă ca cea mai bună. metoda băilor succesive, astfel : 
1. In apă distilată schimbată din 5 în 5 secunde, patru-cinci băi 

consecutive. 

1 H. G. Plenderleith, The conservation of antiquities and works of art, p. 1411. 
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2. Urmează punerea în alcool, concentraţie 800/o, timp de 30 de 
secunde. 

3. A doua baie de alcool, concentraţie 900/o, timp de încă 30 de 
secunde. 

4. Se pune apoi obiectul în eter timp de un minut. 
Acest tratament nu trebuie să depiişească durata de 3 minute, după 

care obiectul se usucă la aer. 
Aşa s-a procedat cu piesele atacate de săruri din săpăturile arheo

logice întreprinse în Egipt şi Palestina şi rezultatele au fost excep
ţionale 1. 

Fig. 4. Os tratat care după 10 ani este in aceiaşi stare de conservare 

Deşi la muzeul nostru nu s-au prezentat pînă acum asemenea ca
zuri, am găsit nimerit să menţionez acest procedeu care poate fi aplicat 
la şantierele arheologice de pe litoralul nostru ca şi în alte părţi unde 
solul influenţează nefavorabil asupra materialelor ce se află în el. 

1 H. G. Plenderleith, „The conservation of antiquities and works of art, p. 149. 
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Pe obiectele de os sau fildeş se mai pot găsi, de asemenea, diverse 
depuneri formate din carbonaţi. In cazul acesta se recomandă aplicarea 
locală a unui tampon îmbibat într-o soluţie de 20/o, acid clorhidric 
{HCI). 

Acţiunea acidului se controlează continuu cu o pensă-ac, cu aju
torul căreia depunerile se desprind. Cînd aceste depuneri au fost în
depărtate complet, obiectul trebuie spălat în cîteva băi de apă distilată, 
pentru a neutraliza acţiunea acidului asupra lui. După această baie de 
spălare obiectul se introduce apoi într-o nouă baie conţinînd o soluţie 
de alcool cu glicerină în proporţie de 600/o, alcool de 90° şi 40%, gli
cerină. Acest tratament este recomandabil chiar şi pentru oasele spon
gioase în curs de descompunere (foto 3), care, după ce sînt ţinute trei
patru zile în această soluţie se scot, se usucă, iar apoi sînt tratate, pentru 
a fi întărite în vederea conservării mai îndelungate, după următoarea 
.reţetă : 

Fig. 5. Fragment de colţ de mamut parţial acoperit de crustă calcaroasă 

200 grame glicerină : 
1 litru apă; 
100 grame gelatină albă ; 
1 gram acid salicilic ; 

totul încălzit pînă la 50~C, moment cînd se introduce obiectul care se 
ţine timp de 90 minute, după care se scoate şi se depune pe un cris
tal uns cu glicerină pentru a nu se Hpi. 

Această operaţiune se repetă după trei-patru zile cînd în fine 
·obiectul se şterge şi se poate trimite la depozit sau în expoziţie. 

Manipularea glicerinei în acest amestec trebuie făcută cu mare 
atenţie, pentru a evita pericolul de accidente. Această reţetă, aplicată 
cu foarte bune rezultate în laboratorul M. I. B., se află în lucrarea „Die 
Konserwierung von alterstumfunden" a lui Rathgen. Singurul ei in-
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convenient constă în faptul că acest tratament schimbă culoarea obiec
telor care devin, după aplicarea lui, mai închisă, către un bej foarte 
apropiat de· maron (foto 4). 

Prin experiment personal şi cu scopul de a distruge în mod ra
dical microorganismele dăunătoare obiectelor de os, am majorat pro
centul de acid salicilic de la 1 la 311, 0 , ceea ce mi-a dat garanţia unei 
conservări foarte îndelungate. 

Se ştie că timpul împreună cu ceilalţi factori fizici (aer, lumină, 
căldură etc.), influenţează asupra aspectului exterior al obiectelor de
os şi fildeş, imprimîndu-le o patină gălbuie. 

Fig. 6. Obiecte din os reconstituit după scoatnea din săpătură 

Pentru a reda aspectul iniţial, curat, cît mai apropiat de cel na
tural, se obişnuieşte a se trata asemenea obiecte, din cînd în cînd, cu 
cîte o baie de apă oxigenată (~O vol.), care îi redă aspectul natural. 
Aceasta se referă la obiectele de interes ştiinţific, spre deosebire de 
cele la care caracterul artistic primează şi care, uneori sînt falsificate. 
Acestea pot fi luate drept obiecte antice sau de oarecare vechime şi pot 
fi plătite ca atare, deşi, în realitate ele sînt opera unor maiştri iscusiţi, 
buni falsificatori, care le aplică la finisare diferite soluţii care dau si
mulacrul de patină ce induce în eroare. Supuse tratamentului de mai 
sus şi acestea îşi recapătă aspectul lor adevărat. 
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Aşa cum menţionam la început, se pot găsi diferite obiecte de os 
sau fildeş, acoperite cu straturi groase mergînd pînă la 2-3 cm, com
puse din cruste calcaroase, de multe ori amestecate cu alte depuneri 
şi care ascund în întregime obiectele. 

Indepărtarea acestor cruste constituie o problemă extrem de deli
cată deo.:irece operaţiunea nu se poate face pe cale chimică, adică uti
lizînd diferite soluţii dizolvante. 

Singurul procedeu de aplicat este cel mesanic, cu întrebuinţarea 
diferitelor instrumente de dentistică (dălţi mici, domuri fine etc.), cu 
care se lucrează îndepărtînd încet, încet, bucată cu bucată crusta, cu 
mare atenţie, pînă ce obiectul e complet liberat de sub ea (foto 5). 

Odată ieşit la iveală, obiectului acoperit parţial de crustă, i se 
aplică unul din tratamentele expuse mai sus, începînd bineînţeles cu 
întărirea (consolidarea provizorie) a lui. 

I 

' li , I 4 

d d 

c 

Ladă de transportat obiecte fragile de pe şantierele arheologice (desen) 

Desigur că e foarte greu de admis că un asemenea obiect poate 
fi degajat din crustă, fără mici accidente, avarii inevitabile cu ori cîtă 

atenţie şi îndemînare s-ar lucra. Pentru repararea acestor degradări. 

constînd din lipsa bucăţilor desprinse din masa piesei, se utilizează 

cu bune rezultaţe cleiul de acetonă, cu proporţie de : 30-40°.(i, celuloid 
şi 60°,'0 acetonă. Deşi extrem de toxic, pentru cei ce-l manipulează, este 
singurul liant care dă satisfacţie pînă la ora actuală, deoarece are toate 
avantajele şi anume : 

este rezistent la variaţiunile de temperatură ; 
e insensibil la umezeală ; 
nu e atacat de microorganisme ; 
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în caz de dezlipire, se poate uşor curăţa cu acetonă, fragmen
tul în cauză putînd fi din nou relipit, ceea ce în treacăt fie spus, se 
întîmplă foarte rar (foto 6). 

Pentru cei pe care îi interesează fildeşul fosilizat am dat amănunte 
complete într-un articol cu acest subiect 1. 

Reconstituirea propriu-zisă, adică aducerea obiectului la forma sa 
integrală atunci cînd, din cauze diferite, lipsesc anumite părţi sau por
ţiuni din el, se face prin completarea cu ghips albastru. 

Finisarea constă în colorarea părţilor completate sau lăsarea în 
alb pentru a le evidenţia, după cum se cere sau cum e cazul. 

Conservarea obiectelor de os şi fildeş este o problemă care a pre
ocupat întotdeauna şi continuă. să preocupe pe specialiştii de pretu
tindeni. Intre diferitele soluţionări actuale semnalez procedeul rle a se 
închide obiectele în cutii ermetice de material plastic, în care se face 
vid. Astfel apărate de influenţa mediului extern pot fi expuse, studiate, 
sau depozitate. 

In asemenea condiţiuni se pot păstra piesele de muzeu timp ne
definit, fără nici un risc, avînd mereu acelaşi neschimbat aspect. 

Putem spera că acest procedeu, care are o largă şi eficientă apli
care în muzeele din străinătate, va fi introdus şi la noi, pentru conser
varea nealterată a tezaurelor de care muzeele noastre sînt pline. 

Se înţelege că rămîn încă o seamă de lucruri de spus în această 
chestiune, mai ales din punct de vedere tehnic propriu-zis care însă sînt 
mai uşor de prezentat în mod practic decît teoretic. Intenţia noastră 
a fost aici doar de a oferi o ideie de ansamblu şi cîteva recomandă.ri 
rezultînd din munca de laborator pe care o prestăm în cadrul Muzeului 
de istorie a oraşului Bucureşti. 

1 Pantelimon Georgeta, Restaurarea unui colţ de mamut fosilizat, în Revista 
l\1uzeelor m·. 2/1964, p. 162. 
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lNCEPUTURILE ORAŞULUI REFLECTATE lN PRIMELE LUCRARI 
DE ISTORIOGRAFIE BUCUREŞTEANA* 

de PANAIT I. PANAIT 

Aflată la peste un veac de existenţă, istoriografia bucureşteană se 
prezintă astăzi ca una dintre cele mai bogate istorii locale de pe teri
toriul României. Abordînd o gamă extrem de variată de probleme ce 
merg de la mici. dar uneori preţioase note şi însemnări, pînă la volu
minoase opere, în care îşi găsesc adesea reflectarea momente semnifi
cative nu numai pentru trecutul Capitalei ci şi pentru acela al patriei, 
istoriografia bucureşteană a cunoscut un proces evolutiv, indisolubil 
legat de dezvoltarea complexă a Bucureştilor. Privită în ansamblul său 
această istoriografie prezintă mai multe etape distincte prin valoarea 
operelor create, a concepţiei de investigaţie şi interpretare, a posibili
tăţilor de informare. Dacă asupra unora din aceste etape s-au făcut, 
îndeosebi în anii puterii populare, studii critice pe lucrări în parte sau 
pe grup t începuturile istoriografiei bucureştene şi a numeroaselor pro
bleme ce-şi găsesc izvorul aici, rămîn încă puţin luate în seamă. Lipsa 
unei analize sistematice a procesului de naştere şi de continuă dezvol
tare a preocupărilor în domeniul istoriei Bucureştilor a făcut ca unele 
din concluziile sau ipotezele de lucru ale înaintaşilor, să rămînă numai 
consemnate în modestele lor lucrări, fără a primi locul şi importanţa 
ce li se cuvenea. Ca şi în domeniul valorificării patrimoniului material 
şi spiritual al poporului român şi în istoriografia bucureşteană este mai 
stringentă astăzi ca oricînd îndatorirea aprofundării moştenirii ştiinţifice 
a vechei istoriografii. 

Dacă istoria societăţii bucureştene este reflectată în marea majo
ritate a cronicilor interne. în însemnările călătorilor străini, sau în 
paginile lucrărilor de istorie generală, primele materiale consacrate, în 
mod exclusiv, acestui oraş sînt datorate sec. al XIX-lea 2. !n 1835 pro-

* Comunicare expusă în cadrul Muzeului de istorie a or·aşului Bucureşti la 
6 iul ie 1965. 

1 P. Cernovodeanu, Ioana şi P. I. Panait, Cercetarea istoriei oraşului Bucu
reşti în anii puterii populare în „Studii", XVI (1963), nr. 5, p. 1137-1150. 

2 Istoria oraşului Bucureşti, M.I.B. 1965, p. ~-

347 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



fesorul de la Colegiul Sf. Sava, Iosif Genilie publica în manualul său de 
Geografie 1 un succint capitol consacrat Bucureştilor în care făcea şi o 
fugitivă relatare a istoriei acestui oraş. Valoros prin aceia că se detaşa 
Capitala de celelalte teritorii administrative, Bucureştii fiind privit inde
pendent de judeţul Ilfov, materialul nu-şi propunea să depăşească nive
lul unui manual şcolar. El a stîrnit de fapt un slab ecou, rămînînd ca 
o realizare didactică, departe de a constitui o bază de pornire pentru 
alte studii bucureştene. Tîrziu, după 23 de ani de la apariţia lucrării 
lui I. Genilie, în 1858 avea să iasă de sub tipar cartea lui Al. Pelimon 
intitulată, „Bukur, istoria fondării Bucureştilor", lucrare literară, fări\_ 
pretenţii istorice. Deşi scrisă sub pretextul valorificării unor însemnări 
de cronici, cartea lui Al. Pelimon îmbîcsită de legende, preluate necritic, 
avea meritul de a milita, pe acest făgaş, în slujba ideii unirii Moldovei 
cu Ţara Românească, problemă care frămînta cu acuitate în acea vreme 
societatea românească. 

Despre începuturile istoriografiei bucureştene propriu-zise putem 
vorbi începînd din cel de-al VII-lea deceniu al sec. al XIX-lea. Este 
perioada în care oraşul devenise capitala unui stat naţional, în care 
noile condiţii economice, sociale şi politice duceau în mod imperios la 
victoria deplină a relaţiilor capitaliste. Acest proces obiectiv s-a reper
cutat în mod nemijlocit şi în domeniul istoriografiei româneşti. Alături 
de lucrările cu caracter general, apar în a doua jumătate a sec. al 
XIX-lea numeroase articole şi broşuri privind istoria locală. Elaborarea 
unor atari materiale este favorizată de publicarea unor cronici, docu
mente, de apariţia unor periodice ca ,.Arhiva românească" 2, „Magazin 
istoric pentru Dacia" 3, „Tezaur de monumente istorice pentru Româ
nia" 4, „Revista română pentru şciinţă litere şi arte" -\ a lucrărilor lui 
N. Bălcescu, M. Kogălniceanu, Ion Ghica, a activităţii arheologice a lui 
C. Bolliac, Alex. Odobescu, Gr. Tocilescu ş.a. Preocupările pentru istoria 
Bucureştilor se integrează într-o acţiune largă care preocupă populaţia 
urbană românească în acea perioadă. De la mijlocul veacului al XIX-lea 
şi pînă la sfîrşitul acestuia sînt tipărite articole de mai mare sau mai 
mică amploare privind aproape toate marile oraşe ale ţării şi uneori 
chiar şi pe cele mai puţin însemnate. In 1853 Gh. Asaki dezbătea ori
ginile laşilor în „Calendarul Albinei", în 1864 apărea „Descriere pe 
scurt a fondării oraşului Alecsandria", în 1878 eruditul filolog şi istoric 
B. P. Haşdeu publica „Originile Craiovei (1230-1400)", ulterior avînd 

1 I. Genilie, Geografie, Buc„ 1835, p. 215-226, vezi la Gh. Adamescu Scrierile· 
·zui Iosif Genilie cu o privire asupra celor mai vechi scrieri de geografie în româ
neşte în „Buletin. Soe:. Reg. de Geografie", XXII (1901), p. 90-99 şi Gh. Bulgăr. 

Pagini uitate despre Bucureşti în „Studii", X (1957), nr. 6, p. 139-148. 
2 Arhiva românească 1840-1841, 1845. 
3 N. Bălcescu şi A. T. Laurian, Magazin istoric pentru Dacia, Buc., 1845-

1847, 1851. 
~ A. Papiu Ilarian, Tezaur de monumente istorice pentru România, Buc .• 

1862-1864. 
5 Revista română pentru sciinţe, litere şi arte, 1861-1863. 

348 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



să apară istorii ale Ploieştilor 1, Bîrladului 2, Tg. Jiului 3 şi multe altele. 
La naşterea acestui fenomen concurau factori diverşi, uneori contra
dictorii, ca dorinţa de cunoaştere a maselor largi orăşeneşti, interesul 
noii clase burgheze de a-şi etala pe plan local meritele şi drepturile 
economice şi politice, tendinţele boierimii de a-şi menţine superioritatea 
politică bazîndu-se şi pe faptele înaintaşilor ei ş.a. In raport cu aceste 
urientări, istoriografia locală orăşenească se va prezenta ca un mozaic de 
rezolvări, în care deseori va fi scăpată din vedere redarea ştiinţifică 
a fenomenului. De aceia, în timp ce în domeniul istoriei generale ten
<lenţiozitatea autorului este mai anevoios de desprins, în istoria locaUi 
aceasta reiese cu prisosinţă de la primele şi pînă la ultimele pagini. 

Istoriografia bucureşteană începe odată cu valorosul studiu al arh. 
Dimitrie Berindei din 1861 4 şi înregistrează o primă etapă prin lucră
rile lui D. Pappazoglu, Gr. Musceleanu, I. P. Licherdopol, C. Bilciu
rescu ş. a. Este perioada „copilăriei" istoriei bucureştene în care infor
marea ştiinţifică se îmbină cu tradiţia, cu memorialistica şi uneori cu 
falsul istoric. Marile merite ale acestor pionieri şi îndeosebi al lui 
D. Berindei şi D. Pappazoglu constă nu numai în abordarea unor pro
bleme de bază ale istoriei locale, ci şi în aceia că au atras atenţia asupra 
tezaurului istoric al Bucureştilor, a cultivării dragostei în masele largi 
de orăşeni faţă de cel mai mare oraş al patriei. Scopul lucrărilor lor 
reiese clar din motivările înscrise în primele pagini; „Românii nu 
datează de eri şi ar fi rătăcirea cea mai mare d-a nu ţine în seamă 
trecutul, d-a voi a reîncepe azi : Cînd ne putem mîndri cu străbunii 
noştri ar fi o pretenţiune neînţeleasă d-a voi ca România să dateze 
de la noi" 5 scria in 1861 D. Berindei. Mai tîrziu, pe la 1898, Gr. G To
cilescu avea să menţioneze în documentatul său studiu intitulat „Cetatea 
Bucureştii sau Cetatea Dîmboviţei" că „pentru a şti rostul Bucureştilor 
de mîine trebuie să regăsim legătura logică şi necesară a Bucureştilor 
de azi cu cel de ieri, altfel vom clădi pe nisip după ce vom fi judecat 
în aer" 6. Pentru D. Pappazoglu dorinţa de a scrie istoria Bucureştilor 
a fost stimulată de „Mai mulţi cetăţeni ... (care) m-au rugat ca să le 
arăt mai multe cunoştinţe ce am despre schimbările şi evenimentele 
petrecute în ţară şi mai cu osebire în Capitală" 7, iar Gr. Musceleanu 
slăveşte trecutul căci „Relaţiile capitaliste sînt brutale. Lupta pentru 
bani depăşeşte vechile practici medievale. Oamenii se încleştează într-o 
luptă nu dură cavelerească ci ascunsă, adică perfidă" 8. Mulţi dintre 

1 Ioan Stoic:escu, Schit.?e din istoria patriei urmate de Istoria Ploieşcilor, 
Ploiesci, 1880. 

2 Papadopol-Calirnach, Notiţă istorică despre. Rîrlad, Bîrb1d, 1889. 
3 Alex. Ştefulescu, Incercare asupra istoriei Tg. Jiului, Buc„ 1899. 
4 Dimitrie Berindei, Bucurescii. Studiu istoric, în „Revista Română", 1861, 

p. 317-360, 611-638. 
:; Ibidem. Bucureştii. Studiu istoric, în „Analele Arhitecturei", al".. II, (1891), 

nr. 5, p. 96. 
6 Gr. G. Tocilescu, Cetatea Bucureşti sau Cetatea Dîmboviţei, Buc., 1898, 

p. 3. (Extras din „Revista Tinerimea Română"). 
7 D. Pappazoglu, Istoria fondării oraşului Bucureşti, Buc. 1891, Precuvîntare. 
8 Gr. Musceleanu, Prima fondaţiune a ospiciului sanatoriului Pante!imon şi 

reedificarea lui, Buc. 1868, p. 36. 
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primii istoriografi bucureşteni erau convinşi că prin lucrările lor vin 
în întîmpinarea străinilor care vizitau Bucureştii din ce în ce mai frec
vent 1. Unii dintre ace~tia, fiind la curent cu publicaţii privind ţările· 
române:! vor întocmi lucrări privind istoria Bucureştilor. Este cazul 
lui Ulysse de Marsillac autor a două cărţi în care se tratează trecutul 
oraşului J, al lui Jules Brun căruia i se datorează o amplă istorie a 
Capitalei rămasă însă în manuscris r. ş. a. 

In genere lucrările întocmite în această perioadă, îşi propun tra
tarea istoriei oraşului din cele mai vechi timpuri şi pînă în zilele apa
riţiei lor. Din acest punct de vedere tematica urmărită este largă, bogată 
în diferite probleme, deşi cazurile de influenţare sau chiar de plagiat 
sînt frecvente. 

Una din preocupările de seamă ale acestei perioade a fost aceia 
a originei oraşului. Incepînd cu AL Pelimon şi continuînd cu D. Pappa
zoglu ideia „fondării" Bucureştilor apare în titlul lucrărilor acestora 
găsindu-şi, ca de fapt şi la ceilalţi istoriografi, o apreciabilă tratare în 
text. Cînd, unde şi în ce condiţiuni a luat fiinţă acest mare oraş, este 
una din primele chestiuni pe care le întîlnim în cele dintîi lucrări 
de istorie bucureşteană. O primă concluzie asupra căreia se opresc 
istoriografii acestei perioade este aceia a plasării începutului Bucureşti
lor în sec. al XIV-lea explicînd acest fenomen fie printr-o îndesire a 
populaţiei, datorită coborîrii acesteia din zona carpatină, fie prin condiţii 
legate de drumurile comerciale sau de raporturile politice ale Ţării 
Româneşti cu Poarta Otomană. Dimitrie Berindei susţine o coborîre 
a populaţiei din munţii pe care îi consideră · „leagănul naţiunii româ
nilor":;_ In cadrul acestui proces un Bucur şi familia sa, înfiinţă aici 
un cătun, care va lua numele de Bucureşti. Datorită necesităţii apărării 
împotriva turcilor, voievozii Ţării Româneşti au ridicat la Bucureşti 
o cetate al cărui loc, este presupus de D. Berindei, a se afla pe locul 
viitoarei Curţi Domneşti de la Piaţa de Flori de azi 6• In ceea ce pri
veşte raportul cronologic între oraşul de pe Dîmboviţa şi celelalte 
reşedinţe domneşti valahe, D. Berindei susţinea că „Bucureştii nu exista 
cînd reşedinţa se afla la Cîmpulung : cînd însă Domnitorii se stabilirâ 
la Tîrgovişte, Bucureşti deveniră necesar" 7. Oraşul Bucureşti apare 
aşadar, în sec. XIV-XV, ca un obstacol în faţa invaziei islamice, plasat 
în deschisa şi fertila cîmpie munteană. Interpretînd pentru prima dată 
scrisoarea lui Ştefan Bathory din 11 noiembrie 1476, D. Berindei emitea 
ipoteza că „epoca fondării Bucurescilor se urcă mult mai sus decît 

1 AL Pelimon, op. cit., p. 3, D. Pappazoglu, Istoria începutului oraşului Bucu-
1·eşti, Buc. 1870, p. 6. Idem Călăuza sau Conducătorul Bucuresciului istoric şi pito
resc, Buc. 1871, p. 5-6. C. St. Bilciurescu, Ghidul Bucuresciului cum şi împrejuri
mile lui 1897. 

2 Jules Brun, Histoire dela Ville de Bucarest 1821-1856 Tom. II, Buc., 1897. 
Bibl. Acad. Rom. Mss franceze 210, p. 75. 

3 Ulysse de Marsillac, De Pesth a Bucarest, Buc., 1869, Ibidem, Guide du 
voyageur a Bucarest, Buc. 1870. 

4 Jules Brun, op. cit. Bib. Acad., Rom. : Mss. franceze 83, 210. 
5 D. Berindei, op. cit. Î!l „Revista Română" I (1861), p. 322. 
Ci Ibidem., p. 324. 
7 Ibidem, p. 322. 
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perioada de domnie a lui Radu cel Frumos şi a urmaşilor săi imediaţi" 1. 

Avînd, după cum vom încerca să arătăm mai tîrziu, unele concluzii 
juste tezele lui D. Berindei vor fi combătute cu o altă interpretare a 
puţinelor ştiri scrise şi a tradiţiei orale, prin cele două cărţi consacrate 
inceputului şi fondării Bucureştilor ale lui D. Pappazoglu. Acest harnic, 
sfătos, dar romantic pionier al istoriei Bucureştilor 2 respinge, ca şi înain
ta~ul său, mitul bisericuţei lui Bucur, susţinînd constituirea aşezării 
Bucureşti înaintea lui Mircea cel Bătrîn, poate chiar - spune el -
in jurul datei de 1330 :i. După lupta de la Posada mulţi români - men
ţionează Pappazoglu - au coborît pe Olt şi pe Dîmboviţa şi aşezîndu-se 
în suburbiile Dobroteasa, Apostolul, Staicu, şi-au alcătuit acolo tabăra 
„cea plină de bucurie" de unde derivă şi numele de Bucureşti. Pentru 
Pappazoglu leagănul aşezării Bucureşti este Dobroteasa, acolo unde 
boierii din familia Năsturel au ridicat impunătoarea lor ctitorie, sau 
unde se afla proprietatea unui strămoş al familiei Filipeştilor faţă de 
care autorul manifestă un deosebit respect şi în care, din fericire, se 
găsea şi casa cu grădina şi chioşcurile ce adăposteau bogata sa colecţie 
de arheologie 4• In ceea ce priveşte Curtea Domnească, pe care uneori 
o numeşte „citadelă" 5, autorul subscrie la plasarea acesteia pe terenul 
Curţii Vechi ca şi D. Berindei. 

Deşi Gr. Musceleanu nu atinge istoria Bucureştilor decît prin sub
linierea tendenţioasă a valorii bisericii pe care o slujea, biserica 
Sf. Atanase, ipotezele şi falsele sale informaţii aveau să lase repercusiuni 
adînci, combătute începînd cu D. Pappazoglu, Gr. Tocilescu şi continuînd 
cu istoriografia zilelor noastre 6• Pentru Gr. Musceleanu leagănul acestei 
aşezări este colina de la Radu Vodă de azi, unde bătrînul cioban Bucur, 
ridică din lemn o bisericuţă refăcută din cărămidă de Mircea cel Bătrîn 
în anul 1416, după una din sîngeroasele dar şi victorioasele bătălii de la 
Giurgiu împotriva turcilor 7• Autoritatea lui Gr. Musceleanu care colin
r.!ase, în pofida şicanelor pe care i le făcea Hristu Telu, cum îl numea 
pe ministrul bisericesc şi chiar mitropolitul Nifon, şapte districte în 
jurul Capitalei, pentru a depista vestigii istorice, iniţiativă utilă sub 
raport epigrafie 8, n-a putut salva ipotezele sale privind biserica Bucur 
de la nimicitoarele demascări ale contemporanilor şi urmaşilor lui. 

Reluînd succint problemele ce stau în atenţia noastră Ion P. Licher
dopol se ralia la concluzia că Mircea cel Bătrîn făcuse din aşezarea 
Bucureştilor, înfiripată cu un secol mai înainte, reşedinţa sa de iarnă 
unde zidise şi Curţi Domneşti. Cît priveşte numele aşezării autorul 
menţionează, plătind un oarecare tribut legendei bisericii Bucur, că el 

1 D. Berindei op. cit. în „Revista Română" I (1861), p. 327. 
2 Dr. N. Vătămanu, Lt. col. D. Pappazoglu, primul istoriograf al Bucureştilor, 

Buc. 1943, p. 16. 
3 D. Pappazoglu, Istoria începutului oraşului Bucureşti, Buc. 1870, p. 9. 
' Ibidem, p. 12. 
ii D. Pappazoglu, Călăuza sau Conducătorul Bncureşciului, Buc. 1871, p. 7. 
6 Bucureştii de odinioară Ed. St. 1959, p. 56 : Istoria oraşului Bucureşti, 

M.I.B. 1965, p. 77. 
7 Gr. Musceleanu, Monumentele străbunilor din România, Buc. 1873, p. 75. 
8 Inscripţiile medievale ale României. Oraşul Bucureşti I. Ed. Acad. 1965, p. 31. 

Ibidem. Calendarulu Anticu 1875 p. H-76. 
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poate veni de la Bucur, posesor al acestor locuri, după cum Drăgăneştii 
vin de la Drăgan, Stoieneştii de la Stoian, Ştefăneştii de la Ştefan etc. 1• 

Lui Licherdopol i se datorează şi punerea în circulaţie a informaţiei 
că Mircea Ciobanul a clădit, la mijlocul sec. al XVI-lea, Curtea sa mai 
jos de cea veche, în faţa colinei de la Radu Vodă, ipoteză lipsită de 
nrice temei ştiinţific. Multe din concluziile lui I. P. Licherdopol vor 
fi plagiate mai tîrziu de către C. Şt. Bilciurescu, asupra căruia nu merită 
a se mai stărui 2. 

Cu sfîrşitul veacului al XIX-lea şi îndeosebi prin lucrările lui 
G. I. Ionnescu-Gion şi Gr. G. Tocilescu, istoriografia bucureşteană pă
şe~te într-un alt stadiu în care informarea ştiinţifică şi încercarea de 
aprofundare a fenomenului istoric, în toată complexitatea sa va duce la 
alcătuirea unor opere de certă valoare. 

Studiul lui Grigore Tocilescu intitulat „Cetatea Bucureştii sau 
Cetatea Dîmboviţei", publicat în 1898 şi considerat de autor ca un prim 
capitol al unei monografii mai largi :1, valorifica pentru prima dată 
restrînsele descoperiri arheologice de pe Dealul Spirei şi de la Arcuda, 
care atestau existenţa socieUiţii omeneşti pe acest teritoriu încă din 
timpul comunei primitive. Aceste vestigii, deşi importante ca şi mo
nedele romane găsite la Pantelimon, nu permiteau precizarea procesului 
de geneză a oraşului. De aceea, apreciatul istoric a recurs la interpre
tarea unui bogat material scris, îndeosebi documente, cronici, pisanii ş. a. 

Cu Tocilescu istoria Bucureştilor îşi lărgeşte baza de informare, 
unele izvoare fiind analizate în interdependenţa fenomenelor pe care 
le reflectau. Fiind adeptul unei metode de cercetare bazată pe date 
certe, Tocilescu respinge idilica plăsmuire a lui Al. Pelimon şi dovedeşte 
în mod incontestabil, pornind de la o inscripţie păstrată pe o cărămidă 
descoperită de el, că biserica Bucur datează abia de la mijlocul sec. 
al XVIII-lea "· Menţionînd relatarea lui Luccari, care atribuie lui Negru 
Vodă rolul de întemeietor al cetăţii Bucureşti, Tocilescu susţine existenţa 
acestei fortificaţii, la începutul veacului al XV-lea, pe baza documentului 
emis de Mircea cel Bătrîn la 20 iulie 1400, hrisov contestat ulterior de 
alţi specialişti "· Meritul lui Tocilescu este acela de a întrezări funcţio
narea cetăţii Bucureşti şi sub numele de „cetatea Dîmboviţei". Dar 
insuficienta interpretare a relatărilor cuprinse în Chronica Hungarorum, 
îl va face să localizeze aici reşedinţa pîrcălabului Dragomir, învingătorul 
oştilor comandate de voievodul Nicolae Lackfy, în toamna anului 1368. 
Depăşind stadiul cunoaşterii de pînă atunci, Tocilescu face distincţie 
între Cetate şi Curtea domnească, locul fortificaţiei militare fiind pre
supus „pe malul drept al rîului, d-asupra şi în jurul unuia din cele 

1 I. P. Liche1·dopol, Bucureştii, Buc. 1889, p. 80, nr. 1. 
2 C. St. Bilciurescu, Ghidul Bucureşciului, Buc. 1897, p. 5-6. 
:i Gr. Todlescu, op. cit„ p. 3. 

" Ibidem, p. l 5. 
:; P. P. Panaikscu, Documentele Ţării Româneşti I. Buc. 1938, p. 65-67, vezi 

si Doc. priv. ist. Rom. veac. XIII, XIV şi XV B. Ţara Românească, p. 48-49. 
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trei dealuri Mihai Vodă, Mitropolie şi Radu Vodă" 1. Cercetările ulte
rioare nu au putut preciza însă existenţa acestei cetăţi pe nici unul din 
punctele presupuse de Tocilescu 2• Ceea ce s-a dovedit judicios din stu
diul lui a fost observaţia, susţinută şi de unii înaintaşi, că de la 
Radu cel Frumos „reşedinţa domnească în Bucureşti devine o garanţie 
pentru credinţa domnului către Poarta Otomană" 3. lntr-adevăr voievozii 
filo-turci rămîn aici pe cînd cei animaţi de dorinţa unei politici mai 
independente trec la Tîrgovişte, acolo unde apropierea munţilor le dădea 
o mai mare siguranţă. 

Prestigiul lui Tocilescu precum şi bogata lui documentare au făcut 
ca studiul consacrat cetăţii Bucureşti, cu toate scăderile lui, să stea 
la baza a numeroase articole sau monografii. Primul care îi preia con
cluziile, aproape fără ezitare, a fost Gh. I. Ionnescu-Gion în masiva 
Istorie a Bucureştilor apărută în 1899. Alături de aceste date autorul 
primei sinteze a istoriei Capitalei reia unele teze cuprinse în studiul 
lui B. P. Haşdeu „Negru Vodă un secol şi jumătate din începuturile 
statului Terei-Româneşti (1230-1380)", apărut în 1898. Fără a putea 
aduce lămuriri suplimentare Gion admite existenţa, în timpul cuma
nilor, a unui „Conac iubit" în jurul căruia s-a dezvoltat oraşul Bucu
reşti. Revenind mai apoi autorul se vede nevoit să conchidă că „Negru 
Vodă a fundat româneşte Bucurescii întărind poate cu străjeri şi baliste 
angliceşti fostul conac al cumanilor" 4, ipoteză lipsită de argumente 
.ştiinţifice. Ceea ce se degajă din lucrarea analizată este faptul că, oraşul 
s-a constituit în urma unui proces mai îndelung, că se impun a fi pre
cizate raporturile dintre aşezarea sătească şi cea urbană 5• Gion va analiza 
îndeosebi condiţiile politice şi militare şi mai puţin pe cele economice, 
<.:are au concurat la înfiinţarea oraşului, multe din tezele lui rămînînd 
definitive la istoriografia bucureşteană. Anunţate public prin comunicări 
sau articole, care vor forma masiva sa lucrare, tezele lui Gion se vor 
resfrînge în multe lucrări contemporane, printre care şi în monografia 
lui Jules Brun, aflată încă nestudiată 6. 

După mai bine de un veac aruncînd o privire retrospectivă asupra 
modestelor începuturi ale acelor preocupări cărora le este consacrată 
astăzi activitatea unuia din cele mai mari muzee din ţară, strădania 
plină de roade a numeroşi cercetători şi iubitori ai istoriei Bucureştilor 
sîntem în măsură să desprindem ce este valoros din acest patrimoniu 
strîns an de an cu anevoie în trecut, tumultos în zilele noastre. 

Ceea ce rămîne ca un element pozitiv al începuturilor istoriografiei 
bucureştene, confirmat prin studiile recente 7, este plasarea începutu-

t Gr. Tocilescu, op. cit., p. 12. 
2 P. I. Panait, Stadiul cercetării arheologice privind începuturile oraş.uluii 

Rucureşti. Rezumat în „Revista Muzeelor" nr. special 1965, p. 453. 
3 Gr. Tocilescu, op. cit., p. 21. 
4 G. I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucureştilor, Buc. 1899, p. 15. 
5 Ibidem, p. 19. 
6 Jules Brun, op. cit., p. 4-6. 
7 Ştefan Olteanu, Geneza oraşului Bucureşti in lumina cercetărilor recente, 

îr1 M.L!'vI., II, 1965, p. 17-30. P. I. Panait, Stadiul cercetărilor arheologice privind 
începuturile oraşului Bucureşti. Comunicarea la sesiunea Muzeelor Ştiinţifice 1965. 
Tstoria oraşului Bucureşti, M.I.B. 1965, p. 74. 
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rilor aşezării Bucureşti în sec. al XIV-lea. Dacă asupra dezvoltării eco
nomice a aşezărilor din împrejurimile Bucureştilor, care reprezintă un 
factor determinant al constituirii oraşului de mai tîrziu, nu s-au putut. 
face aprecieri atunci, fie din lipsă de informare, fie din cauza necu
noaşterii teoriei ştiinţifice asupra istoriei, celelalte componente ale 
na~terii oraşului ca : rolul drumurilor comerciale, importanţa luptei 
antiotomane şi a stabilirii Curţii Domneşti aici, sînt redate într-o justă 
valoare, incepînd cu D. Berindei şi continuînd cu ceilalţi. 

Deşi slujită de elemente diletante în problemele cercetării fenome
nului istoric, caracteri:stică ce se va menţine în studierea istoriei ora
şului Bucureşti o perioadă îndelungă, s-a imprimat de la început isto
riografiei bucureştene un caracter combativ, o tendinţă de valorificare, 
în primul rînd, a izvoarelor scrise, epigrafice sau documentare. Idilica 
povestire a bătrînului Bucur, cu modesta lui ctitorie, a fost combătută, 
deşi asupra numelui oraşului s-au făcut ipoteze meritorii. 

Din toată această literatură istorică de început se degaja însă e> 
trăsătură care a rămas şi va rămîne veacurilor, şi anume respectul faţă 
de om, dragostea pentru acest oraş, mîndria şi îndatorirea de a fi locuitor 
al Capitalei românilor. 
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LEGATURILE ECONOMICE ALE ORAŞULUI BUCUREŞTI CU 
SUD-ESTUL EUROPEAN IN A II-A JUMATATE A SECOLULUI 

AL XVIII-LEA 
de LIVIU ŞTEFANESCU 

Călătorii străini prin Bucureşti nu au încetat să admire frumuseţea 
acestui mare oraş din sud-estul Europei. Cărturarul napolitan Leonardo 
Panzini care a stat doi ani la Bucureşti (1776-1778) a scris cu admiraţie 
despre cartierul său comercial, despre locuitorii săi, printre care amin
teşte prezenţa şi a unor nemţi, italieni dar mai ales sîrbi, greci, bulgari. 
Jean Louis Carra, autor al unei interesante descrieri asupra ţării noastre 
publicată în 1777 la Paris se ocupă printre altele şi de prăvăliile bucu
reştene pe care le admiră pentru bogăţia stofelor şi mărchităniilor lor, 
precum şi de cafenelele turceşti din oraş. Doi călători englezi : Jeremy 
Bentham şi Lady Elisabeth Craven au avut de asemenea prilejul să 
admire oraşul în deceniul al nouălea, pe cel dintîi preocupîndu-1 mese
riile şi manufacturile, iar Lady Craven admirînd luxul şi frumuseţea 
curţii domneşti din Bucureşti 1. 

Bucureştii, datorită poziţiei geografice au efectuat un foarte dez·
voltat comerţ de tranzit. La aceasta ajuta şi statutul politic deosebit 
al său în comparaţie cu celelalte oraşe sud-est europene. Pe teritoriul 
său nu aveau voie să se aşeze şi să cumpere averi imobile negustorii 
puterii suzerane. Poziţia sa economică se reflectă şi în numărul mare 
al locuitorilor săi prin care întrecea toate celelalte oraşe. Cu o populaţie 
de peste 60.000 de locuitori el întrecea Sofia, Atena, Belgrad care nu 
aveau pe atunci încă 20.000 locuitori fiecare 2. 

Meşteşugarii şi negustorii bucureşteni erau organizaţi în bresle 
cu asemănări foarte izbitoare cu acelea din oraşele sud-dunărene 3. 

Printre cele mai importante erau : lipţcanii, cazaclîii, bogasierii, cojo
~arii, cavafii, cizmarii, mătăsarii, calpaccii, marchitanii, brutarii, băcanii, 
eîrciumarii, rachierii, lăcătuşii, covacii, tîmplarii, telalii, lumînărarii, 

1 Paul I. Cernovodeanu, Istoria Bucureştilor prin călătorii străini. De la 
origină pînă la 1877, Bucureşti, 1958, (mss. la Muzeul de istorie a oraşului Bucu
reşti) - p. 255, 257, 281, 284-286. 

2 Dan Berindei, Oraşul Bucureşti reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti, 
1459-1862, Bucureşti, 1963, p. 143. 

:i D. Ihciev, Spisanie na bălgarscoho iconomicesco drujestvo, 1907, voi. VTI, 
p. 455, 458, cf. C. Şerban, Breslele bucureştene în secolele XV II I, în Studii, Bucu
reşti, 19!i9, an XII, nr. 6, p. 58. 

355 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



tutungii, olarii, precupeţii, dogarii, zarafii, dulgherii, zidarii, măcelarii, 
pescarii, cărămidarii. Puternica piaţă a Bucureştilor atrăgea numeroşi 
meseriaşi din celelalte oraşe astfel că într-un hrisov de breaslă bucu
reştean, care reînnoia privilegiile meşteşugarilor se menţiona : „ ... Cîţi 
yin du peste Dunăre, lemnari i zidari, spre a metahirisi meşteşugurile 
acestea aicea, să aibă a să arăta la meimar başa, spre a fi ştiuţi lui ; 
carii şi cînd vor avea a să duce la patriia lor, să ia răvaş de la epistat 
cum că nu este în pricină cu cinevaş pentru vreo bina. Şi aşa cu răvaşul 
epistatului mergînd la spătărie, să va da răvaş dă drum" ... şi... „De aceea 
zicem că, afară din meşterii breslelor acestora pentru care are a ţinea 
meimar başa catastih, cum şi din meşterii cei cu ştiinţă ce vin du peste 
Dunăre, alţii să nu fie volnici a face tocmeli şi a lua asupra lor namestii 
şi zidiri dacă nu ştiu meşteşugul, ci să lucreze zioa la meşteri sau unde 
va găsi şi să ia plata după meşteşugul lui, urmînd nartului ce cu soco
teală de obşte s-au dat" 1• 

Comerţul bucureştean de tranzit, din ce în ce mai voluminos, a 
impus construirea a numeroase hanuri, peste 23 nutnai în ultimul sfert 
al secolului, precum şi a carvasaralei, (vama din Bucureşti), instituţi'l 
foarte importantelor venituri încasate de domnie. Dintre mărfurile cele 
mai căutate in sud-estul Europei se remarcau mărfurile de Braşov şi 
Sibiu, apoi cele aduse din Viena şi Leipzig. Prin Bucureşti treceau în 
sens invers în primul rînd lîna din mai toate provinciile sud-dunărene, 
apoi astarul şi arama de Sumla, blănurile de Rumelia, pastrama de 
Cesareia si Ţarigrad, săpunul de Creta, cizmele de Indirnea şi Rusciuc, 
migdalele de Chios, fideaua de Adrianopole, smochinele din Moreea, 
pînză din Trapezunt, cingători din Tîrnova şi Vidin. Poverile de marfă 
făceau între 20-30 zile de la Bucureşti la Viena şi cam tot atîtea zile 
de la Bucureşti la Constantinopol. Greutăţile drumului şi lipsa unui 
sistem bancar impuneau negustorilor bucureşteni să-şi creeze în toate 
oraşele şi mai ales în sudul Dunării relaţii personale foarte numeroase 
şi oameni de încredere. Cei mai mulţi erau situaţi în jurul frontierei 
la carantine precum şi în oraşele de destinaţie pentru plăţi şi inter
venţii, pentru preluarea şi expedierea mărfurilor, obţinerea autorizaţiilor, 
depunerea cauţiilor, întocmirea formalităţilor. Corespondenţa negusto
rilor bucureşteni cu reprezentanţii lor de la Sliven, Constantinopol, 
Seres, Sofia, Belgrad, Salonic nu are caracterul sec şi impersonal al 
corespondenţei din perioada capitalistă, ea constituie o puternică sursă 
de informaţie şi un viu exemplu de solidaritate între oameni, de parti
cipare la prosperarea, bucuriile şi necazurile lor, puternic umanizată, 
dincolo de interesele adesea contradictorii ale statelor ai căror cetăţeni 
erau. Comerţul de tranzit s-a dezvoltat în acest înalt grad în Bucu
reşti şi pentru faptul că acest gen de comerţ, independent de sectoarele 
de producţie şi desfacere ale ţării oferea şanse mai mari pentru acumu
lare în condiţiile slabei dezvoltări capitaliste a sud-estului european. 

Emigrarea multor negustori macedoneni, sîrbi, bulgari, greci la 
Bucureşti se datora condiţiilor grele de viaţă de sub stăpînirea otomană. 

1 I. Cojocaru, Documente privitoare la economia Ţării Româneşti, 1800-1850. 
Bucureşti, 1958, vol. I, p. 303. 
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Din cauza limbii folosite în tranzacţiile comerciale ş1 m relaţiile cu 
oficialitatea, precum şi a religiei ortodoxe, toţi emigranţii sud-dunăreni 
erau cuprinşi în relaţiile de tranzit cu Imperiul habsburgic sub denu
mirea de „greci". Condiţiile economiei în plină dezvoltare a Jări~or 
române au determinat obţinerea unor situaţii favorabile din punct de 
vedere politic reflectate în libertatea navigaţiei pe Dunăre, stipulaţiile 
Senedului de comerţ din 1784, înfiinţarea consultatelor Rusiei, Austriei, 
Prusiei la Bucureşti. Negustorii sud-dunăreni, cu simţ realist şi străvechi 
deprinderi comerciale - români macedoneni, greci, sîrbi, bulgari -
atraşi de noile condiţii, proaspăt investiţi cu calitatea de sudiţi cezaro
crăieşti, se strămută la Bucureşti, pentru a trage profit şi din această 
calitate, aşa cum trăsăseră mai înainte din calitatea de negustori 
otomani. 

Negustorii bucureşteni au efectuat la sfîrşitul secolului un foarte 
mare comerţ cu monede. Acesta se compunea din două operaţii foarte 
bănoase. Cea dintîi era afacerea cu icusari. La Bucureşti se colectau 
monede turceşti de argint : groşi, exindari, ichilici, ecatondari, care erau 
expediate corespondenţilor lor din Braşov şi Sibiu. Aici ele erau cum
părate de cei care aveau interese în Ţara Românească, Moldova sau 
în sudul Dunării şi în schimb se luau bancoţidule pe care imperiul le 
emisese datorită marilor cheltuieli de război. Cu bancoţidule se colecta 
moned;i. măruntă din argint : icusari (ţvanţigi), decaeptari (mariaşi), 
decari (zehner), epitari (pitaci), pentari (monede de 5 creiţari), groşiţe 
(monede de 3 creiţari), care se expedia îp.apoi la Bucureşti. De aici ea 
lua calea tarapanalei constantinopolitane care o cumpăra la greutate. 
Cea de a doua operaţiune în care metalul preţios avea o circulaţie 
inversă, era afacerea cu exindari. La Bucureşti se primeau galbeni cu 
care se făceau cumpărări masive de exindari, monede de argint de 
60 parale care erau apoi trecute corespondenţilor din Sibiu şi Braşov 
pentru a fi vîndute cu ocaua la monetăriile de stat din Alba Iulia 
şi Viena. Intre 1791-1794 argintul a emigrat din Imperiul habsburgic 
spre Constantinopol ; între 1795-1798 circuitul său a fost invers, din 
Imperiul otoman spre Alba Iulia şi Viena; Bucureştii fiind un veritabil 
agent internaţional de circulaţie, care realiza beneficii uriaşe la fiecare 
mişcare. 

Comerţul cu bani, dintr-o parte în alta, din Imperiul otoman în 
Imperiul habsburgic şi invers, a adus mari cîştigm i negustorilor bucu
reşteni : Teodoran Constantin Cincu, Elefterie Ioan, Mărgărit Ioan, 
Gheorghe Castrişiu, Teodor Anastasiu, Ioan Atanasiu, Dimitrie Chiriţi, 
Stavru Spiru, Pănaioti Ragi Nicu, Panu Steriu, Teodosie Toma, De
meter Polizu. Aşa, de exemplu, numai Teodoran Cincu trimisese în 
cinci luni (noiembrie 1792 - martie 1793) 101. 750 groşi şi primise 
incusari în valoare de 88.385 florini, iar corespondenţii de la Constan
tinopol au încasat între 1 ianuarie - 27 iunie 1793 suma de 13.843 
groşi pentru cantităţile de argint vîndute 1. Pînă la Constantinopol 
monedele erau trimise cu caravana însoţite de neferi şi odobaşi din 

1 E. şi D. Limona, Negustori bucureşteni la sfîrşitul veacului al XV 111-lea, 
Relaţiile lor cu Braşovul şi Sibi11l, în Studii, Bu:::ureşti, 1960, an XIII, nr. 4, p. 115. 
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cauza hoţilor care erau foarte frecvenţi pe drumurile împărăţiei otomane. 
Calea trecea pe la Siştov, unde exista un om de încredere, Ragi Ilie 
Alexiu, care le prelua şi le preda mai departe, prin Arvanitochori către 
Constantinopol. Intr-un an de zile 23 iunie 1795 - 30 iunie 1796, 
Teodoran Cincu trimisese la Braşov peste 26.000 groşi, iar Elefterie Ioan 
numai în două luni, iulie-august 1796, peste 11.300 groşi în exindari 
de rînd şi în exindari de 8 1/2 dramuri. Banii erau trimişi în butoaie 
pecetluite prin căruţaşi scheieni de încredere pe valea Prahovei la 
Braşov sau pe valea Oltului prin Turnu Roşu la Sibiu. 

Afacerile întinse cu mărfuri şi mai ales cu operaţiunile din monede 
au determinat poziţia deosebită a Bucureştilor în sud-estul Europei şi 
in ceea ce priveşte emiterea şi onoarea poliţelor. Teodoran Cincu, bo
gatul negustor bucureştean, făcea operaţiuni bănoase cu poliţe pe care 
le negocia la Seres sau la Salonic cu sumele de care dispunea la Con
stantinopol. Icusari de la Bucureşti erau trimişi bogasierilor de la 
Slivno cu un agio de 2% şi cu plata în poliţe la Bucureşti. Cînd firma 
Dimitrie şi Fraţii Mammara de la Viena emitea poliţe pentru Constan
tinopol, acestea erau negociate la Bucureşti. Poliţele din Bucureşti erau 
trase asupra corespondenţilor negustorilor din Constantinopol, Seres, 
Zemlin, Tîrnovo, la ordinul lui Paicu Zemlin sau al lui Gheorghe 
Turunţa şi co. din Viena. Negoţul cu poliţe era destul de avantajos 
şi de aceea Paicu scria că „atunci cînd afacerea cu schimbări de poliţe 
va atinge 150.000 groşi, va avea un cîştig bun" 1. Un corespondent al 
negustorilor bucureşteni era Ragi Teodosie Ragi Iofciu din Gabrovo. De 
multe ori cambiile se plimbau pe rînd de la Bucureşti la Constantinopol, 
Seres, Tîrnovo, Salonic, Uzunciova, Slivno, Zemlin pentru a fi vîndute 
acolo unde cursul era mai ridicat şi şansa de cîştig mai mare. 

Oraşul Bucureşti, despre care Constantin Daponte, văzîndu-1 cu 
ochii plini de admiraţie, scria la 1759 : „Din frunte, ca din răsărit, apar 
străluciţii Bucureşti, auriţii Bucureşti, mîndrul şi prea însemnatul şi 
prea slăvitul tron al Domnilor. Cu o mină acest binecuvîntat oraş prinde 
Moldova şi cu alta stăpîneşte Serbia; cu dreapta a îmbogăţit într-alte 
rînduri Veneţia, şi cu stînga a împrumutat mai înainte Germania. Mă
reţia lui a ajuns pînă la Ierusalim şi belşugul lui s-a revărsat pînă 
asupra sfîntului Munte. Ochii Bucureştilor văd vara şi iarna, dar nici 
precum Egiptul nici precum Moscova" 2 ; erau in preajma anului 1800 
un mare centru economic al sud-estului european, un oraş în care rela
ţiile şi tranzacţiile comerciale internaţionale se efectuau cu aceleaşi 
posibilităţi şi condiţii ca şi Viena, Constantinopol şi Moscova. La baza 
acestei puternice ascensiuni a stat în primul rînd trecerea economiei 
româneşti spre capitalism şi în fruntea ei aceea a oraşului Bucureşti. 

i E. şi D. Limona, Negustori bucureşteni la sfîrşitul veacului al XVJll-lea. 
Relaţiile lor cu Braşovul şi Sibiul, în Studii, Bucureşti, 1960, an XIII, rn'. 4, p. 125. 

2 G. Ionescu-Gion, Istoria Hucnreştilor, Bucureşti, 1899, p. 82. 
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ASPECTE DIN DEZVOLTAREA MEŞTEŞUGULUI TABACARIEI 
DIN BUCUREŞTI PINA LA JUMATATEA SEC. AL XIX-J,EA 

de VICTORIA ROMAN 

Meşteşugul prelucrării pieilor în scopul folosirii lor pentru dife
ritele necesităţi ale omului, îşi are rădăcinile încă în. comuna primitivă, 
desigur într-o formă foarte rudimentară, dar continuînd să se perfec
ţioneze de-a lungul secolelor. 

Meşteşugul tăbăcăriei a fost cunoscut în ţările române, din pe
rioade vechi, chiar dacă sînt puţine mărturii. In general, ţara noastră 
a fost unul din furnizorii cei mai importanţi în articole de piele ai 
Imperiului Otoman. 

Desigur că la început tăbăcăria constituia o problemă de familie 
care ieşea cu puţin din îndeletnicirile casnice, folosind doar necesităţi
lor familiei respective. Abia după ce membrii gospodăriei încep să pro
ducă pentru piaţă, tăbăcăria devine un meşteşug în sine. Secretul acestei 
meserii se transmitea din tată în fiu sau din calfă în ucenic (care de 
obicei erau tot rude apropiate). Acest lucru face ca şi metodele de 
tăbăcărie să fie variate. 

Tăbăcăriile acestea au fost răspîndite în toate colţurile ţării noas
tre, atît în oraşe cît şi la sate. Prelucrarea pieilor a constituit la sate 
unul din meşteşugurile de seamă. 

Ele erau aşezate în general pe marginea rîurilor, deoarece tăbă'

carii aveau nevoie de apă în toate stadiile de fabricaţie. Cu meşteşugul 
tăbăcăriei nu s-au ocupat numai tabacii ci şi cizmarii, curelarii, blă

narii, cojocarii, ciubotarii, şepcarii, săhăidăcarii etc. Deci nu există 

pentru faze mai vechi o delimitare precisă. Probabil că acestui fapt se 
datoreşte şi puţina documentaţie în legătură cu tabacii. Găsim foarte 
des amintiţi în diferitele catagrafii, pe cojocari, cizmari, şelari etc., dar 
foarte rar pe tabaci. 

Dacă pentru celelalte regiuni ale ţării avem documente mai vechi 
care să ne amintească existenţa acestui meşteşug, pentru oraşul Bucu
reşti, despre care intenţionăm să ne ocupăm în articolul de faţă, abia 
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în secolul al XVJI-lea (30 martie 1628) avem primul document care 
ne vorbeşte de Dumitru Tabacul. Către jumătatea veacului al XVII-lea 
găsim menţionaţi numele mai multor tăbăcari, ca „Voica Tabac, Ignat 
călăraş, şi Lazăr tabac dărăban, Nedelco Tabacul, Stanciul tabacul" 1. 

Chiar dacă documentar ei apar rar, totuşi numărul acestor tăbăcari era 
destul de mare, deoarece în 1652 alcătuiau o mahala care le purta nu
mele. Tabacii „ ... erau aşa de numeroşi, încît în anul 1652 alcătuiau °' 
mahala a tabacilor, situată lîngă Dîmboviţa, la începutul actualei Calea 
Victoriei"2. 

Deci în prima fază tabacii se aflau în partea de sus a oraşului pe 
malul stîng al Dîmboviţei „ ... pe marginea gîrlei de la Hotel de France 
şi pînă la Sărindar" 3. Dar. de care gîrlă este vorba? „Documentele tac 
şi nu rie rhai dau decît un pîrlu fără nume, care probabil curgea de-a 
stînga DÎmboviţei, de la Est, dincolo de Sărindar, ceva mai la vale de 
Vadul Cailor, pîrîu al Tabacilor ... " 4• Aşa dar ei s-au aşezat aci deoa
rece, „pîrîul tabacilor" le asigw-a condiţiile necesare meşteşugului lor, 
care avea nevoie tot timpul de apă şi totodată pentru a fi în apropierea 
centrului industrial. 

Tăbăcarii nu pot să-şi desfăşoare mult timp activitatea aici, căci 
apar tot mai dese protestele mănăstirilor şi ale bisericilor, care cereau 
să fie îndepărtaţi din aceste locuri. 

„In faţa Zlătarilor, pe malul stîng al Dîmboviţei de. la Zlătari la 
Sărindar, adică la străvechea biserică a Coconilor, erau Tabacii. In 
contra tabacilor pînă la 1668, sub Radu Vodă Leon, protestaseră egu
menii de la Mănăstirile Mihai-Vodă, Sf. Ion al lui Andrei Vistierul şi 
Sărindar, ca să fie goniţi într-alte părţi" s. 

Procesul de mutare al tabacilor durează din 1666 pînă la 1674. Ei 
se stabilesc tot pe malul stîng al Dîmboviţei, dincolo de mănăstirea 
Radu Vodă, iar malul Dîmboviţei de la Zlătari la Sărindar s-a împodobit 
cu case şi cu grădini boiereşti. De asemenea îi întîlnim în mahalaua 
Broşteni, Dobroteasa, Apostolu, Sîrbi. 

Mutindu-se în mahalaua Radu Vodă ei se grăbesc să-şi constru
iască şi o biserică, care ia numele de Sf. Nicolae Tabacu, „Biserica 
Tabacilor care este pe uliţa care vine de la biserica Olteni" 6. O bise
rică tot cu numele de Sf. Nicolae Tabacu întîlnim şi în mahalaua Broş
teni 7. Noul cartier ocupat de tabaci aici la Radu Vodă, capătă iarăşi 

1 St. Olteanu, Meşteşugurile din Bucureşti în sec. XVI-XVII. în Studii, XII 
(1959), nr. 5, p. 86. 

2 Ion Ionaşcu, Aron Petric, Pompiliu Caraion, Bucureşti, pagini de istorie, 
Buc., 1961, p. 31. 
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J G. I. Ionescu-Gion, Istoria Bucurescilor, Buc., 1899, p. 197. 
~ Ibidem, p. 297-298. 
s Ibidem, p. 404. 
6 Ibidem, p. 204. 
7 Ibidem, p. 744. 
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numele de mahalaua Tabaci. Legat tot cie mutarea · lor,· întîlnim şi o 
uliţă a Tăbăcarilor care este actuala Cale a Dudeştilor formată din 
uliţa Tabacilor şi uliţa Dudescului. 

Aici, în noua mahala a tabacilor, domnitorul Scarlat Ghica avea 
multe locuri pe care la 15 septembrie 1767 le dă mănăstirei Pantelimon. 
Dar nici pe locurile pe care s-au mutat nu sînt prea liniştiţi, căci . cu 
timpul înmulţindu-se, locuitorii din jurul lor incep să protesteze dato
rită miazmelor pe care le împrăştia practica acestui meşteşug. Astfel, 
la 4 aprilie 1820 se propune ca tabacii şi săpunarii „să facă magazia 
lor şi fabrice afară din politie, unde să găseşte loc mai bun supt moara 
Radului Vodă" 1. Sînt tot mai dese plîngerile diferitelor mahalale pen
tru a fi scoşi din oraş tăbăcarii 2. 

Nemulţumirile împotriva tăbăcarilor au cresc:ut mereu, de aceea 
s-a trecut şi la desfiinţarea forţată a unor tăbăcării din unele mahalale. 
Şeful Politiei arată că a luat măsurile necesare pentru desfiinţarea tă
băcăriilor de pe podul Caliţ.ei 3. 

In scopul desfiinţării „stabilimentelor" care provocau mirosuri 
neplăcute, Departamentul din năutru printr-un ordin cere Consiliului, 
care la rîndu-i invită comisiile pe culori să închidă aceste stabilimente 
şi tot odată să trimită situaţia lor actuală"· Astfel comisarul Topolo
veanu din Culoarea de roşu arată că în cuprinsul acestei culori nu există 
nici o tăbăcărie sau alte aşezăminte care să provoace miros urît 5. 

Din situaţia trimisă de comisarul culorii de negru reiese că nu 
sînt decît cojocari aici 6. Aceeaşi situaţie o găsim şi în culoarea de 
galben 7• 

1 Emil Vfrtosu, Ion Vîrtosu şi Horia Oprescu. /nceputuri edilitare, 1830-1832. 
l. Documente pentru istoria Bucureştilor, doc. XIX, p. 17. 

2 La 2.X.1839, locuitorii din mahalaua Radu Vodă cer să nu se îngăduie 

deschiderea unei noi tăbăcării „mai vîrtos că stăpînirea pentru întregimea sănă
tăţii obşteşti au desfiinţat asemenea fabl"ici, ce au fost . clădite mai dinainte". 
I. Cojocaru, Documente privitoare la economia Ţării Româneşti, 1800-1850, vol. I. 
1958, doc. nr. 560, p. 733. In 1839 obştea aceleaşi mahalale cere să se oprească 

tăbăcăria care a început să lucreze în casele slugerului Ştefanache, mai ales că 

este departe de girlă şi în ap1;,t>piere se află spitalul de naşteri. Ibidem, doc. 563, 
p. 735. La fel proprietarii din mahalaua Sîrbilor se plîng împotriva lui Hagi Neagu 
Cavafu care a închiriat partea locului său de lingă gîrlă unor tăbăcari. Arh. St., 
Buc., Municipiul Bucureşti, Dos. 18/1853. Dispoziţiile luate de mutarea tăbăcăriilor 
şi altele într-o parte a oraşului f. 10. (Asemenea plingeri sînt destul de numeroase). 

3 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, op. cit. f. 7. 
' Ibidem, f. 19. 
5 Ibidem, f. 20. 
6 Ibidem, f. 24. 
7 Ibidem, f. 23. 
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In culoarea de negru şi galben se prezintă următoarele : 
Vopseaua de NEGRU 1 

LISTA 

DE CITE AŞEZAMINTE RAU MIROSITOARE SE AFLA lN ACEST CUPRINS 

Nr. I 
crt. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
li 
12 
13 
14 
15 

Numele şi prenumele 
proprietarului 

Stavrache Dobrescu -
Petre Niculae 
Ivanciu Ion 
Constandin Tudor 
Gîză Costea 
Niculae Cojocaru 
Ioniţă Iuzdrună 
Vasile Turcol 
Dumitru Ion 
Gîză Cojocaru 
Răduţă Cojocaru 
Ioniţă Radu 
Iordache Radu 
Panait Stan 
Giză Constandin 

cojocaru 

Vopseaua de GALBEN 2 

LISTA 

Mahalaua 

Popa Soare 

Oboru-v~chi 
„ " 

Hagiu 
Sf. Ştefan 
Olari 

" Olteni 
Ceau~ Radu 

DE NUMELE CELOR CE FAC LUCRARI RAU MIROSITOARE 
IN CUPRINSUL OBŞTII V. 

Nr. de I Numele acelor ce întreprind 

I 
Ce lucrare 

rînd 1 semene& lucrhl întreprinde 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Zanfir Scrobelaru Scrobelărie 

Ivan Covrigaru argintărie 

Ioan Cojocaru 
" 

Grigore Cojocaru 

Marin Cojocaru 

Enache Barbu Cojocaru 

Sava Cojocaru 

Zaharia Cojocaru 

Costea Cojocaru 

1 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, op. cit., f. 23. 
2 Ibidem. 

I Mahalaua 

Popa Chiţu 

" 
„ 
„ 

Silivestru 

" 
Armeni 

Di chiu 

Sf. Ion Nou 
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In schimb în culoarea de Albastru în mahalalele Radu Vodă, 
Dobroteasa şi Broşteni, existau 59 de tăbăcării. 

Vopseaua ALBASTRA 1 

LISTA 
DE TOATE STABILIMENTELE CE ADUCE MIROS URIT GASITE 

IN ACEST LOC 

Nr. de I Numele şi prenumele 
rlnd proprietarului 

I Ivan Păcureţ 
2 Costache Petrache 
3 Hristache Nicolae 
4 Dima Lixano 
5 Colia Dumitru 
6 George Genu 
7 Nicolae Conu 
8 Costache Altani 
9 Dobre Tabacu 

10 Nicolae Grasu 
11 Gîţă Vîlcu 
12 Ivan Chiosea 
13 Ghiţă Trandafir 
14 Dumitru Berceanu 
15 Ghiţă Trandafir 
16 Ghiţă al Tanchi 
17 Dobrin Tabacu 
18 Tudorache Cialîciu 
19 George Dăicăneanu 
20 Peiciu Tabacu 
21 Tudor Armaşului 
22 Dima Vlăsceanu 
23 Ghiţă Vîlcu 
24 Ioniţă Chioru 
25 Ispas Stan 
26 Ruse Tabacu 
27 Dragomir Niţă Tabacu 
28 Dumitru Sin Şindel 
29 Duţă Tabacu 
30 Genu Tabacu 
31 Nicolae Petrovici 
32 Costache Petrovici 
33 Petrache Ionescu 

34 Dinuleţ Tabacu 
35 Matache Sfetcu 
36 · Trifu Tabacu 
37 Răducanu Tabacu 
38 Peiciu Tabacu 
39 Costache Veselin 
40 Anton ... 
41 Mateo Constandin 
42 Vasilichiţă Văduva 

Felul 
stabilimentul ul 

Tăbăcie 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

" 

Tăbăcire 
" 

" 
" 

T~~aci bătuţi 
pe marg. gîrlei 

Tăbăcire 

Ch~rhana 
de săpun 

1 Arh. St. Buc. Municipiul Bucureşti, op. cit., f. 31 şi 37. 

Mahalaua 

Radu Vodă 
Idem 
Idem 
Dobroteasa 
Idem 
Radu Vodă 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Dobroteasa 
Idem 

" 
" 

~du Vodă 
Idem 

Idem 

" 
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Nr. de I Numele şi prenumele 

I 
Felul 

Mahalaua 
rînd pr oprietarulul statilimentului 

43 Tudorache Paraschivescu Tăbăcie Broşteni 
44 Io han Filţ Fabrică 

" 45 Petre Goe Podin Tăbăcărie Idem 
46 Idem Petre Goe Podin 

" 47 Voicu Balauru Tăbăcărie 
" 48 Petrache Mitică 

49 Vilcu Tabacu 
50 Carol Sabo 

" 
„ 

51 Hristea Tabacu Idem Idem 
52 Mihai Tabacu 
53 Vasile Tonciu 
54 Velicu Tabacu „ .. 
55 Pătraşcu Tabacu Săpunărie Radu Vodă 
56 Pedea Săpunaru „ Idem 
57 Ştefan Fetrovici Idem tăbăcie Idem 

şi săpunărie 
58 Bonciu Tabacu Tăbăcie 
59 Ioniţă Botizatu „ 
60 Mincu Vasile Idem 
61 Iosiv Erş 
62 l.V.iişculeasa Văduva 

Dispoziţia dată pentru aceste tăbăcării din oraş nu s-a respectat 
întocmai. Neagu Oprescu, care are în mahalaua Tabacilor o prăvălie 
de vopsitorie de piei pe marginei Dîmboviţei, a fost oprit de subcomi
sar la această încrJriere pe baza dispoziţiilor în vigoare, dar el arată 
că mai sînt încă 6 prăvălii de acest fel şi o cherhana de săpunărie în 
lucrare în cursul Dîmboviţei în aceeaşi poziţie 1, 

Mergînd pe aceeaşi linie, în baza articolului 24 din regulamentul 
înfrumuseţării, se hotărăşte ca şi toate fabricile de săpun şi luminări 
de seu să se mute pînă la 23 aprilie 1858" din josul morilor Radu Vodă, 
numită foişor" 2. 

Meşteşugarii tabaci care practicau o meserie atît de puţin agrea
bilă şi care în general a provocat nemulţumiri locuitorilor vecini au 
reuşit cu metode mai mult sau mai puţin identice să prepare pieile 
telentin şi saftian. „Ca industrie bucureşteană aveam pe atunci şi o 
avusesem de mult tăbăcăria. Tăbăcăriile aşezate sub Radu Vodă după· 
1666 lucrau pieile cu atîta meşteşug, încît pieile argăsite la Bucureşti 
erau cerute foarte în ţara nemţească şi în ţara turcească" 3• 

Dar cum pregăteau aceşti tăbăcari pieile ? Despre operaţiile nece
sare prelucrării pieilor, nu cunoaştem prea multe. 

La început ei înmuiau pieile în „pîrîul tăbăcarilor" sau în Dîm
boviţa, unde băteau taraci pentru a susţine aceste piei (taraci care au 
provocat multe neajunsuri, contribuind la revărsările Dîmboviţei), în 
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fîntîni.le de debit 1 sau în . „z~l.cătorile de lemn 2. Urmînd apoi cenu
şeritul care se făcea tot în zăcători, se tratau apoi cu var pentru a se 
îndepărta părul de pe ele. Terminată această operaţie erau din nou puse 
în zăcători sau putini. :3 cu materiale tanante vegetale, unde erau tă
băcite după sisteme proprii. prin tratarea cu soluţii de coaje de stejar, 
molift, păr, scumpie. In aceste zăcători pieile şedeau timp îndelungat, 
uneori şi doi ani, pentru a obţine o talpă bună. După ce erau spălate 
bine, în apă (în Dîmboviţa cel mai mult) se întindeau la uscat : foto
grafiile de mai tîrziu ne arată aspectul puţin plăcut al spălării şi uscării 
acestor piei pe malul Dîmboviţei. 

Tocmai datorită faptului că o bună parte din lucrările necesare 
tăbăcăriei erau executate în Dîmboviţa, ei înaintau destul de mult în 
apă cu diferitele lor construcţii. Aceasta a făcut să contribuie la nenu
măratele inundaţii, ceea ce a atras luarea a o serie de măsuri pentru 
degajarea şi curăţarea acestui rîu. Desigur că în cadrul inundaţiilor, în 
primul rînd sufereau chiar ei tăbăcarii care îşi aveau şi locuinţele atît 
de aproape de apă. De aceea toate măsurile care se luau pentru stăvili
rea inundaţiilor în primul rînd loveau în tabaci. 

Pentru a putea practica meşteşugul tăbăcăriei tabacii aveau nevoie 
de piei crude de animale domestice ca : vaci, viţei, boi, oi, capre precum 
şi de animale sălbatice ca : jderi, lupi, vulpi etc., pe care împreună cu 
substanţele vegetale necesare ce le procurau atît din Ţara Românească 
cît şi de peste graniţă. De altfel în prima fază mai mult se exportau 
piei crude şi se importau din Transilvania pieile prelucrate. Cu timpul 
însă se exportă şi piei lucrate. Astfel iQ „aprilie 1650 se trimiteau din 
Moldova şi Ţara Românească importante cantităţi dii piei lucrate (talpă) 
şi nelucrate în Transilvania 4• Iar la 23 iunie 1792 guberniul Transilvan. 
prin ordinul Nr. 4234, încunoştinţează că importul de piele şi lînă din 
Ţarn Românească în Transilvania se va face prin mijlocirea agenţiei 
din Bucureşti pînă cînd se va obţine o măsură mai completă de la 
Poarta Otomană"''· 

Tabacii întîmpinau greutăţi în procurarea materiilor prime nece
sare şi a substanţelor tanante. datorită abuzurilor vameşilor. Dintre 
toate se pare că în procurarea scumpiei, aveau mai multe neajunsuri. 
Astfel, la 16 august 1785, tăbăcarii se plîng că vameşii i-au vamă pen
tru „scumpia", şi alte ierburi care se aduc de peste cîmp de aici din 

1 C. G. Giurescu, Din istoricul breslelor bucureştene în Albumul lunii Bucu-
1·e~tilor, 9 mai-9 iunie, 1936, p .. 27-35. 

2 St. Olteanu, Un aspe"?t al producţiei meşteşugăreşti în oraşele din Moldova 
in sec. XV II : prelucrarea pieilor, în Studii nr. 3, 1958, p. 99. 

3 Tudor Dumitrache din culoarea de albastru ce1·e Consiliului municipal să 
fie iertat de a astupa nişte gropi „ce arr. în curtea mea şi care sînt niste putini, 
sp1·e a mă servi la nevoiea mea de tăbăcărie precum asemenea, încă opreşte şi de 
a pune în curte, moloz fiindcă îmi este de neapărată trebuinţă", ... pentru că ase
menea gropi sînt şi pe la alţi care au asemenea meserie. (Arh. St. Buc., Municipiul 
Bucureşti, op. cit„ p. 21. 

~ Ştefan Olteanu, Meşteşugurile din Moldova în sec. al XVII-iea, Î!1 Studii şi 
Materiale de istorie medie, voi. III (1959), p. 134. 

5 Arh. Oraş Cluj, Doc. No. 171 (orig. lb. latină). 
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ţară, necesare meseriei lor şi nu în scopul vînzării. La ancheta făcută 
s-a văzut că tabacii aveau scutire de vamă la aceste produse chiar mai 
înainte de 12 august 1766. Aceeaşi problemă se ridică şi în 1796 cînd 
vel logăfătul Constantin Filipescu propune domnitorului Alexandru 
Ipsilanti să scutească şi pe viitor pe toţi tabacii de vama scumpiei 
făcute în ţară. Domnitorul aprobă la 14 ianuarie 1797 1. 

Problema procurării materiilor vegetale necesare tăbăcăriilor apare 
şi în alte regiuni ale ţării. Astfel, Gh. Banffy şi Antonius Horvath se 
adresează oraşului Cluj din partea Guberniului Transilvan să intensifice 
operaţia de plantare de oţetari atît de necesari pentru prelucrarea piei
lor, tot atît cît şi „szcumpia" (scumpia) care se importă scump din 
Ţara Românească" 2. 

O dată cu creşterea producţiei apare şi concurenţa. De aceea pen
tru a putea face faţă, tabacii încearcă şi obţin în anul 1766 scutire de a 
plăti vamă tîrgului pentru vînzarea pieilor lucrate. Ei reuşesc să obţină 
chiar „exclusivitatea monopolului de piei tăbăcite", obţinînd şi ei hirsov 
de breaslă. Cu toate acestea nu au beneficiat prea mult de privilegiile 
domneşti, fiind mereu încălcate. Astfel, în anul 1813, în timpul domniei 
lui Ioan Vodă Caragea, pe lîngă vama ce trebuiau s-o dea la procurarea 
pieilor crude, au mai fost supuşi la vamă şi pentru toate pieile tăbăcite. 
La acestea se mai adaogă şi abuzurile vameşilor. 

In urma plingerii tabacilor, domnul le face dreptate prin hrisov, 
în anul 1817, dar care nu s-a pus în practică. In anul 1819 Alexandru 
Suţu le întăreşte din nou privilegiile. Dar bineînţeles că vameşii prin 
diferite mijloace i-au îndatorat din nou la vămi grele. In anul 1824 
Gr. Dim. Ghica hotărăşte să verifice toate vămile, în vederea îndreptării 
lor acolo unde erau abuzive. Astfel ajungînd la tabaci a hotărît prin 
hrisov domnesc că sînt scutiţi de vamă pentru piele tăbăcite pe care le 
vînd în ţară şi să plătească doar pentru acelea care trec graniţa. Cît 
pentru pieile crude să continuie a plăti vama ca şi pînă acum, aşa cum 
se află stabilit în catalogul vămilor 3. 

Deci vedem că aceşti tăbăcari au de luptat pe deoparte cu greu
tăţile procurării produselor necesare practicării meşteşugului, cu vameşii 
şi cu concurenţa care se resimte din ce în ce mai mult. De aceea pentru 
a-şi putea apăra interesele la fel ca şi celelalte meşteşuguri, în~p să se 
organizeze. La început, adică în sec. al XVII-lea, îi găsim organizaţi 
sub formă de vătăşii ; şi aici documentele sînt sărace, nu cunoaştem 
decît numele a trei vătafi, în 1657 fiind amintit Gavril, în 1668 Neagu 
şi în 1669 Radu. Aceştia îi judecau şi hotărau în problemele legate de 
meşteşugul tăbăcăriei. Spre mijlocul sec. al XVIII-lea încearcă şi ei să 
se organizeze în bresle. Intre conducătorii acestei bresle îi găsim ca 
staroste pe P. Dimitrie, pe Vîlcu" etc. 

1 V. A. Urechia, Istoria românilor, seria 1774-1800, p. 453-454 şi vol. VII, 
p. li~. 

2 Arh. Oraş Cluj, doc. nr. 315 din 23 octombrie 1795. 
3 În documentul de 25 XI 1825 din nou se vorbeste despre vamă datorată ct~ 

tabaci pentru două luni I. Cojocaru, op. cit., Doc. p. 243. 
~ Patentarii tăbăcari sînt chemati să se întrunească pentru alegerea unui nou 

staroste, Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, op. cit. f. 3. 
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Cel care încearcă să întărească această breslă este Gr. Dim. Ghica 
care hotăreşte un regulament al tabacilor prin hrisovul din 30 septem
brie 1824, care se aseamănă mult cu regulamentul celorlalte bresle. 
,.între care acest metahiri fiind unul şi tăbăcia prefăcîndu-să din piei 
crude lucru de purtare al încălţămintei şi de alte trebuinţe ... şi acest 
meşteşug din vechime fiind aici prost şi puţini, venea de la alte părţi 
pici tăbăcite şi lucruri gata făcute. Iar din vreme în vreme viind şi 
oameni din alte părţi cu meşteşug mai bun, sporindu-să lucrul acesta 
cu îmbunătăţire, au ajuns de să aduc prea puţine de la locuri streine, 
care sînt mai cu bună îmbunătăţire din cele ce să scot de aici, mergînd 
din cele ce să lucrează aici şi la locuri streine." 

„Şi cu toate că această breaslă a tabacilor este prea trebuincioasă ..• 
s-au găsit această breaslă nu numai neîngrijită şi nepusă în orînduială 
de privileghiu.ri cu hrisoave domneşti. .. din lăcomia vameşilor şi a celor 
cu cugete rele, şi privileghiurile ce le avea dobîndite de la fraţii Domni 
de mai nainte le-am găsit scăzute şi îndatoraţi la plată de vamă grea, 1 ... 

Dacă la început breasla tăbăcarilor este slabă, dezorganizată, în 
prima parte a sec. al XIX-lea devenise una din breslele puternice din 
punct de vedere al organizării cit şi al numărului. Este greu de urmărit 
evoluţia lor numerică deoarece sînt puţine documentele care să ne 
precizeze, chiar atunci cînd am găsit liste ale patentatorilor, nu au fost. 
trecuţi şi tabacii sau nu sînt concludente. Probabil că în general ei 
practicau acest meşteşug în mod ilicit şi apoi şi faptului că la început 
nu se produsese o diferenţiere precisă între cojocari, cismari, care de· 
asemenea se ocupau cu tăbăcitu pieilor şi pe care îi întîlnim mai des în 
listele patentarilor. Astfel, în anul 1831 găsim atestaţi ca patentari 
4 tabaci în Mahalaua Sîrbi, 197 în Mahalaua Broştenilor şi 3 în Maha
laua Gorganului :i. In anul 1832 avem atestaţi doar 82 de tăbăcari gru
paţi în mahalalele Apostol, Dobroteasa, Broşteni şi Radu Vodă :i. Iar 
în anul 1835 ne apar 99 de tabaci, trăistari ". 

Intre anii 1830 şi 1863 numărul acestor stabilimente a crescut 
mult. Din cele 74 existente la recensămîntul din 1863 10 au fost înfiin
ţate între anii: 1830-1840, ceea ce reprezintă 13% din total, 12 între
anii 1840-1850, reprezentînd 16,20°/0• 

Datele recensămîntului din 1863 privind stabilimentele ne arată 
dezvoltarea puternică pe care o cunoaşte această industrie. Raportat 
la celelalte stabilimente care au luat naştere între anii 1830-1850, cele· 
mai multe sînt tăbăcării, reprezentînd 29°, 0 . 

1 Cojocaru I., op. cit. 
2 Fl. Georgescu, Aspecte privind împărţirea administrativă şi evoluţia demo

grafică din Bucureşti anilor 1830-1848, în Materiale de istorie şi muzeografie, 
voi. III, 1965, p. 71-84. 

'1 Catastihul patentarilor de neguţători şi meseriaşi, împărţiţi pe corporaţii în 
anul 1832, ne indică numele şi mahalaua unde locuiau tăbăcarii (E. Vîrtosu, Incepu
turilor edilitare, p. 205-208}, Mihalache D., Date cu privire la începuturile indus
triei în oraşul Bucureşti, în Revista de statistică nr. 9, 1959, p. 51. 

" 1. Cojocaru, op. cit., p. 598, Dos. 446. 

367 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



Această creştere numerică a tăbăcăriilor şi a tăbăcarilor a dus şi 
la o mai bună organizare. Astfel, în anul 1865 breasla tăbăcarilor este 
„o breaslă foarte puternică şi cu care nu puteai uşor să te măsori" 1. 

Tăbăcarii aceştia, care prin specificul muncii lor, nu se bucurau 
de prea multă consideraţie şi care erau obligaţi să lucreze în condiţii 
grele, neigienice, au participat la toate frămîntările bucureştene îndrep
tate împotriva asupririi boiereşti şi pentru îndepărtarea exploatatorilor. 
Astfel. ei au participat la răscoala seimenilor din 1655 (documentel~ 
amintesc pe Gavril, vătaf de tabaci). De asemenea la răscoala rufeturi
lor (breslelor), 1765, din Bucureşti. Precum şi în timpul răscoalei lui 
Tudor Vladimirescu, cînd au participat masiv „ ... Sava avea 800 de 
ornăuţi, sîrbi şi bulgari, care se ziceau că sînt cei mai bravi, cum şi 
1000 de tabaci de la Radu Vodă" 2• Ii· întîlnim şi în timpul revoluţiei 
de la 1848 „ ... s-a început pregătirea ridicării poporului" ... Se organizase 
muncitorimea, mai ales tabacii şi măcelarii. .. 3. Tot pe aceştia îi găsim 
luptînd şi pentru înfăptuirea Unirii. 

In concluzie putem spune că meşteşugul tăbăcăriei a existat şi a 
produs, din cele mai vechi timpuri, iar oamenii, au beneficiat de rezul
tatele lui multe secole. Empirismul stăpînea întreaga meserie. 

Dar o dată cu dezvoltarea ştiinţei, tăbăcăria a părăsit şi ea pri
mitivismul său empiric, încît din vechile şi murdarele tăbăcării aşezate 
stîngaci la margine de rîu, de unde pornea spre oraş marfa niciodată 
egală calitativ, a crescut prestigiul acestei industrii practicată astăzi în 
fabrici şi uzine moderne unde maşina a înlocuit aproape complet 
munca manuală. 

t Nestor Ureche, Dîmboviţa, apă dulce ... în Conferinţe ţinute la Societatea 
geografică şi Ateneu, Buc., 1901, p. 65. 

2 Mihai Cioranu, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, în Iorga N. Izvoare con
temporane asupra mişcării lui Tudor Vladimirescu, p. 284. 

~ C. Colescu-Vortic, 1848. zile revoluţionare, p. 134, Idem, Fl. Georgescu, 
Participarea maselor populare Bucureştene la revoluţia din 1848, Buc. 1962. 
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FRANZ LISZT ŞI IOHANN STRAUSS IN BUCUREŞTII ANILOR 
1847-1848 

de Dr. I. WEINBERG 

Prin bariera Herăstrău a trecut şi a intrat în Bucureşti, în seara 
de 16 decembrie 1846, un alai deosebit alcătuit din patru trăsuri mari. 
fiecare vehicul fiind tras de opt cai. In trăsuri se aflau muzicianul 
Franz Liszt şi însoţitorii lui. La cîţiva kilometri înair1te de bariera ora
şului, alaiul a fost întimpinat de patru călăreţi, masalagii care ţineau 
fiecare în mină cite o torţă aprinsă. Cortegiul ce răspîndea o lumină 
roşietică, fantastică, a străbătut şoseaua Kisseleff, întreg Podul Mogo
şoaia şi nu s-a oprit decît în faţa peronului de onoare al palatului locuit 
de marele ban Mihai Dimitrie Ghica, casă în care Liszt a fost găzduit 
cu mare cinste. PalatuL dăinuieşte şi astăzi, este sediul Sfatului popular 
al regiunii Bucureşti şi se/ află situat pe cheiul stîng al Dîmboviţei, cu 
faţa spre strada Ilfov. 

Bătrînul ban Ghica era rudă cu Enăchiţă Văcărescu şi se străduia 
să tină pas vremurilor noi, îşi modernizase palatul care stîrnea uimirea 
şi admiraţia călătorilor străini în trecere prin Bucureşti. Banul Ghica 
a ţinut să primească pe renumitul musafir după vechiul obicei, stînd în 
mijlocul unui vast divan, cu picioarele încrucişate turceşte. Era îm
brăcat cu giubea albă (haină fără mîneci), la brîu cu hanger încrustat 
cu briliante, pe cap cu gugiumanul (căciulă) de samur şi cu degetele 
încărcate cu inele de preţ. După ceremonia primirii a urmat masa la 
care Liszt a fost aşezat în dreapta banului şi în cursul căreia au cîntat 
lăutarii instalaţi pe o galerie anume făcută deasupra uşii de la intrarea 
salonului. 

* * * 
In anii 1846-1847, pianistul Liszt, care iş1 cucerise în întreaga 

Europă o faimă deosebită, a întreprins cel mai vast turneu din agitata 
lui carieră artistică, a concertat la Paris, Berlin, Viena, Budapesta, 
Roma, Petersburg, Kiev şi Constantinopol. In reţeaua acestui turneu, 
ochiurile plasei grăiesc şi de ora„ele din Transilvania, Moldova şi Ţara 
Românească. S-au ţinut în total 17 concerte date la Timişoara, Arad, 
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Lugoş, Cluj, Sibiu, Bucureşti şi Iaşi. Peste tot, concertistul a fost în
tîmpinat cu arcuri de triumf, a fost ovaţionat de întreaga populaţie, 
românii, germanii şi maghiarii întrecîndu-se în aclamaţii, flori şi cuvîn
tări omagiale. Este măgulitor faptul că Liszt a mărtwisit în scrisorile 
lui că în România a fost lipsit de teama ce-l însoţea în mod obişnuit 
în turneele depărtate, teamă ce avea drept obiect grija instrumentului 
pe care urma să cînte, „m-am simţit la Bucureşti şi Iaşi la fel ca în 
sălile pariziene de concerte" 1. 

Cele şase zile libere dintre momentul sosirii şi primul concert 
public dat în Bucureşti, au fost folosite de Liszt pentru vizitele de ri
goare, pentru cele de orientare mai ales. Muzicianul era un om cu o 
cultură multilaterală, îl interesa nu numai viaţa artistică a ţărilor pe 
care le vizita, era deopotrivă dornic de a cunoaşte şi pulsul vieţii sociale, 
economice şi politice a acestor ţări. Atmosfera social-politică a epocii 
de atunci era caracterizată de eforturile pe care poporul nostru le făcea 
pentru a trece dintr-un ev mediu întîrziat în epoca modernă. ln mis
carea artistică românească - teatru, literatură, muzică -:--- la fel ca în 
întreaga viaţă socială, se percepea un suflu nou, o cadenţă cu ritm revo
luţionar, se întrezăreau premisele evenimentelor ce. vor aduce. pe „1848". 
Arta, legată de popor, începuse a-şi făuri o bază estetică şi ideologică 
r.e era la unison cu aspiraţiile sOciale ale timpului ; arta se îndrepta 
spre izvoarele creatoare proprii, spre inspiraţia folclorică. Astfel stînd 
lucrurile, Liszt a găsit în ţările noa.Stre un teren propice şi fertil în 
ceea ce privea cotitura pe care artistul o săvîrşise la acea epocă în 
creaţia sa. Compozitorul se orienta din ce în ce mai mult spre muzica 
populară, sensibilele lui antene de percepţie se îndreptau şi cercetau 
cu precădere materialul muzical folcloric. Dacă ne gîndim că primele 
rapsodii maghiare au fost scrise în 1845-1847, afirmaţia asupra aspeC:.
iului nou al creatiei lisztiene devine concludentă. Liszt a găsit în ţara 
noastră un bogat material artistic popular. Primele cercetări cu carac
ter folcloric începuseră a fi făcute de scriitorii, poeţii şi muzicienii 
români progresişti, de pildă V. Alecsandri, Cezar Bolliac, Anton Pann 
şi N. Filimon. In condiţiile acestea, trecerea lui Liszt pe meleagurile 
noastre a lăsat urme adînci atit în materia primă a creaţiei lisztiene 
cît şi în mişcarea muzicală românească de la mijlocul veacului al 
XIX-lea. 

Bucureştiul, pe care Liszt l-a vizitat în zilele premergătoare con
certelor, era în plină dezvoltare. Populaţia crescuse la 100.000 ; se gă
seau trei tipografii în care se tipăreau ziarele : „Curierul românesc", 
„Curierul de ambe sexe" şi „Magazinul istoric". Librăria lui C. A. 
Rosetti a găsit imitatori, pe Danielopol-Ioanid şi pe Venţel-Socec. Se 
croiesc străzi noi, pietruite ; acoperişul de şindrilă al caselor este înlocuit 
cu cel de tablă ; apare cu timiditate luminatul şi stropitul străzilor. 
Arhitectul Iuliu Villacrosse 2 taie pasajul ce i-a purtat mult timp numele, 
pasaj acoperit cu sticlă - noutate pentru bucureşteni - şi locul unde 

1 Correspondance de Liszt et de la comtesse d'.ilgoult, voi. 11, ed. B. Gra
sset. 1934. 

1 N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Edit. Monit. Of. 1939, pag. 261. 
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a apărut primul atelier fotografic şi primul magazin de confecţiuni de 
damă. Pasajul este situat peste drum de sediul actual al Miliţiei 
Capitalei. In grădina Cişmigiu şi la şoseaua Kisseleff încep a da con
certe în zilele de vară, muzica militară şi tarafuri vestite de lăutari. 
Bucureştiul are în 1847 două săli de teatru şi concerte: Bossel şi Mo
mulo, este vizitat de cei mai renumiţi artişti europeni, are pentru prima 
oară un „Teatru de animale", un circ vienez care dădea reprezentaţii 
trei luni pe an. 

Franz Liszt 

Peste acest întreg mozaic de realizări, stăruia însă o constatare 
stereotipă, menţionată între alţii şi de socialistul Ferdinand Lassalle. 
Bucureştiul oferea un contrast izbitor, supărător, între mahalalele care 
erau ca nişte primitive sate şi cartierele centrale ocupate de palatele 
boiereşti, adevărate insule de lux şi risipă într-un ocean de mizerie şi 
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de nedreptate socială. In aerul Bucureştiului se simţea atunci ceva ne
definit, în climatul oraşului pluteau imponderabilii funigei ai vremu
rilor de nelinişte prerevoluţionară. Cetăţenii cu vederi limpezi ştiau 
că se pregăteşte o schimbare care va întoarce o filă veche a istoriei şi 
va oferi posibilitatea de a se scrie una nouă. Simţeau bucureştenii că 
bărbaţii luminaţi ca Nicolaie Bălcescu, fraţii Goleşti, C. A. Rosetti şi 
alţii nu vor lăsa să treacă momentul prielnic, vor prinde clipa potrivită 
şi vor întoarce roata vremii şi în ţara noastră. 

In acest climat deosebit s-au consumat cele trei concerte date de 
Liszt în Bucureşti. Ele au avut loc la 22 şi 27 decembrie 1846 şi la 
1 ianuarie 1847, după stilul nou. Primele două concerte s-au ţinut în 
vechea sală Momulo iar ultimul, cel din ziua de 1 ianuarie 1847, a fost 
adăpostit in saloanele domnitorului Gheorghe Bibescu, saloane ce făceau 
parte din palatul domnesc situat pe podul Mogoşoaia, pe o porţiune 
a locului unde se află astăzi aripa stîngă a Palatului Republicii. 
Gheorghe Bibescu locuia în vechiul palat brîncovenesc din piaţa Bi
bescu Vodă 1• Casa în care au răsunat atunci acordurile ieşite din vir
tuozitatea pianistică a lui Liszt a fost cumpărată în 1812 de stolnicul 
Dinicu Golescu care a refăcut-o în întregime. In salonul cel mare a 
cîntat la zile deosebite orchestra înfiinţată de Dinicu Golescu; în p.cest 
salon s-au ţinut pe la 1826 şedinţele primului cerc cultural bucureştean, 
s-au citit în traducere românească fragmente din operele lui Boileau şi 
Lamartine, s-au declamat poeziile lui Văcărescu şi s-au comentat gra
maticile româneşti ale lui Eliade. Tot aici s-a hotărît scoaterea primului 
ziar bucureştean „Curierul românesc". In seara de 1 ianuarie 1847, Liszt 
a cîştigat aplauzele şi inimile întregii asistenţe 2• 

Despre concertele marelui pianist a scris cronici muzicale Cezar 
Bolliac. „Zeul pianului se află de cîteva zile în capitala noastră. Astă 
seară şi-a dat cel dintîi concert în sala d-lui Momulo ... Bucăţile ce a 
jucat au fost Andante din Lucia de Lamermoor, Fantezia pe motivul din 
Norma, Tarantela de Rossini, Mazurca de Chopin, Poloneza din Puritanii, 
Invitaţia la, vals de Weber şi multe improvizaţii ingenios făcute pe mo
tive populare româneşti ... Aş vrea să adresez concertistului cîteva cu
vinte : gîndeşte d-le Liszt, gîndeşte că din cei 100.000 locuitori ai capi
talei, toţi aceia ce te pot gusta sînt numai 300 persoane ce-şi pot îngădui 
a plăti cîte doi galbeni pentru o rară mulţumire de un ceas ... Nu suferi, 
d-le Liszt, ca toată tinerimea română să spună: Liszt a trecut pe la noi, 
dar n-am avut mijloacele să-l auzim. Talentul nu poate fi plătit nici
odată în bani şi singura monedă ce poate răsplăti o artă ca a ta vei 
afla-o abondent atunci cînd vei da concerturi ce se pot auzi pentru doi 
sfanţi..." 3. Liszt a dat ascultare dreptelor cuvinte scrise de Bolliac; la 
Iaşi, unul din cele trei concerte a fost dat în beneficiul săracilor din oraş. 

1 Gh. Crutzescu, Podul Mogoşoaiei. Ed. Socec, 1931, p. 243; C. Gane, Trecute 
vie.ţi de doamne şi domniţe, vol. III, p. 387. Ed. Universul; Octavian Beu, Franz 
I,iszt în ţara noastră, Sibiu, 1931, p. 44. 

12 „Vestitorul românesc" din 3/1 1847. 
3 „Curierul românesc", numărul din 27 decembrie 1846. 
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Arta lui Liszt a găsit ecou în sufletele multor patrioţi ramam, 
dintre aceştia, Iancu Văcărescu, Gheorghe Asachi şi Catina au scris ode 
în care vibrează admiraţia cea mai sinceră faţă de ilustrul oaspete 1. 

* * * 
La începutul lui ianuarie 1847 Liszt se afla în drum spre laşi 

însoţit fiind de prietenul său, pictorul Carol Popp de Szathmary. In 
capitala Moldovei artistul a fost întimpinat cu aceleaşi ovaţii şi a cu
cerit acelaşi răsunător succes. Deoarece în Iaşi a avut loc celebra în
tîlnire dintre Liszt, artistul cu renume universal şi Barbu Lăutarul, 
modestul cîntăreţ popular român, iar această întîlnire reprezintă epilogul 
vizitei la Bucureşti şi a încrustat un moment din istoria muzicii: făurirea 
Rapsodiei Române, se cuvine să ne oprim o clipă asupra acestui im
portant eveniment. 

Concertele pianistului în ţara noastră au început la 1 noiembrie 
1846 şi s-au încheiat la finele lui mai 1847. Efectiv însă artistul a stat 
la noi lunile noiembrie, decembrie şi ianuarie (1846-1847), iar apoi 
ultimile zile din mai 1847. Ca un intermezzo al popasului românesc, 
lunile februarie, martie şi aprilie 1847 le-a petrecut Liszt în Rusia. In 
a doua jumătate a lunii mai 1847, în drum spre Constantinopol, Liszt 
se opreşte şi face a doua vizită la Iaşi ; se află aici între 27 mai şi 
1 iunie. Cu toată gripa de care a suferit, pianistul a fost invitat şi a 
frecventat casele pe care le cunoştea din popasul făcut în luna ianuarie. 
A luat, de pildă, parte şi a cîntat la seratele ţinute în saloanele lui Alecu 
Balş şi ale Didiţei Mavrocordat. Vizitele lui Liszt în capitala Moldovei 
au ridicat cîteva întrebări mult dezbătute, controversate şi care trebuie 
limpezite. 

1. S-a întîlnit oare Liszt cu Barbu Lăutarul? 2. S-a deplasat oare 
Liszt, în scurtul răgaz avut pînă la Mirceşti şi l-a vizitat acolo pe Vasile 
Alecsandri? 3. Intîlnirea cu Barbu Lăutarul a avut loc în prezenţa lui 
Alecsandri ? 4. lntîlnirea s-a consumat la Mirceşti sau la Iaşi, în casele 
lui Alecu Balş ? 5. La ce dată a avut loc istorica întîmplare, în cadrul 
primului popas ieşean, deci în ianuarie 1847 sau în cadrul celei de a 
doua vizite a lui Liszt, la finele lui mai 1847 ? 

Din toate întrebările formulate, singură prima are un răspuns 
categoric, necontestat de nimeni : Liszt s-a întilnit, l-a ascultat şi l-a 
preţuit în mod deosebit pe Barbu Lăutarul. Presa străină, săptămînalul 
„La vie parisienne", .în numărul 48 din 28 noiembrie 1874, a dat o 
amănuntită descriere a înt'ilnirei Liszt-Barbu Lăutarul, descriere rămasă 
dealtfel clasică. Gazeta franceză nu precizează data întîlnirii dar afirmă 
că ea a avut loc la laşi, în prezenta lui Vasile Alecsandri. In această 
ipoteză - acceptată astăzi de unanimitatea comentatorilor -, mult 
discutata întîlnire nu s-a putut petrece decît cu ocazia celei de-a doua 
vizite a lui Liszt la laşi, în una din ultimile zile ale lunii mai 1847. 
Afirmaţia se sprijină pe simplul motiv că Vasile Alecsandri a lipsit din 

1 Octavian Beu cp. cit„ pag. 57. 
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ţară timp de 11 luni, între 11 iunie 1846 şi 18 mai 1847. Paşaportul poe
tului poartă aceste date. se menţionează clar că el a intrat în ţară 
la 18 mai 1. 

Se vede deci fără putinţă de contrazicere că întîlnirea pianistului 
cu Barbu Lăutarul nu a putut avea loc în ianuarie 1847, Vasile Alecsandri 
lipsind atunci din ţară aflîndu-se la Palermo, în tovărăşia lui N. Băl
cescu şi a Elenei Negri. La sfirşitul lui mai 1847, atît Liszt cît şi Alec·
sandri se aflau din nou în Moldova, întîlnirea compozitorului cu lăutarul 
a putut deci să se înfăptuiască în prezenţa poetului. Dar unde ? Dat 
fiind scurtul răgaz pe care l-a avut Liszt la dispoziţie, numai 4-5 zile, 
e puţin probabil că s-a putut deplasa cu trăsura la Mirceşti, ca atare 
este puţin verosimil că întrevederea artistică ar fi avut loc pe încîntă
torul pridvor al conacului aşezat în lunca Mirceştilor. Dacă Alecsandri 
a asistat şi a luat parte activă la întrevederea dintre Liszt şi Barbu 
Lăutarul - aşa cum afirmă „La vie parisienne" şi toţi istoriografii -, 
~tunci acest eveniment s-a petrecut la Iaşi, în una din serile de 28-29, 
30 sau 31 mai 1847, în saloanele lui Alecu Balş. 

Liszt, pasionat culegător şi şlefuitor al folclorului muzical, a în
tîlnit la Bucureşti şi la Iaşi pe cei mai vrednici reprezentanţi ai cîntecului 
popular românesc, a cunoscut pe Picu şi mai ales pe Barbu Lăutarul. 
Cu ajutorul preţiosului material folcloric cules de pe buzele şi stru
nele lui Barbu Lăutarul, compozitorul a turnat tiparul Rapsodiei ro
mâne, definitivată mai tîrziu la Weimar. Fenomenul de asimilare a 
melodiilor româneşti nu s-a limitat însă la Rapsodia română, de aici 
înainte, cercetătorul atent va putea descoperi prezenţa vinei muzicale 
moldo-valahe şi în alte creaţii ale lui Liszt. O horă moldovenească de 
pxemplu, aflată în caietul de schiţe pe care Liszt l-a întocmit în timpul 
popasului românesc, va fi inclavată în Rapsodia ungară Nr. 9. Un cîntec 
de pahar ce poartă menţiunea „Iassy", este de asemeni întrebuinţat în 
tema introductivă a Rapsodiei ungare Nr. 2 1• 

Preţuirea lui Liszt faţă de cîntecul popular romînesc s-a materia
lizat aşa dar în Rapsodia română, operă descoperită după patru decenii 
de la moartea compozitorului. Meritul acestei valoroase descoperiri trebuie 
atribuit muzicianului şi folcloristului Bela Bart6k cît şi muzicologului 
român Octavian Beu. Acesta, sesizat de Bart6k, a întreprins cercetări 
care au dus la descoperirea întîi a copiei iar apoi a originalului Rapsodiei 
române. Preţioasa operă a fost găsită în arhivele „Societăţii prietenilor 
muzicii" din Viena. Prezentarea Rapsodiei în primă audiţie la Bucureşti, 
a fost făcută de către pianista Aurelia Cionca în cadrul unui concert dat 
la Ateneu la 17 decembrie 1931. După circa trei sferturi de veac de tă
cere, opera zămislită de Liszt din suculenta plămadă a folclorului ro
mânesc şi-a afirmat prezenţa, a intrat în circuitul şi în patrimoniul 
muzicii universale. · 

1 V. Alecsandri, Scrisori, însemnări. Ed. îngrijită de Ma1·ta Anineanu. Editura 
pentru literatură, 1964 şi Elena Rădulescu Pogoneanu, Viata lui Alecsandri,· Scdsul 
românesc, Craiova. 

2 Theodor Bălan, Liszt Editura muzicală, 1963, p. 353. 

374 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



* * * 
Nu putem încheia creionarea ce a avut drept obiect vizita lui Liszt 

în Bucureşti decît reproducînd omagiul adresat de acesta lui Barbu 
Lăutarul, cel mai tipic reprezentant al muzicii populare româneşti. 

La sfîrşitul întrevederii de care am vorbit, după ce Liszt impro
vizase îndelung pe clapele pianului, după ce Barbu Lăutarul reprodusese 
pe strunele viorii întreaga horbotă de variaţii cizelate de marele com
pozitor, acesta se sculă brusc şi mergînd la bătrînul Barbu, îl îmbrăţişă 
călduros, apoi luînd, după vechiul obicei paharul cu vin, i-l întinse 
spunînd: 

- Bea, Barbule lăutar, stăpînul meu, bea, căci soarta te-a făcut 
artist şi tu eşti mai mare decît mine„. 1. 

* * * 
Rănile se cicatrizează, durerile se uită, ruinile se îndepărtează, 

yiaţa nu stă pe loc, merge mereu înainte. Cumplitul sinistru din primă
vara lui 1847, „focul cel mare" care a mistuit o bună parte din Bucu
reşti a rămas in urmă, a stăruit numai în amintirea şi în balada populară : 

.„ Arde foc în Bucureşti, 
Merg scînteile-n Popeşti 
Şi dogoarea la Ploieşti ... 

Oraşul, ca pasărea Fenix a renăscut din propria lui cenuşă. După 10 luni, 
!a sfîrşitul lui decembrie 1847 şi în iarna lui 1848, bucureştenii se lăsau 
legănaţi de nemuritoarele valsuri făurite şi cîntate de noul oaspete, 
Johann Strauss-fiul... 

Cel ce devenise atunci steaua muzicii vieneze întreprinsese primul 
mare turneu de concerte. După Bratislava şi Budapesta, Strauss vizitase 
.oraşele Lugoj, Arad, Timişoara şi Sibiu iar apoi, purtat pe aripile val
sului şi ale succesului, ajunsese în Bucureşti. Locuitorii capitalei cu
noşteau şi dansau valsul vienez cu mulţi ani mai înainte; la seratele 
date pe la 1320-1830 in casele lui Dinicu Golescu, orchestra condusă 
de Ferlendis şi aceea a lui Cocoratu executau valsurile lui Strauss, ale 
lui Strauss-tatăl, bun înţeles. In 1847, Bucureştiul a îmbrăţişat cu en
tuziasm pe urmaşul acestuia, pe Iohann Strauss-fiul, ce va depăşi gloria 
tatălui. 

In seara de 6 ianuarie 1848, pe· estrada sălii Momulo se afla or
chestra lui Strauss, 30 de muzicanţi, cu toţii fii ai suburbiilor vienezE, 
majoritatea oameni maturi, iar în faţa lor sta dirijorul care ţinea în 
mină nu obişnuita baghetă, ci arcuşul. Strauss avea 22 de ani, era înalt, 
.subţire ca o trestie, obrazul fraged îi era uşor înăsprit de o mustaţă 
neagră cu vîrfurile răsucite în sus. Ochii muzicianului erau vii, fosfo
rescenţi, răspîndeau raze ce pătrundeau şi inundau sufletele ascultăto
rilor cu o căldură şi o bună dispoziţie generală. Podoaba părului negru 

1 „La vie parisienne" nr. 48/28 noiembrie 1874, articol reprodus de Th. Burada 
in „Convorbiri literare" 1888 („Cronica muzicală a oraşului Iaşi"). 
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ca abanosul, răsucit într-un hăţiş de bucle naturale, completa imaginea 
unui bărbat căruia calificativul de frumos era nepotrivit, acel de încîn
tător, de seducător era poate mult mai corespunzător. 

La concertul pomenit, muzicianul a apărut nu în fracul cu tăietură 
impecabilă ci într-un costum militar, în uniforma de capelmaistru al 
unui regiment vienez din care făcea parte. Cezar Bolliac ni-l descrie 
pe Strauss îmbrăcat cu tunică albastră cusută cu fireturi aurii şi cu 
pantaloni roşii, imagine oarecum potrivită atmosferei de atunci. Capitala 
Ţării Româneşti se găsea în perioada premergătoare stării revoluţionare 
ce se contura. Muzicianul a încheiat concertul executînd un potpuriu 
alcătuit din motive populare moldo-valahe. Piesa purta numele de
Ecouri din Valahia şi avea însăilat într-însa un vals plin de viaţă şi 
poezie cît şi melodii cu „strigături" asemănătoare cu strigăturile noastre 
naţionale de joc. 

Tîrziu noaptea, după concert, birtul lui Schlatter de pe strada 
Schitu Măgureanu a avut cinstea să adăpostească o bandă deosebită de 
petrecăreţi. La o masă au stat pînă la ziuă N. Filimon, Anton Pann, 
Cezar Bolliac şi cîţiva cîntăreţi din trupa germană de operă ; în capul 
mesei se afla cel sărbătorit, Iohann Strauss. In seara aceea artistul a 
vorbit ca de obicei puţin, dar tot ca de obicei a cîntat, spre mulţumirea 
tuturor, mult. A ascultat în acelaşi timp cu interes cîntecele noastre 
populare prezentate de neîntrecutul lor culegător Anton Pann. Popasul 
făcut în ţara noastră a fost bine venit, din el au tras folos atît artistul 
cît şi mişcarea muzicală din Principate. 

* "' * 
Prodigioasa carieră a lui Strauss începu.se cu trei ani mai înainte~ 

în 1844. Debutul glorios al tînărului aducea implicit apusul unei alte 
glorii, aceea a lui Strauss-tatăl. Dincolo de rivalitatea artistică stătea 
însă reforma pe care tînăru1 Strauss o adusese în factura clasică a val
sului. Tatăl reprezenta trecutul; prezentul şi mai ales viitorul era făurit 
de tînărul Strauss. In plămada muzicală modelată de acesta, unitatea 
tematică reprezenta elementul de bază. Ochiul şi urechea cea mai cu
noscătoare nu va putea discerne părţile unei suite, piesele disparate ce 
se găseau inclavate în valsul de tip vechi. Rămînînd un credincios re
prezentant al inspiraţiei supte din viguroasa sevă a cîntecului popular 
vienez, păstrînd supleţea şi frumuseţea liniei melodice a acestuia, tî
nărul compozitor revoluţionează valsul, îl amplifică, îl simfonizează am 
putea spune 1. Valsul lui Strauss-fiul, fără a-şi pierde fluiditatea şi 
graţia, îmbracă o formă mai dinamică, mai mobilizatoare, posedînd O· 

ritmică mai îndrăzneaţă. Strauss devine - şi rămîne pînă astăzi -
meşterul fără de egal al valsului ce ajunge să se identifice cu numele său. 

Ecoul triumfului întimpinat de tînărul muzician în Bucureşti a 
avut darul să deştepte în bătrînul Strauss sentimentul mîndriei paterne 
şi să netezească astfel calea spre reconciliere. In al doilea rînd, muzicianul 
a avut ocazia să asculte şi să preţuiască netăgăduita valoare reprezentată 

1 George Sbîrcea, Johann Strauss. Editura muzicală, 1963, p. 120. 
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de cîntecul popular românesc. La Bucureşti şi apoi la Iaşi, Strauss a cu
noscut pe vestiţii noştri lăutari, artişti care puteau deştepta interesul 
unor creatori ca Liszt şi Strauss, compozitori cu puternică orientare 
folclorică. Sincronizate în timp şi în semnificaţie, vizitele lui Liszt şi 
Strauss în Bucureşti au· fost binevenite, au altoit şi tonificat eforturile 
făcute de Anton Pann, Filimon şi Flechtenmacher pentru a da viaţă cu 
un ceas mai de vreme muzicii, operetei şi operei lirice româneşti. „Pa
şoptiştii" bucureşteni nu au greşit atunci cînd l-au aclamat pe Strauss 
şi cînd i-au cerut cu insistenţă să ră.mînă cît mai mult în mijlocul lor. 

lohann Strauss 

Strauss a cucerit cu valsurile lui omenirea întreagă, pe cei ce trăiesc 
în sudul Africei ca şi pe groenlandezii din nordul îngheţat. Valsul „Du
nărea albastră" s-a răspîndit într-un singur an, în 1868, în cinci milioane 
de exemplare, s-a fredonat pe toate meleagurile pămîntului. Un sondaj 
al opiniei publice mondiale asupra „celui mai cunoscut şi iubit om" a 
adus victoria lui Strauss care s-a dovedit a fi cel mai cunoscut şi mai 
adorat personaj din lume. 

Tîrziu, cînd anii s-au adunat, în iarna vieţii fiind; odată, în casa 
vieneză şi în biroul lui din Igelgasse, Strauss a fost rugat de o bună 
prietenă, Catarina Schratt, artistă la Burgtheater, să-i povestească cîte 
ceva din cariera lui, să-i spună care au fost cele mai puternice impresii 
şi sentimente pe care le-a încercat în viaţă. 1 Strauss se lăsă mult rugat, 

1 Max Kronberg, Johann Strauss - Paris, Ed. de France, 1939. 

377 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



u era anevoie să-şi depene amintirile, a povestit totuşi un episod trăit 
de el în America, atunci cînd a cîntat acolo pentru prima oară valsul 
„Dunărea albastră". Frenezia cetăţenilor de dincolo de ocean, pasionaţi 
amatori de „amintiri", a fost cît pe-aci să-l lase fără haine care au fost 
tăiate în mici bucăţi. Catarina Schratt nu s-a declarat mulţumită şi a 
insistat : 

- E adevărat că în tinereţe, cu ocazia turneului pe care l-ai făcut 
1n Valahia. ai fost luptător, te-ai bătut la Bucureşti eroic cu sabia ? 

Bătrînul şi frumosul muzician a rîs cu poftă, ochii s-au aprins cr.i 
la amintirea unui fapt depărtat, plăcut, şăgalnic, buclele din cap s-au 
scuturat şi ele de atîta rîs. Strauss nu a răspuns nimic dar nici nu a 
dezminţit insinuanta întrebare. Răspunsul o să ni-l furnizeze documen
tele epocii. 

In februarie 1848, vremurile erau tulburi, atmosfera bucureşteană 
era încărcată, lipsea numai scînteia care urma să aprindă cîteva luni 
mai tîrziu vîlvătaia revoluţionară. Din Viena veneau ştiri care exaltau 
spiritele austriecilor ce locuiau la Bucureşti într-un număr apreciabil : 
profesori de toate felurile, tehnicieni, muncitori care veniseră să-şi cîş
tige pîinea în primitoarea Ţară Românească .. Veştile care ajungeau la 
urechile lui Strauss erau îmbucurătoare : la Paris izbucnise revoluţia, 
regalitatea fusese îndepărtată, populaţia ridica baricade pe străzi. Viena 
nu era nici ea calmă, jugul tiraniei habsburgice începe~ să fie clătinat. 
Cu toată crunta represiune a lui Mettemich, populaţia vieneză, mun
citorii şi studenţii mai ales, manifestau pe frumoasele bulevarde cir
culare, lipeau afişe cu lozinci revoluţionare, cereau îndepărtarea tira
nicului cancelar. 

Colonia austriacă din Bucureşti, la aflarea acestor ştiri, fu cuprinsă 
şi ea de efervescenţă, cu atît mai mult cu cît terenul era prielnic, acelaşi 
vînt revoluţionar sufla şi în Bucureşti. !ntr-o zi, paşoptiştii români care 
circulau pe străzi se încrucişară cu un grup curios de manifestanţi; era 
colonia austriacă ce se îndrepta spre locuinţa consulului respectiv. Grupul 
aYea drept conducător pe Iohann Strauss îmbrăcat în uniformă militară, 
cu chivăra pe cap şi cu sabia prinsă la şoldul stîng. Mergea într-un ritm 
uşor, sălta parcă în unduitoarea melodie scrisă în trei pătrimi, ritmul 
fermecătoarelor lui valsuri. Grupul de revoluţionari a pătruns în locuinţa 
şi biroul consulului, i-a cerut acestuia să comunice la Viena dorinţa 
cetăţenilor austrieci din Bucureşti, dorinţă ce era la unison cu aceea a 
concetăţenilor vienezi : înlăturarea lui Metternich, dărîmarea secularei 
tiranii feudale, acordarea de libertăţi. Membrii delegaţiei au trebuit să 
lupte cu personalul consulatului, s-a produs o învălmăşeală în cursul 
căreia Iohann Strauss a scos sabia 1 .•. La Viena s-a primit mai tîrziu 
coiful muzicianului, pierdut în învălmăşeală şi trimis ca probă evidentă 
a atitudinii şi uneltirilor revoluţionare ale tînărului artist, luptător cu 
muzica dar şi cu sabia pentru binele şi viitorul mai senin al oamenilor 
de pretutindeni. 

' Heinrich Eduard Jacob, Johann Strauss, v ater und Sohn - Hamburg 1956 ; 
vezi şi George Sbîrcea, op. cit., p. 126. 
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ASPECTE PRIVIND INCEPUTURILE INVĂŢĂMINTULUI MUZICAL 
SUPERIOR IN BUCUREŞTI 

de GEORGE D. FLORESCU 

Prin titlul nostru cu privire la învăţămîntul muzical superior ţinem 
a face o precizare : în cele ce înfăţişăm ne vom referi exclusiv la muzica 
clasică, şi nu la practica obişnuită a muzicii care îmbrăţişează pe cea 
populară şi uşoară cu toate formele ei. 

Nume ilustre azi ca : Bach, Haendel, Mozart, Haydn, Gluck şi 
Beethoven - ca să nu amintim decît de acelea din veacul al XVIII-lea -
sînt aproape necunoscute ţărilor noastre înainte de începutul secolului 
trecut, şi chiar atunci cînd aflăm ceva despre muzica lor superioară, 
aceasta o găsim în clasa suspusă. Familiile domnitoare de la noi, cu 
obîrşia din mahalaua constantinopolitană a Fanarului, şi cele fanario
tizate, trecînd la Stambul prin însemnata slujbă de mare dragoman al 
Porţii în scurgerea veacului al XVIII-lea, au fost nevoite să se familia
rizeze cu limba lui Voltaire, şi odată suite în scaunele domneşti ale 
ţărilor romîne, au adus pe meleagurile noastre secretari francezi - mai 
toţi azi anonimi - dar prin intermediul lor şi a consulilor străini s-au 
pus în legătură cu civilizaţia apuseană. 1 Astfel s-au aciuiat aici dascăli 
străini, ba francezi ca Jean Baptiste Linchoult 2 pe lîngă Alexandru 
vodă Ipsilanti, ba nemţi de pe la Beci - denumirea Vienei încă la apusui 
secolului al XVIII-lea -- care au fost pe de o parte guvernori - adică 
preceptori - ai beizadelelor şi implicit şi ai scoborîtorilor bărbăteşti 
a familiilor 1nrudite cu cea domnitoare. iar pe altă parte, guvernante 
pentru domniţele şi fetele de boieri, dăscălind în limba franceză şi cea 

. germană cunoaşterea artelor frumoase, adică : muzica, desenul, pictura 
şi danţul, cunoaşterea bunei ţinute şi a modei occidentale. Ce dăscăleau 
pe latura muzicală, cum şi unde, mai că nu putem răspunde, cît pentru 
învăţămîntul propriu-zis şi exemplificarea acestei arte, toate sînt înecate 
într-o negură de nepătruns atît pentru începuturi ca şi pentru evoluţia 
şi evaluarea lor la noi. 

l Georges B. Ştirbey, Feuilles d'Automne et Feuilles D'Hiver, ed. Calmann
Levy, Paris, 1916, vol. I, p. 93-94. 

1 Este înaintaşul familiei Lenş din Ţara Românească. Aceasta s-a ilustrat 
la noi în persoana lui Filip Lenş, fiul lui Jean Baptiste amintit, şi a fost ministru 
al cultului în prima jumătate a secolului XIX. (v. Roul Bousquet, Les meprise.~ 
d'une genealogie, în revista franceză „Revue des pays d'01.·". 1930 ; v. şi Vasile 
!l-1ihordea, Politica orientală franceză în ţările române în secolul XVIII, Bucureşti, 
1937, p. 118-120). 
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De existenţa unor instrumente muzicale ca spinete şi clavecine nu 
avem cunoştinţă la noi, însă ne-a fost dat să aflăm în anul 1953 un 
clavicord foarte interesant datat din 1798 în conacul fost al boiernaşilor 
Budişteni de la Budeasa în Argeş, clavicord care se află din 1958 în 
Muzeul oraşului Piteşti. Desigur că aceste instrumente vor fi ajuns la 
noi abia prin prima jumătate a veacului trecut. Cine va fi cîntat pe ele, 
ce se va fi cîntat şi cum se va fi cîntat sînt întrebări care se înşiră în 
lanţul enigmelor ce învăluie începuturile învăţămîntului muzicii culte 
din ţările noastre. Şi totuşi el a fiinţat pe meleagurile noastre şi era 
firesc să pornească din marile săli ale curţii domneşti, căci ştim din 
evocări ale trecutului că o domniţă Ralu era bună muzicantă - e vorba 
de fiica lui Ioan Gheorghe Caragea, soţia lui Iordache Arghiropol -
cea care o pus bazele primului teatru din Bucureşti între 1812-1818 
aflat la Cişmeaua Roşie, peste drum de actuala biserică Albă de pe calea 
Victoriei. Ni se spune că la această domniţă s-ar fi executat „Appassio
nata" marelui Ludwig van Beethoven. 1 Dacă această compoziţie beetho
veniană, de o tehnicitate pe care puţini pianişti o stăpînesc, a fost auzită 
pe atunci în Bucureşti, ne mirăm că nu ni s-a păstrat nicăieri numele 
aceluia care va fi executat-o, încât nu credem a greşi atribuind execuţi.;;L 
ei unui străin - pianist de mare talent anonim - trecător pe la noi. 
De asemenea nu putem admite că domniţa Ralu să fi stăpînit arta 
pianului aşa de adînc pentru a trece drept executantă a celebrei sonate. 

Cercetările cele mai serioase asupra învăţămîntului muzical la noi 
ne-o înfăţişează un adînc cunoscător şi muzicolog de calitate, neuitatul 
George Breazul, care trebuie socotit ca părinte al istoriei acestui învă
ţămînt la începutul secolului al XIX-lea. 2 

Putem adăuga că în două familii din Ţara Românească arta mu
zicală superioară a fost exemplificată în prima jumătate a veacului 
scurs şi anume: Suţuleştii şi Ghikuleştii, şi unele din rudeniile lor. 
Anica Suţu fiica lui Grigore beizadea, născută la Constantinopole la 
sfîrşitul veacului al XVIII-lea, trăitoare în Bucureşti pînă la. adînci 

1 Fernanda Foni, Apariţia formelor instrumentale şi de cameră în arta muzi
cală românească, în „Studii şi cercetări de Istoria Artei", Buctll'eşti, 1962. 

Precizăm că sonata op. 57 a fost concepută de marele titan al artei pianului 
în anul 1804 şi a văzut lumina tiparului abia peste patru ani în editura unui 
hamburghez, care a intitulat-o cu numele pe care-l poartă şi azi, iar marele 
compozitor îşi atribuia inspiraţia în piesa: „The Tempest" (FW'tuna) a lui Wi
lliam Shakespeare (v. Yvonne Tienot, Beethoven, ed. Henry Lemercier, Paris 1956,. 
p. 61-62). 

1 A încetat din viaţă la 3 august 1961 regretat de toată suflarea muzicală 
română. 

Relevăm pentru lucrarea noastră din însemnata sa bibliografie în muzicologie 
llrmătoarele două studii valoroase : 1) lnvăţămîntul muzical în Principatele Ro
mâ.neşti, în Anuarul pe 1941-1942, Conservatorul de muzică şi artă dramatică, 
Imprimeria Tiparul universitar, 1943, şi 2) lnvăţămîntul muzical în Ţara Româ
nească, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea Conservator-ului de mu
zică şt declamaţiune din Bucureştt în revista „Muzica", Bucureşti, supliment nr. 
6-8, 1955 (v. Viorel Cosma, Compozitori şi Muzicologi Români - Mic lexicon, sub 
redacţia lui.... ed. muzicală a Uniunii Compozitorilor din Republica Socialistă Ro
mânia, 1965). 
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bătrîneţi, cînta foarte frumos din gură, însoţindu-se de ghitară 1. Sma
randa Nicolae Ghika 2 - cunoscută sub numele de Esmeralda - născută 
Arghiropol - tot pe la sfîrşitul veacului al XVIII-lea, fusese crescută 
aici în Bucureşti sub oblăduirea artistică a mătuşi-si, domniţa Ralu 
Domniţa Anastasia - mama Esmeraldei - avea case mari şi primitoare 
în mahalaoa bisericii sf. Ilie-Gorgani 3. Esmeralda, dotată cu o voce 
frumoasă şi un dar actoricesc deosebit, încă din tinereţe, a făcut din 
casa ei primul teatru românesc, odată măritată cu Nicolae Scarlat Ghlka. 
Acesta moştenise marea casă părintească din preajma Podului de Pă
mînt din josul grădinii Cişmigiului. Alături de aceasta era palatul rudei 
sale : a banului Mihalache Dimitrie Ghika. Şi să nu uităm că în casa 
primitoare a acestui mecena al culturii - casă al cărui belşug devenise 
proverbial, căci atunci cînd se vorbea de bogăţie şi de dărnicie, cei ai 
vremii spuneau : „ca la banul Ghika" ~ - au fost cele mai frumoase şi 

răsunătoare petreceri ale societăţii culte ale acelor vremi. ln această 
casă de pe malul drept al vechei albii a Dîmbovitii a descins şi a fost 
găzduit marele pianist Franz Liszt la asfinţitul anului 1846, şi tot aici 
au răsunat zidurile sub măiastra mină a acestui fenomen al artei pia
nistice. 

Astfel, pe o întindere destul de mare : de la biserica sf. Ilie-Gor
gani pină în josul fostei biserici a sfîntului Ioan cel Mare 5 se aflau trei 
palate unde au fost manifestaţii muzicale şi teatrale. In aceste case a 
îndrăgit pe ascultători un adînc cunoscător al artei pianului, un scobo
rîtor al vechilor Filipeşti, fiul unei Ghikulese : Nicolae Dinu Filipescu 6 

de a cărui nume amintirile vremurilor ne spun că a fost şi compozitor 
muzical, dar operele lui - cite şi care vor fi fost, pe semne inspiraţii 
fugare de muzică cultă - nu au văzut nici odată lumina tiparului, ră
mînînd şi ele doar ca amintiri, înscriindu-se la rîndul lor în noianul de 
enigme de care am mai vorbit. 

1 Informaţie din cronică de familie. 
2 Smaranda (Esmeralda) N. Ghika este fiica lui Lncache Arghiropol şi al 

domniţii Anastasia Constantin Moruzi, şi deci nepoată domniţei Ralu Caragea după 
soţul acesteia Iordache Arghiropol, fratele lui Lucache. S-a căsătorit pe la 1816-
1817 cu Nicolae Scarlat Ghika (unchiul lui Ion Ghica, scriitorul) şi s-a stins din 
viaţă în Bucureşti la 28 martie 1857. 

3 Numele străzii Domniţa Anastasia, se referă la mama Esmeraldei. Această 
domniţă s-a stins din viaţă la adînci bătrineţi în 1846 în casele ei din marginea 
Dîmboviţii, pe malul sting al micului cot pe care-l făcea aci vechea albie a gîrlei. 

' Actuala reşedinţă a Sfatului popular al regiunii Bucureşti. 
5 Palatul CEC-ului de azi. 
6 Era fiul cel mai mic al başboierului Dinu Filipescu! şi avea de mamă pe 

Zoe, una din fiicele marelui ban Dimitrache Ghika. Era născut la 1784. Căminar 
în 1806, agă în 1816, hatman în 1826, deputat în 1831-40, logofăt şi membru al curţii 
apelative în 1839, membru la înaltul Divan în 1846. A decedat la 18 martie, 1846. 
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Esmeralda Ghika adusese pentru cultivarea copiilor e1 m arta tea
trală pe marele Costache Aristia 1, fostul sprijinitor al domniţei Ralu, 
iar ca dascăl de clavir al odraslelor ei pe Iosef Gebauer 2• 

O altă Suţuleasă, pianistă încercată, a fost Sevastiţa, fiica lui 
Alexandru Mihail beizadea, de asemenea elevă a amintitului Iosef Ge·· 
bauer. Căsătorită la 18W cu Nicolae Mavros :\ părintele arheologiei din 
ţările noastre, a locuit în mahalaua Doamnei. Aici au fost dăscălite două 
din fiicele lui de către Alexis Gebauer, fiul amintitului Iosef : Maria de
venită prin căsătorie Cantacuzină, mama marelui savant Ion I. Canta
cuzino un adînc admirator al operei lui Richard V ... 'agner, şi Alexan
drina - zisă Saşa - ce a fost soţia reputatului scriitor şi economist 
Ion Ghica. 

Nu vom adînci aici prezentarea '1 tov. Fernanda Foni, care ne vor
beşte de „Apariţia formelor instrumentale şi de cameră în arta muzicală 
românească". Amintim doar concluziile d-sale cu privire la anul 1812, 
că acest an poate fi socotit ca prima forr:p.ă a manifestărilor instrumen
tale şi de cameră în Principatele Române prin exemplificările compozi
torilor de seamă din literatura muzicală universală, fapt de un interes 
capital, dar exemplificările caselor bucureştene date de d-sa: B. Grigore, 
B. Ştirbei şi E. Ghica, pe· lingă greaua lor identificare, nu corespund 
acelui an. 

Unele din primele cunoştiinţe de exemplificări muzicale şi coreo
grafice, lipsind totuşi tocmai ce ne-ar fi mai de folos, ni le dă un spiri
tual conte francez : Augustin de Lagarde, într-un mănunchi de scrisori 

A fost căsătol"it cu Safta Grigorie Hrisoscoleo n. 1790, decedată în 1852, în
gropată la Radu Vodă. 

Nicolae Dinu Filipescu este fratele başboierului Iordache Filipescu! şi bunicul 
lui Nicolae Filipescu, politicianul conservator. 

1 Grec de obîrşie. Era născut la 1800, participă la Eterie la 1821 ; fost membru 
activ al „Filarmonicii", 1835 ; traducător de opere teatrale şi actor ; Comandant al 
gărzilor naţionale la 1848. S-a refugiat în Franţa şi la reîntoarcere a fost bibliotecar 
al statului la 1856, apoi profesor la 1863 şi moare orb la 18 aprilie 1880. 

2 Dintr-o familie de muzicieni germani a fost şezător în Transilvania. A 
venit în Bucureşti încă înainte de 1838, fiind văduv trecut de 50 de ani avîndu-şi 
locuinţa din Bucureşti, în mahalaua Sf. Nicolae (Şelari). El a fost dascălul de 
clavir al societăţii înalte a vremii. Alexis Gebauer, reputat profesor de pian, a fost 
fondatorul primului maga:dn de editură muzicală din Bucureşti, pe Podul Mogo
şoaei la n-rele 23 şi 25. (Ştiri mai adîncite vom da într-o lucra1·e privind editura 
aceasta muzicală bucureşteană). 

3 Nicolae Mavros se trăgea dintr-o familie grecească trăitoare în Rusia. Părin
tele său, Iordache, fusese vel căminar în Moldova la 1793 şi apoi vei hatman: era 
mort înainte de 1814. A fost căsătorit cu Maria Ventura ce s-a stins din viaţă 
la 1840. 

Nicolae era născut la 1782 şi a fost comis în 1817, vei clucer în 1818, vel 
hatman în 1819, consilier de stat rus şi inspector general al carantinelor în 1832. 
Era unul din cei mai mari colecţionari de antichităţi din ţările noastre. S-a stin~ 
din viaţă la 2 august 1868. A fost căsătorit în două rînduri : 1) la 1813 cu Pulcheria 
Dim. Ghika, de care a divorţat, ea recăsătorindu-se cu Vladimir Blaremberg, şi 2) 
la 1820 cu Sevastiţa Al. Suţu. 

" v. mai sus nota 3. 
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c[1t1·c un priekn al său -- pe semne un englez - Jules Griffith 1. Aflăm 
scrisori trimise din Bucureşti în scurta sa şedere aici în luna lui martie 
a anului 1813. Relevăm că în capitala ţării noastre a fost găzduit în casa 
Catincăi Slătineanu - este văduva lui Scarlat, născută Grigore Filipescu, 
poreclită de contimporanii ei cu numele de ,.Petaluda" - adică : flu
turaş - ce stăpînea şi locuia în cunoscuta casă Slătineanu căreia cei 
din vremurile mai apropiate îi ziceau : „la Capşa". Scrisorile sfătosului 
conte francez păcătuiesc însă cu privire la lipsa anilor şi a lunilor, dar 
pot fi precizate din cauza unor evenimente trăite de el în Bucureşti. 
.A.. doua zi după sosirea sa aici a putut vedea arzînd palatul curţii dom
neşti „de peste drum". E vorba de năpraznicul foc care a mistuit pînă 
în temelii faimoasa Curte Nouă ridicată în Dealul Spirei de către 
Alexandru vodă Ipsilanti, incendiu care a avut loc între decembrie 1812 
şi ianuarie 1813. 

Intr-altă scrisoare, Lagarde ne istoriseşte -'-- adică lui Griffith -
că a fost poftit la Brankovan Basarab. Din precizările pe care ni le dă 
cu privire la acest boier, el nu este altul decît Grigore Brincoveanu, 
viitorul mare ban al ţării. Ştim că locuia într-o casă mare pe actualul 
mal drept al Dîmboviţii - pe v1 ~mea aceia pe cel stîng - acolo unde 
s-a ridicat acum cîţiva ani cel mai înalt bloc al capitalei ţării, edificiu 
modern numit : „Blocul Turn" căci are 17 caturi. După ce descrie, cu 
mucalite, uneori chiar usturătoare aprecieri, ospăţul oriental care s-a 
prelungit timp de cîteva ore, comesenii au fost poftiţi în salon, unde li 
s-au servit : cafeaua, dulceţi şi îngheţate. Lagarde încă precizează că la 
această recepţie „fiicele lui Brîncoveanu au cintat la pian şi la harpă, 
apoi au cîntat din gură în greceşte şi ruseşte şi chiar dănţuiră pentru 
a da o idee de varietăţile talentelor lor", şi încheie istorisirea sa cu 
următoarea reflecţie : „Eram ispitit a le spune acele cuvinte încîntătoare 
ale lui Fontenelle 2 : „Aţi învăţat de toate, afară de a place şi totuşi 
aceasta este ceea ce îndepliniţi cel mai bine". Măgulitoarele aprecieri 
ale mucalitului francez nu ne precizează nici ce au cîntat la pian şi la 
harpă, şi nici cum au cîntat, dar ce este de luat in seamă este că la 1813 
Brîncoveanu avea în casa lui nu numai un pian dar şi o harpă. Ştim 
pe de altă parte că pe acele vremi harpa era un instrument muzical 
foarte obişnuit în muzica cultă vieneză, încît ne p_!lnem o întrebare dacă 
avem a face cu un asemenea instrument muzical. Cine va fi fost dascălul 
de harpă al ziselor fiice ale boierului? Oare nu vom avea aci t.:"l clavi
cord de a cărui existenţă nu va fi avut cunoştinţă contele aces~ instru
ment fiind de factură vieneză şi alcătuit dintr-un scrin scund nu prea 
adînc, cu claviatură şi patru pedale ca un pian, iar pe tăblie o harpă 
vertical ridicată ? 

1 Augustin de Lagarde este r.ăscut pe la mijlocul secolului XVIII. Literat 
francez, fusese emigrat la 1790 în Austria şi apoi în Polonia la contele Felix 
Potocki. Vine în Bucureşti în domnia lui vodă Ioan Caragea şi-şi scrie memoriile 
sub formă de scrisori : Vayage de Mascau a Vienne par Kiav, Odessa, Constanti
nopale, Bucharest et Hermanstadt, ou lettres adresees a Jules Griffith, ed. Paris, 
1824). 

2 Bernard Le Bovier de Fontenelle, celebru literat francez !lăscut la Rouen 
în 1657, mort centenar la 1757. Opera sa cea mai însemnată este: „Entretiens sur 
la pluralite des mandes". 
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Unde însă Lagarde se înşeală, este că socoteşte pe executantele 
pe care le admiră, ca fiind fiicele lui Brîncoveanu. Afirmăm categoric 
că acest ultim vlăstar al nefericitului Constantin vodă Brîncoveanu ce 
pierise la 1714 în ziua sfintei Marii la Constantinopole sub securea gî
delui turcesc - şi acest detaliu îl menţ.ionează contele - nu a avut 
nici un scoborîtor direct şi că pe acea vreme înfiase pe o nepoată a soţiei 
sale : pe Joiţa Alexandru Mavrocordat, care era de cel mult 13 ani 
atunci. Pe aceasta o va mărita-o Grigore banul cu Gheorghe Dimitrie 
Bibescu şi ea a fost prima Doamnă a acestuia de la 1842 la 1845. Să fi 
fost printre executantele la petrecerea de la Brîncoveanu măcar una 
din nepoatele lui de soră, una din fetele lui Grigore Băleanu: Alexandra 
(Luxiţa) ce se va căsători peste un an cu sfătosul Nicolae Văcărescu, 
unul din pleiada poeţilor din această familie ? Cealaltă fată a Bălea
nului : Zoiţa, fostă soţia lui Matei Ghika, devenită după despărţire con
soarta bogatului Ştefan Hagi-Mosco, din amintiri de familie s-ar părea 
că era cam certată cu artele frumoase. 

Depănînd firul învăţămîntului muzical superior în Bucureşti, despre 
care nu am putut vorbi decît ca exemplificări, nu putem trece cu ve
derea peste impunătorul chip de „boier democrat" ce a fost Dinicu 
Golescul, înfiinţătorul primei societăţi literare de la Braşov încă de pe 
vremea răzmiriţii lui Tudor, apoi stilpul celei de-a doua după întoar
cerea sa de pe meleagurile străine, asociaţie ce-şi avea aşezarea în marea 
easă bucureşteană de pe fostul Pod al Mogrn;;oaiei, lingă Puţul cu Zale 1. 

Dinicu Golescu înfiinţase pe timpul cind ciuma bîntuia în capitală o 
şcoală pe moşia sa de la Goleşti, şcoală unde aflăm şi un „şcolarh" 2 -

adică: director - al secţiei muzicale ceea ce denotă că luminatul boier 
s-p,. gîndit şi la cultul muzicii. De ce gen va fi fost, nu am putut afla 
ceva precis, dar ştim că între 1824 şi 1826 Dinicu stătuse cităva vreme 
la Viena, şi ştim că acest oraş era acel al muzicii cu toate că în „Insem
nările" sale acest boier, dornic de cultură pentru ţara sa, nu aminteşte 
nimic de această artă majoră. Stingerea din viaţă pe neaşteptate la 
5 octombrie 1830 a acestui stîlp al culturii poporului ce a fost Dinicu 
Golescu a pus în adormire şi cultivarea muzicii. Societatea literară zisă 
,.Filarmonica" 3, înfiinţată la 1833, nu a prea adîncit cultivarea aces
tei arte. 

In al treilea deceni~ al veacului trecut aflăm de înfiinţarea unei 
clase publice de muzică vocală şi instrumentală în care se primeau elevi 
gratuiţi. Conducerea acelei clase a fost dată muzicantului lohann An
dreas Wachmann care lucra la opera germană din Bucureşti încă din 
1830, iar abia pe la 1835 acesta, împreună cu Louis Duport, profesor 

t Pe locul unde azi se află aripa stingă a Palatului Republicii. 
1 Informaţie împărtăşită nouă de profesorul George Fotino. 
:1 v. I. Xenofon, Filarmonica de la 1833 (Centenarul primei reprezentaţii de 

teatru naţional în Bucureşti), Bucureşti, „Munca Literară", 1934, 64 pagini. 
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de coregrafie 1, ajutat şi de un oarecare Conti, vor crea o şcoală de 
teatru pe socoteala lor. 

Marele merit totuşi al „Filarmonicii" a fost cumpărarea terenului 
din susul fostelor stăpîniri ale Brezoienilor veacului al XVIII-lea ce se 
întindeau pînă în fostul Pod al Mogoşoaiei spre hanul lui Filaret mitro
politul. Pe acest teren s-a ridicat la 1852 teatrul zis : „cel Mare", care 
a luat ulterior numele de: „Teatrul Naţional". 

Licăriri cu privire la învăţămîntul muzical mai aflăm la 1849. Ne
uitatul muzicolog român George Breazul ne aminteşte în lucrările sale 
de un italian : Luigi Giuglelmi, profesor de canto, fost elev al Colegiului 
regal din Neapole, care propune înfiinţarea în Bucureşti a unei şcoli 
naţionale filarmonice pentru învăţătura de cîntări muzicale, dar de în
fiinţarea ei şi de fiinţa ei nu avem nici o ştire. 

Incă din timpul domniei lui Alexandru Dimitrie Ghika venise în 
ţara noastră - tînăr la acea vreme - un vienez de origine, viorist în
cercat, adus de .Josef Gebauer. Era Ludwig Wiest 2• Acesta a concertat 
şi dăscălit în arta muzicală mult tineret bucureştean şi a .strîns o prie
tenie trainică cu un tînăr talent : Dimitrie G. Florescu, de care este 
legată fiinţa viitorului Conservator de muzică şi declamaţiune, înfiinţat 
oficial la 5 octombrie 1864. 

In publicaţia oficială a Academiei Republicii Socialiste România 3 

"e stabileşte cu privire la: „Muzica în Ţara Românească", următoarele: 

1 Louis Duport este cunoscut ca un mare maestru de dans şi celebru coreo
j:(raf. Era născut la 1781 şi a fost rivalul altei celebrităţi pariziene: Vestris, pe 
care părăsindu-l în capitala Franţei, emigră în 1808 în Rusia, stabilindu-se la Sf. 
Petersburg unde repurtă succese şi mai strălucite. După opt ani părăseşte capitala 
imperiului ţarist, stabilindu-se la Viena, unde îl aşteptau cele mai frumoase trium
furi. La 1830 îl aflăm în Bucureşti, căci Costache Faca în piesa sa : „Comedia 
vremii" (greşit intitulată : „Franţuzitele") este amintit numele lui. (v. Costache 
Faca, „Comodia Vremii (Franţuzitele), 3 acte c11 o introducere de Vasile Vîrcol, 
Bucureşti, Socec, 1906,, 63 pagini). Louis Duport moare în decembrie 1853, lăsînd 
două fiice care erau stabilite la Braşov unde trăiau din ce cîştiga cu lecţii de pian 
:şi dir. concerte, Maria, fiica cea mai mică, ce-şi făcuse cultura pianistică la Viena. 
La unul din aceste concerte aflîndu-se şi Dimitrie Gr. Ghika - faimosul „Beizadea 
Mitică" - acesta se îndrăgosti de Charlotte L. Duport, sora mai mare a Ma
riei şi îi ceru mina. Căsătoria acestora s-a făcut la 8 iulie 1862. Cu ocazia 
venirii în Bucureşti Charlotte Ghika a adus şi pe soră-sa, care era şi compozi
toare de talent căci de la ea ne-au rămas multe compoziţii de pian pe arii româ
neşti printre care şi o transcripţie foarte reuşită a Steluţei lui Dimitrie G. Florescu. 

2 Era de origine austriacă. Născut la Viena la 25 noiembrie 1819, la încheierea 
studiilor muzicale cu specialitatea viorii a fost adus de Iosef Gebauer în Bucureşti, 
unde a luat parte la toate manifestaţiile muzicale ale înaltei societăţi. A fost 
conducător al orchestrelor Teatrului Naţional şi al Operei Italiene. Reputat dascăl 
de vioară, a fost copilul răsfăţat al domnitorilor Alexandru D. Ghika, Gheorghe 
D. Bibescu, Barbu D. Ştirbei şi Alexandru Ioan Cuza, fiind declarat cetăţean 

român. A compus o sumedenie de lucrăl'i muzicale pe teme româneşti. S-a stins 
din viaţă în Bucureşti la 19 ianuarie 1889, lăsînd doi fii, care şi ei au ilustrat 
arta muzicii : E1·nest, care a murit tînăr la vîrsta de 24. ani la Sulina, şi Iulius, 
pianist de valoare şi profesor de pian la Conservatorul de muzică bucureştean. 

3 v. Istoria României, vol. IV, (1848-1878), ed. Acad. 1964. 
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„Merită să fie menţionat şi D. G. Florescu, participant la revoluţia 
din 1848, primul compozitor de romanţe, membru fondator al Conserva
torului din B\lcureşti",. iar în volumul recent apărut : „100 ani -
1864-1964 - Conservatorul „Ciprian Porumbescu" 1, se aminteşte pe 
scurt că este cunoscut şi proiectµ} compozitorului Dumitru G. Florescu~ 
şi a violonistului Ludovic Wiest (iunie 1851) pentru întemeierea unui 
Conservator de muzică, „proiect prilţl.it cu interes şi aprobat de către 
domnitorul Ştirbei vodă, dar abandonat din lipsă de mijloace financiare". 

Amintim că în secţia manuscriseior bibliotecii Academiei se află 
un dosar sub titlul : „Conservatorul de muzică din Bucureşti, 1859" 
achiziţionat de această instituţie de cultură încă din 1951. Accentuăm 
asupra unui fapt interesant că foile scrise cu un proiect de statut al 
acelui Conservator de muzică sint chiar ale acestui Dimitrie G. Florescu. 
de care - încă cu şapte ani înainte - melodia rămasă nemuritoare a 
„Steluţei" pe versurile lui Vasile Alecsandri: „Dedicaţie lui E. N.", a 
fost compusă pe malurile Senei încă din 1852, pe timpul surghiunului 
autorului ei. · 

Ceea ce însă este de un interes capital pentru titlul pe care îl poartă 
prezentarea noastră este că la dosarul de la Academie, amintit mai sus, 
se află o anexă scrisă de mîna lui D. G. Florescu, purtînd următo
rul titlu : 

„Metoda elementară de Muzică trasa shi combinată din Metoda 
maestrului B. Asioli, 3 Directorulu Conservatoriului din Milano - Me
toda priimită de Conservatoriulu din Paris şi adaptată de sc6lele din 
Romania de D-nu Franchetti, " professoru de Musica la gimnasiulu din 
Bucureşti, de Demetrie G. Florescu, 1859". 

Manuscrisul acesta are 35 de pagini format ministerial, foarte 
frumos scris de ·autorul lui. 

1 Lucrare apărută în editura muzicală R Uniunii Compozitorilor în 1965. în 
lucrarea amintită la· nota precedentă s-a strecurat o greşeală de tipar : în loc de 
Dimitl'Îe G. Florescu s-a trecut: Dimitrie A. Florescu. Facem corectarea cuvenită. 

2 S-a născut la 15 octombrie 1828 şi s-a stins din viaţă la 8 septembrie 
1875 (v. pentru biografia lui articolul nostru din revista „Ilustraţia" pe anul 1927). 

:J Bonifacio Asioli, muzicant şi compozitor italian. Era nă~cut la Corregio în 
1769. A început a compune încă fiind copil mic de opt ani. Opera sa se re;:umă 
la cantate. A scris şi două lucrări didactice .: „Principi elementari di musica, si 
Tratatto di armonia e di accompagnamento, pe lingă altele mai puţin însemnate_ 

D. G. Florescu le cunoştea de pe vremea şederii sale în surghiun la Paris. 
lntre anii 1850-1857. B. Asioli s-a stins din viaţă în 1841. 

4 Benedetti Franchetti compozitor italian. A luat parte ca voluntar în legiu
nea lui Garibaldi, dar în urma unei răni a trebuit să o părăsească si fiind dotat 
cu un simţ muzical foarte adînc s-a îndeletnicit cu impresariatul ·de trupe de 
opere scenice, mai ales italiene, fiind şi profesor de canto. Venise în Bucureşti în 
1852 în domnia lui Ştirbei, care apelase la serviciile sale şi îl însărcină cu alcătui
rea corudlor a căror şef a fost. Cu toate că era profesor la diferite şcoli din Bucu
reşti, a continuat cu impresariatul, fiind chiar destul de înaintat în vîrstă si 
1;uferind de rana din tinereţe. Lui Franchetti i se datoresc reprezentări de ope1;P" 
scenice în Bucureşti care nu se mai auzeau pe scenele străine, ca spre pildă 
frumoasa operă a lui Gioacchino Rossini : „Moise", reprezentată în capitala noastră 
cu o tl'Upă italiană cu elemente destul de bune, în iernile anilor 1876-1879'.. 
B. F!'anchetti s-a stins din viaţă în Bucureşti la 1895. 
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Această metodă elementară de muzică este prima lucrare de în
văţămînt muzical superior la noi şi totodată singura cunoscută nouă 
pe acele vremi. 

Ea împarte şi explică elementele muzicii în 14 secţiuni orînduite 
din întrebăl'i şi răspunsuri, şi anume : „Originile şi progresul musicii" 
cărora le urmează : „Principiuri elernenta1·e" de muzică : „Despre sunet 
şi caracterul musical, figuri şi pausele lor, punctul care prelungeşte 
notele, legătura lor, chei, timpi, cu şi fără soţi, sincopă, puntul d'org, 
sixte, septime şi octave;'. 

* * * 
In cele ce am înşirat, frunzărind cartea de istorie a muzicii culte 

de pe meleagurile noastre, ne-am străduit a înfăţişa cîteva aspecte a
supra începuturilor învăţămîntului muzical superior Ia noi. 

Acest învăţămînt a dat însă omenirii genii a căror faimă a depăşit 
de mult graniţele patriei noastre. 

Pe aripile acestei arte ne-a dat un George Enescu, care -dincolo de 
ocean a fost socotit ca unul din cei patru descoperitori de sonanţe în 
muzica simfonică mondială, alături de : Bach, Gluck şi Wagner, ceea 
ce învederează calităţile minunatului nostru popor. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



MEMORII BUCUREŞTENE DIN ANII PREMERGATORI 
UNIRII PRINCIPATELOR 

de CORNELIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU 

Manuscrisul 1, al cărui conţinut îl înfăţi~ăm în aceste note, se 
găseşte la Arhivele Statului din 1962 şi provine din arhiva lui G. Orman, 
care a semnalat existenţa lui, în treacăt, în anul 1928 2• El cuprinde 
în total 138 de pagini, din care 129 sînt scrise şi numerotate cu cre
ionul. Pe foaia ce ţine loc de copertă citim : Memoriil.e mele. Bio
gra.phie. De la anul 1836-1856. Bucureşci, luna Octo!llvre, 1856:.. Sub 
această dată autorul a scris următoarele: „Peccatulu marturitu, pe 
medietate iertatU. Incognito" 3. Pe verso a adăugat în greceşte : „0>..a 
EÎ.!ixaie i!µap-cw>..ot, not~t: 6 tyo not6c ;:o6v' (Toţi sîntem păcătoşi, mai mult sau 
mai puţin). Unele pagini sînt rupte, altele şterse 4, mai toate la acele 
capitole unde memoriile au un caracter cu totul personal. 

Identitatea autorului a fost stabilită de G. Orman 5. Este Gheor
ghe Peşacov (Pesiacov), cunoscut şi sub numele de Pessicu, fiul unui 
negustor craiovean, Enache Pesiacov. 6 originar din Grecia (Vlaho
Clisura). 

In afară de cele cuprinse în prezenta autobiografie, ştim foarte' 
puţin despre acest personaj. A făcut studii elementare şi secundare la. 
Craiova în intervalul 1840-1853, fără să le termine. Printre colegii 
săi găsim pe Eugen C::irada, George Penescu, Iuliu Angelescu, Caprianu, 

1 Caiet format mic, 18 X 11, fără legătură, pe sferturi de ·coală cusute de 
mină. Începe la p. 3 : „Suntu născutu la anulu 1836" ; sfîrşeşte la p. 129 : „După 
aceasta se trimisse ordine a se ţine unu diurnalu de starea timpului". (Arhivele 
Statului Bucureşti, Mss. Nr. 1571). 

~ G. Orman, Din trecutul Craiovei. Cartierul clisurean, în Arhivele Olteniei. 
VII, 1928, 36, p. 111-112, 37 şi 38, p. 217-218. 

~ În restul articolului vom da citatele cu ortografia actuală. 
4 Lipsesc pag. 47-48, 53-54, 105-106, 107-108, 109-110, iar, pag. 57, 58, 60 

sînt rupte în parte ; pag. 93, 94 şi 96 au mici tăieturi ; pag. 65 este aproape în 
întregime ştearsă. 

s G. Orman, Ibidem. 
6 Vezi pentru diferitele nume purtate de membrii aceslei familii, Meşteşugari 

şi neguţători din trecutul Craiovei, Documente (1666-1865), editat de Arhivele 
Statului, Bucureşti, 1957, p. 11. 
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Gr. Vulturescu. A încercat, fără a izbuti, să urmeze tatălui său, fie în 
comerţul de băcănie, fie într-o exploatare agricolă. In cele din urmă 
a plecat la Bucureşti ca „scriitor" în „comptoarul" casei de comerţ şi 
bancă Mişa Anastasievici 1, unde a rămas pînă în toamna anului 1858 
cind, împrietenindu-se cu Dionisie Pop-Marţian. a devenit colaboratorul 
acestui economist, ocupînd postul de raportor pentru judeţul Dolj al 
Oficiului statistic, în care calitate a lucrat la recensămîntul din 1859-
1860. Mai tîrziu, după Unire, a făcut probabil studii juridice, de vreme 
ce-l vedem funcţionînd ca magistrat la Craiova. A ocupat în timpul şi 
după războiul independenţei funcţia de ajutor de primar în oraşul său 
natal. S-a căsătorit în 1874; nu a avut copii. A murit în 1909, în vîrstă 
de 73 ani 2• A avut doi fraţi, Dumitru şi Constantin 3. Dumitru a pu
blicat versuri în revistele „Satyrul", „Binele public" şi „Ghimpele""· 

Peşacov a scris aceste memorii cu întreruperi. Incepe în octombrie 
1856, le intrerupe un timp şi le reia în noiembrie 1857. De la 22 no
iembrie 1857, însemnările lui Peşacov devin zilnice pînă la 20 decembrie, 
cînd pleacă în Moldova, la Bacău, pentru interesele firmei Anastasievici, 
cu sarcina de cămăraş. După cîtva. timp se reîntoarce la Bucureşti, îşi 
reia însemnările, fără însă a le mai data. Ultimul capitol, referitor la 
întemeierea Oficiului statistic şi la colaborarea lui cu Pop-Marţian, 
este scris mult mai tîrziu, ceea ce explică unele erori"· 

Memoriile de faţă se deosebesc de acelea ale oamenilor de seamă 
sau ale politicienilor, care, de cele mai mlte ori, îşi apără interesele pe 
care le-au susţinut în viaţă. Ele sînt scrise de un tînăr modest, fără nici o 
apartenenţă de partid, influenţat de literatura socialistă a vremii, înde
plinind la data c'ind scrie o măruntă. slujbă de funcţionar într~ casă de 
comerţ. Peşacov nici nu a pornit cu intenţia de a face memorii şi comen
tarii politice. Acestea apar în paginile sale din cauza seriei de evenimente 
istorice ce urmează războiului Crimeii. Se vede chiar din motoul de pe 
pagina de titlu că s-a decis să scrie sub apăsarea unor remuşcări provo
cate de viaţa dezordonată pe care a dus-o imediat după sosirea lui la 

1 Mişa Anastasievici, născut la 1803. Reprezentant tipic al acelei negustorimi 
balcanice care trece şi în comerţul bancar, contribuind la începuturile capitalis
mului în România. Sub domnia lui Grigore Ghica, statul moldovean a făcut la 
Mişa Anastasievici unul din primele împrumuturi (1855) în sumă de lei 2.500.000 
(Cf. Germani D. D., Maiorul Mişa Anastasievici, Convorbiri Literare, 64, oct. 1931, 
p. 782-790. V. şi comunicarea lui Sava Iancovici „Viaţa şi activitatea lui Mişa 
Anastasievici în Ser)lia şi România (1803-1885)" - în manuscris). 

2 Aceste note biografice le datorăm lui C. D. Fortunescu. 
3 Familia Peşacov a dat o serie de intelectuali cunoscuţi, atît în viaţa Craio

vei, cit şi la Bucureşti : August Peşacov, avocat, ziarist şi vicepreşedinte al Came
rii Deputaţilor v. M. Theodorian-Carada, August Peşacov, Arhivele Olteniei, 107-112, 
p. 302-304) ; Gheorghian Peşacov, translator pentru documentele slave şi paleograf 
la Arhivele Statului, între 1842-1854 şi fiul acestuia, Dimitrie Peşacov, care îi 
urmează în postul de translator (v. Mihail M. Fănescu, Gheorghian Peşacov, con
tribuţii la cunoaşterea vieţii şi activităţii sale, Arhivele Statului, 125 ani de activi
tate 1831-1956. Bucureşti, 1957, p. 287-301). 

" Meşteşugari şi neguţători din trecutul Craiovei, Documente ( 1666;__1865), 
Bucureşti, 1957, p. 11-12. 

:; De ex., pune 1·ecensămîntul din 1859-1860 în 1857-1858. 
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Bucureşti, la capătul unei adevărate crize psihice : „Nu cred, spune el, să 
fie un chin mai mare decît mustrarea de cuget ; cine o au gustat, poate 
să constate ceea ce am zis". Sîntem deci în faţa unor „confesiuni", gen 
încă la modă în Apus, dar la noi aproape necunoscut. El ne vorbeşte 
despre generaţia căreia aparţine, despre prietenii sau colegii de la Craiova 
şi Bucureşti, de unele aspecte bucureştene, fie din viaţa de toate zilele, 
fie din cea politică sau culturală. Şcoala. societatea, teatrul, evenimentele 
politice, întîlnirile de la „Cafe Concordia" 1, societatea literară unde acti
vează, toate sînt înfăţişate cu mult spirit critic. El este un glas din mul
ţimea anonimă a tineretului bucureştean care dorea Unirea. Ideile sale 
politice, sociale şi economice, pe care de cele mai multe ori le ia din 
curentul general al vieţii Capitalei, vin din mediul unioniştilor. Totuşi, 
nicăieri în povestirea sa, Peşacov nu se ridică deasupra unei poziţii bur
gheze conciliatoare. 

Aspecte din Bucureşti în anii premergători Unirii 

Tînărul craiovean îşi începe cariera bucureşteană în 1856. Frămîn
tările revoluţionare prin care trece ţara se simt mai viu în capitală. 
Confuzia în idei şi contradicţiile abundă. „Pe cind scriu acestea, toată 
lumea nu se ocupă decît de politică; cite capete atîtea opiniuni". Dar 
tocmai aceasta arată că o lume nouă se năştea. Fiecare interpretează 
„era libertăţii" în felul său. Astfel, tineretul bucureştean aluneca adesea 
într-o viaţă de desfrîu. Peşacov mărturiseşte că s-a împrietenit cu „un 
pîlc de „bons vivants" şi vorbeşte cu asprime despre „corupţiunea şi 
libertinagiul" tinerilor bucureşteni. Aflăm însă unele date interesante 
cu privire la unii din aceşti prieteni, la Eugeniu Carada, de exemplu, cu 
carp „a contractat amiaţă în colegiul de la Craiova". In urma unor ne
înţelegeri însă, la Bucureşti au rupt relaţiile şi Peşacov îl consideră pe 
importantul personaj de mai tîrziu ca „un june pedant", „de spirit'', „cu 
caracter straniu", „opiniatru în ideile sale cele mai extravagante", „cu 
maniere seniorale" şi „foarte egoist în toate lucrările sale". (Cînd îşi 
scrie Peşacov memoriile, Carada este şi el „funcţionar cu contract"). 

Monumentele 

Slujba lui Peşacov „în cancelaria d-lui Mişa Anastasievici, 
nu-i ia prea multă vreme, aşa că începe să viziteze, încă din primele 
zile, monumentele Capitalei. El vorbeşte, în special, de clădirile recent 
terminate, ca Teaţrul Naţional şi Palatul Ştirbey şi de bisericile restau
rate în ultima vreme, ca Sf. Gheorghe Nou, Zlătari, Sf. Spiridon Nou. 

1 Cf. pentru evenimentele politice din anii cuprinşi în memoriile lui PL'şacov, 
Dan Berindei, Frămîntări politice şi sociale în jurul alegerii domnitorului Cuza 
in Ţara Românească, în Studii, VIII (1955), 2, p. 51-74 şi Frămîntări social
politice bucureştene în anii 1859-1862 în „Materiale de istorie şi muzeografie·' 
(ed. M.I.B.), Buc., 1964, p. 81-100 ; Const. C. Giurescu, Bucureştii şi alegerea lui 
Alexandru Ioan Cuza, în Studii p1·ivind Unirea Principatelor, Buc„ 1960, p. 34i-
386. Hotelul şi Cafe Concordia erau între 1856-1859 locul de întîlnil'e al lumii poli
tice (v. pentrn întrnnid!e secTete din noci.ptea de 23 ianuarie ~i dimineaţa zilei de 
24 iam1a1·ie 1859 ~i A. D. Xenopol, Domnia lui Cuza Vodă, vol. I, Bucureşti, 1900, 
p. 146 şi urm. 
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Incendiul din 1847 distrusese o mare parte a oraşului. Campania de 
restaurare a monumentelor dusese la adevărate impietăţi artistice, după 
mărturia unui călător francez 1, care spune că „Sf. Gheorghe-Nou se 
reface prost, Sf. Spiridon-Nou nu mai are nimic din trecut, iar biserica 
Zlătarilor e alta acum": Pentru bucureşteni trebuie să fi constituit o vie 
preocupare această activitate de reconstrucţie. Şi aici, opiniile lui Peşacov 
reflectă pe acelea ale mediului bucureştean ce frecventează. 

Mişcarea culturală, curente de -idei. Lecturile şi, în general, cul
lura lui Peşacov sînt acelea ale mai tuturor „junilor" din generaţia sa. 
Citeşte destul de mult şi cu plăcere. Detalii însă nu ne dă; pomeneşte 
cu totul întîmplător unele nume. Dintre clasicii teatrului francez, pe 
Moliere; dintre preromantici pe Chateaubriand, iar din literatura ita
liană pe Petrarca 2. Il atrage Montesquieu - larg difuzat în societatea 
românească de Vaillant - din care traduce chiar, în colaborare cu alţi 
tineri - Grandeur et decadence des Romains. Este orientat şi asupra 
diferitelor şcoli filozofice greceşti, căci declară sentenţios : „N'am ţinut 
de nici o şcoală de filozofie; nici de Epicur, ca să fac apologia brutală 
a viciului, nici de Zenone, să deviu panegiricul stoicismului". Peşacov 
publică versuri (sonete mai ales) şi scrie chiar o comedie satirică Ne
vasta cu zestre multă, în care biciuieşte „viţiurile femeilor avute şi 

prejudecăţile bărbaţilor ce se lăcomesc după bani". 
Memoriile lui Peşacov aduc date interesante cu privire la spec

tacole şi mai ales la stagiunea Teatrului Naţional din iarna anului 1857 
(20 noiembrie - 14 decembrie), cînd îşi notează aproape zilnic pro
gramul. Din comentariile• sale pe marginea acestor spectacole, ne putem 
face o idee despre gîndirea lui Peşacov şi a altor tineri din vremea 
aceea, pe plan social. El se desolidarizează de „tinerimea leneşă şi fri
volă" şi atacă, generalizînd, „morbitatea. la care de ordinar sînt con
damnaţi oamenii avuţi şi risipitori". !n loc să contribuie la educaţia 
socială a acestui tineret, teatn1l bucureştean „nu înfăţişează adesea, 
spune el, decît un loc public unde se învaţă desfrînarea cu plată". Pre
ferinţele lui merg către piesele care pun în scenă probleme sociale, în 
care sînt biciuiţi cei lacomi de avere, îndeosebi bancherii, şi apăraţi 
cei săraci, muncitorii şi cerşetorii. Epoca în care scrie Peşacov este 
dominată de literatura nouă, care cheamă către altă ordine socială, înte
meiată pe egalitate şi fraternitate, pe idila „fuziunii claselor". Prin 
glasul lui Peşacov, vedem că o parte din tineretul bucureştean îşi dă 
adeziunea la critica socială a timpului. !n această atmosferă, influen
ţată de literatura socialistă, se forma generaţia mic burgheză din anii 
premergători Unirii Principatelor. Memoriile de care ne ocupăm aduc, 
sub acest aspect, o preţioasă contribuţie lămuritoare. 

Pentru istoria teatrului romînesc găsim în acest document pagini 
interesante cu privire la repertoriul Teatrului Naţional din 1857 şi 

1 Ulysse de Marsillac, apud N. Iorga, Istoria Bucureştiului, Bucureşti, 1939, 
p. 281. V. şi Teodora Voinescu, Principii conducătoare în restaurarea monumentelor 
artistice de la Bibescu şi pînă azi, în Analecta, 1944, p. 137-154. 

~ Petrarca era unul din poeţii favoriţi ai generaţiei din 1848-1859. încă 
din 1843 Kogălniceanu semnalează aceasta în almanahul acelui an. 

V. Gh. Călinescu, Istoria literaturii române, Buc., 1941, p. 290. 
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l::ogate comentarii în legătură cu interpretarea marilor noştri actori 
(Matei Millo, Pascali). Sînt menţionate, de asemenea, şi concertele, 
turneul Operei Italiene, precum şi reprezentaţiile Circului Carre. 

Tînărul memorialist ne dă o serie de informaţii preţioase referi
toare la activitatea lui Dionisie Pop-Marţian 1, ca profesor de economie 
politică în Bucureşti şi ca iniţiator al Oficiului statistic central. Peşacov 
salută cu entuziasm înfiinţarea statisticii „instituţiune nouă în ţară 
la noi", unde lucrează ca raportor al judeţului Dolj 2, funcţie pe care 
o ocupă şi în momentul în care îşi redactează ultima parte a memoriilor. 

Peşacov prezintă destul de detaliat activitatea societăţii literare 
pe· care a înfiinţat-o împreună cu o serie de tineri entuziaşti. Ea îşi pro
punea să elaboreze un proiect de ortografie, ale cărui principii sînt 
enunţate succint de memorialist. Un grup dintre membrii societăţii a 
primit însărcinarea de a traduce ,,un op din limba franceză, capul de 
operă a lui Montesquieu : Mărirea şi decadinţa romanilor". Autorul me
moriilor face şi el parte dintre traducători. La data cînd consemnează 
acest fapt „cea dintîi coală se află sub tipar şi preste cîteva săptămîni, 
patru cel mult va ieşi la lumină". Este regretabil că nu ne vorbeşte mai 
mult despre realizările acestei societăţi şi despre ,.junii" care o com
puneau. La Biblioteca Academiei se găseşte o traducere a operei lui 
Montesquieu sub titlul „Mărirea şi decadinţa romanilor" apărută în 1859, 
tipărită pe cheltuiala unui anume D. Constantinescu. Numele traducă
torului sau traducătorilor nu apare pe copertă. S:-ar putea ca aceasta 
să fie traducerea lui Peşacov şi a celorlalţi tineri bucureşteni. 

Viaţa politică în anii premergători Unirii. Tratatul de la Paris este 
pentru memorialistul nostru „îngerul custode" care ne anunţă „un viitor 
plin de fericire", iar Unirea este „dorinţa cea mai vie a romînului". 
11 neliniştesc însă „scîrboasele planuri" şi „comploturile inimicilor din 
afară", dar se încrede cu tot optimismul tinereţii sale în viitor, care va 
dejuca uneltirile acestora. Recunoaştem în intensitatea simţămintelm· 

lui ecoul emoţiei colective. „Ca un singur om - spune el - s-a ridicat 
ţara pentru a exprima cele patru „cereri sacre". Iar mai departe afirmă 
cu energie că poporul român a atins acel stadiu superior de dezvoltare -
naţiunea - care îi conferă dreptul la o nouă poziţie în viaţa internaţio
nală: „O zi fu destul bărbaţilor competenţi" trimişi de puterile europene 
,,ca să se informeze de suntem sau nu o naţiune şi de merităm o viată 
în confederaţia popoarelor". Această afirmaţie a lui Peşacov din caietul 
său intim este un preţios document. O astfel de mărturie referitoare 
la unanimitatea cu care masele au sprijinit ideea unirii, venită de la un 
spectator anonim al evenimentelor, întăreşte atîtea alte documente, mult 
mai importante, care emană de la fruntaşii consacraţi ai mişcării unio--

1 V. pentru concepţia economică a lui Pop Marţian şi rolul lui în evoluţia 
gîndirii economice la noi, studiul şi textele reproduse de V. Slăvescu în Viaţa şi 
opera economistului D. Pop Marţian, Bucureşti, 1942 şi Dionisie Pop Marţian, Opere 
economice, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1961, p. 5-63. 

2 V. Documente privitoare la istoria economică a României, Vol. I, Buc., 1960, 
doc. 40, 41, 246, 267. 
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niste 1. Peşacov reproduce apoi cele patru puncte şi - caracteristic 
pentru atitudinea unioniştilor munteni, - el le consideră ca fiind un 
„program cuprinzător" şi „temeliile prosperităţii ambelor ţări". Limitînd 
tliscuţiile la dorinţele politice, unioniştii munteni împiedecau abordarea 
problemelor speciale 2. Cu privire la „reformele din-întru", memoriile 
reflectă de asemeni poziţia retrogradă adoptată de Divanul muntean pe 
motive de raţiune politică. Se invoca primejdia că discutarea reformelor, 
înainte ca Unirea să fie un fapt împlinit, ar putea învrăjbi spiritele şi 
compromite în ochii observatorilor europeni cauza Unirii. Dar aceste 
memorii exprimă şi emoţia cu care erau aşteptate alegerile la care aveau 
să participe pentru prima oară şi reprezentanţii ţărănimii („Romînii 
sunt în momente foarte critice. De la formarea Camerelor depinde toată 
fericirea lor în viitor"). Im;emnările lui Peşacov se încheie cu „Schisma 
între caimacami", în momentul în care Bucureştii aşteaptă cu încordare 
să se decidă „în cîteva zile" rezultatele luptei dintre Filip.eseu şi cai
macamii reacţionari. 

* * * 
Memoriile lui Peşacov aduc o contribuţie interesantă la cunoaşterea 

generaţiei tinere, mic burgheze şi a vieţii bucureştene din anii care au 
precedat şi pregătit Unirea Principatelor. Organizat în „cluburi" şi „so
cietăţi", acest tineret este mereu prezent în viaţa publică. Presiunea 
exercitată de el asupra forţelor reacţionare se simte în accentele violente 
ale lui Peşacov împotriva tuturor celor care au „năpădit" şi au „ex
ploatat într-un mod neuman frumoasele ogoare ale ţării". 

FRAGMENTE DIN MEMORIILE LUI 
GHEORGHE PEŞACOV 

ANEXE 

ln fine, după o. călătorie de trei zile şi trei nopţi, sosu m capi-
]). 18 ms. tala României unde debutai în ocupaţia pentru care eram destinat. 

lnceputul, se zice, că tot de una e greu ; mie însă mi se păru foarte 
uşior. Mai toată ziua eram liber. E'ăcui amieaţă cu cîţiva tineri bu
cureşteni, şi începui a da curs liber iluziilor unui suflet îngreoat de 
grijuri şi necazuri. Mă distram foarte plăcut pe la grădinile publice 
teatru şi alte locuri publice de care se află cu îndestulare într-acest 
oraşiu murdariu. 

Intre monumentele cele mai de căpetenie ale capitalei sînt 
acestea : Teatrul naţional, o zidire colosală, cu patru etajuri, de un 
stil sever şi foarte elegant" ; aci se rrprrsentă bucăţi naţionale, drame, 
comedii, precum şi vodevilurile franceze ; iarna se representă şi 

1 Vrzi pt. analiza condiţiilor· interne şi a procesului istoric care a promovat 
în 1859 ideea Unirii, studiul Acad. Andrei Oţetra, /nsemnătatea istorică a Unirii, 
în Studii XII, 1959, 1, pp. 21-38 ; pentru unanimitatea de opinie, studiul tov. 
N. Aclăniloaie şi M. Vlad, Rolul maselor în făurirea Unirii, ibidem, p. 97-103. 

2 N. Adăniloaie şi M. Vlad, op. cit., p. 90. 
3 Entuziasmul tinărului provincial e<;te explicabil. Ferdinand Lasalle, în 

1857, vorbeşte de „splendoarea sălii" şi de „foyer" care „îl întrece cu mult pe 
acel al Operei din Berlin" (apud N. Iorga, Istoria Românilor prin călători, vol. IV, 
Buc., 1929, p. 54). 
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operă. După aceasta vine; biserica St.-Georgiu 1, care e foarte spa
ţioasă şi de un stil dulce. Pictura din antrul bisericei e foarte ele
gantă şi plină de poezie, aici însă se vede penelul pictorelui religios, 
se vede respectul către cele sfinte, dar de o culoare vie şi incanta
torie ; putem zice că aceasta e biserica cea mai frumoasă, nu însă în 
toate privinţele. Ca biserică de gust şi de un stil nou, putem cita 
Sf. Episcopie 2, care are o structură gotică ; din nenorocire fanatismul 
religios al mitropolitului actual făcu ca acest st. locaş să rămîie 
nefinit 3. 

p. 20 ms. Sf. Ioana, altraminte Zlătari, desemnată de pictorele Tatarescu. 
Această capelă, în respectul picturii sale plină de eleganţie şi naivi
tate, trece drept de unica în felul ei, cu toate că e angustă şi cam 
oscură din cauza înaltelor edificiuri de care se află înconjurată. Con
strucţia sa însă şi stilul bizantin ii dă un aer grandios Şi elegant. 
Santa metropolie, care după poziţie ocupă locul întii intre celelalte 
monumente ; biserica e vechie şi de stil bizantin, faţada sa reprezentă 
un ce bizar, un amestec de religiozitate şi de curiozitate ; interioarea 
e foarte avută. 

p. 21 ms. Pe lingă acestea mai putem numi şi biserica Sf. Spiridon, care 
abia s-a început, care însă, atît în respectul stilului, picturii cit şi în 
acela al situaţiei covîrşeşte pe toate celelalte beserice ; - palatul 
Ştirbei, care anche e o prea frumoasă zidire, dar care are mai mult 
aerul unui castel decît al unui palaţiu. Mi-ar fi voia să fac o 
descripţiune de toate monumentele mai însemnate, dar fiindcă scopul 

-p. 22 ms. acestei biografii are de subiect mai mult circumstanţele şi vicisitu
dinile prin care m-am strecurat, socotesc ca o prisosinţă de a intra 
în asemenea descrieri topografice şi monumentale. Curm dar deocam
dată, şi voi începe şirul istoriei mele. 

·p. 33 ms. Acum însă, precînd scriu aceste memorii, ţara românului e în 
- ajunul unui viitoriu plin de fericire, inima fiecărui fiu al patriei se 
redeşteaptă la vocea dureroasă a României, un soare mai călduros 
luceşte asupra acestui glorios pament, şi Dumnezeu ne înseamnă cu 
degetul calea cea semănată cu flori, calea fericirii. Tratatul de la 
Paris dede românilor un drept foarte scump, dreptul de a-şi rosti 
liber dorinţele lor. de a pune însăşi bazele noii organizaţiuni a ţării 

p. 34 ms. sale. Tratatul de la Paris fu pentru români îngerul custode, soarele 
curăţitoriu, şi consecinţele lui pre care le putem întrezări anche de 
acum, le va da scumpul bine ce l-au visat de atîtea secole, dorinţa 
cea mai vie a românului, cugetul cel mai sincer, cel mai adevărat al 
bărbaţilor luminaţi... ... acest bine... atit de preţios pentru tot românul 

p. 35 ms. simţitoriu, pentru tot românul care doreşte gloria gintei sale... este 
unirea principatelor într-un singur stat şi supt un singur guvern ; 
unirea a două surori care se iubesc de atîtea secole, care au aceleaşi 
obiceiuri, aceleaşi datini, aceiaşi limbă, aceiaşi origine, aceiaşi cre
dinţă, acelaşi Dumnezeu ... 

p. 74 ms. 
* * * 

Teatrul nostru, o mărturim cu durere, e departe de a profesa 
principiile ce i se cuvin, îşi înstrăinează atribuţiile sale si se expunt> 
la ridicol... Ne trebuie un Moliere, (un) Frederic Le Maître, ca •:ii 

1 Este vorba de biserică Sf. Gheorghe-Nou. 
2 Această biserică, azi dispărută, a fost zidită pe la anii 1764-1766 si 

·dărîmată în 1876, v. N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale 
din Bucureşti, Buc„ 1961, p. 229-230. 

3 Precizare importantă, pentru că arată că nu mitropolitul Nifon II dădea 
·tonul sau „prezida", cum s-a zis „impietăţile artistice", pentru care a fost acuzat 
<le istoriografia noastră (v. N. Iorga. Tstoria bisericii româneşti şi a vieţii reli
.gioase a românilor, vol. II, ed. II, Bucureşti, 1932, pp. 236-237. 
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p. 76 ms. 

p. 77 ms. 
p. 94 ms. 
p. 05 ms. 

p. 96 ms. 

p. 97 ms. 

p. 99 ms. 

ne putem trufi cu scena noastră... Noi însă n-avem nici unul din 
aceste elemente necesare pentru formarea teatrului ; abia dacă în
drăznim a zice că avem artişti. Dar în genere, actorii noştri nu sînt 
decît neşte păpuşi, ba adesea chiar neşte automaţi. Un singur Millo 
ştie, prin talentul său artistic să aţîţe curiozitatea publicului, să-şi 
atragă salve de aplauze din parte-i şi să lustruiască puţin murdara 
noastră scenă. într-adevăr dacă Millo f'.U e un Frederic Le Maître,. 
cel puţin îi calcă pe urme, şi aceasta e mult. 

1 Decembre... La 6 ore şi un quart, după anunţul dat de ziuă, 
mă dusei la Circul Carre. Circul era plin de spectatori ; cu toate· 
acestea domnii. voltijori şi călări fură foarte neîndemînateci. Circul 
se fini la 9 ore printr-o... ungaresă executată de toată trupa. Dna 
Salomonski fu charmantă. 

3. Decembre ... Se juca piesa Tuzu sau Orbul cerşetoriu, comediă 
în 2 acte compusă de Millo... D. Millo... au excelat mai mult ca 
totdeauna. Se vedea în gesturile sale un naturel puţin comun şi o 
identificare minunată... Intr-această seară actorul autor dede publi
cului să-nţeleagă că fără dlui teatrul ar fi nul. 

10 Decembre. Zi încîntătoarie. Către seară fusei la aspelul na
ţional unde D. Wittek, un violonist excelent, execută plăcute arii 
şi fantazii. Serata se încheiă cu un cîntecel românesc foarte original 
prin tonul şi variaţiunile sale. 

* * * 
p. 113 ms. Românii sînt, cum am zis, în momente foarte critice. De la for-

. marea camerelor depinde toată fericirea lor în viitoriu. Persoana 
Domnului nu ne interesează aşa mult, căci după cum vor fi deputaţii. 
aşa va fi neapărat şi persoana sa. De capacitatea acestora, de patrio
ticile lor sentimente, se leagă prosperitatea acestei nefericite ţări, a 
cărei frumoase ogoare fură năpădite şi exploatate într-un mod 
inuman ... 

p. 119 ms. E timpul să vorbesc ceva şi de o societate ce de cîtva timp 
am format mai mulţi din juni. Nu-mi aduc aminte cine luă iniţiativa, 
sau căruia i-a venit în minte această fericită ideie. O oră fu destul 
ca această propunere să fie aprobată şi primită de toţi ciţi se aflau 
de faţă. Redigiarăm statutele pe care le posedă şi acum... S-a numit 

p·. 120 ms. o comisie de 5 membri spre a elabora un proiect de ortografie care 
să fie proprie societăţii. Proiectul fu aprobat în unanimitate afară de 
cîteva excepţii. Această ortografie e mai mult eclectică. S-a luat din 
toate ce e bun ; pe alocurea s-a creat cîte ceva unde o cerea neapă
rată trebuinţă. Statutele, asemenea au fost date unei comisiuni com
puse de trei soţi între care figuram şi eu. . . .In a treia şi a patra 
şedinţă am procedat in a traduce un op din limba franceză : capul 
de operă a lui Montesquieu : „Mărirea şi decadinţa romanilor". Cel 
dintii se află pusă sub tipar şi preste cîteva săptămîni, patru cel 
mult, va ieşi la lumină. In timpul cînd scriu, şedinţele se petrec în 
corectura traducerilor fiecăruia. 
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STILURI ARHITECTONICE IN BUCUREŞTII EPOCII MODERNE 

de ŞTEFAN IONESCU 

Transformarea vechilor tîrguri şi chiar a numeroase aşezări rurale 
in centre urbane, a început în ţările române mai ales de la sfîrşitul 
sec. al XVII-lea. Acest fapt este atestat de Descriptio Moldaviae a lui 
Dimitrie Cantemir şi de harta stolnicului Constantin Cantacuzino. Insă, 
abia un veac mai tîrziu, şi îndeosebi în perioada regulamentară (1830), 
oraşele româneşti îşi pot justifica numele de aşezări urbane. Iar dintre 
acestea, oraşul Bucureşti, prin rolul de capitală a Ţării Româneşti, jucat 
de la mijlocul sec. al XVI-lea, s-a dezvoltat continuu atît din punct de 
vedere teritorial şi demografic, cît şi din punct de vedere economic, po
litic, cultural şi administrativ, devenind astfel cel mai mare şi mai în
semnat centru urban. 

Imaginea oraşului de la mijlocul sec. al XIX-lea este surprinsă de 
un contemporan, Enric Winterhalder, care afirma că în 1855 străzile 
oraşului începuseră a fi pavate cu piatră iar grădinile şi boschetele lua
seră locul băltoacelor. Clădirile, vechi, orientale, erau înlocuite cu con-. 
strucţii de stil modern, european. „Privind cineva strada Mogoşoaiei 
în apropierea Teatrului se crede strămutat într-una din cele dintîi ca
pitale ale Europei... 1 

Evident, municipalitatea bucureşteană a avut mult de luptat pentru 
schimbarea feţii urbanistice a unui oraş în care se resimţea în aşa de 
mare măsură influenţa ţarigrădeană. La mijlocul sec. al XIX-lea se ma
nifestă multe tendinţe în această privinţă. Oraşul era în mare măsură 
o îngrămădire nesistematizată de case în stil oriental, la care se adăugau 
casele boiereşti, cîteva palate şi un şir mare de locuinţe ce păstrau în 
cel mai bun caz caracteristicile vechii arhitecturi săteşti. Stilul caselor 
alcătuite dintr-o sală centrală avînd, deoparte şi de alta, camere, spe
cific locuinţei ţărăneşti, îl întîlnim, transformat, bineînţeles, în casa bo
ierească, şi chiar la unele palate brîncoveneşti (Mogoşoaia) stilizat şi 
îmbogăţ~t cu linii şi forme extrase din arhitectura Renaşterii italiene, 
în care persistă loggia. Dar acest proces transformator se va împlini în 

t E. Winterhaldcr, Trecutul, prezentul şi viitorul, în „Românul", III, nr. 11 
c:lin 27 ian./8 febr. 1859, p. 42-43. 
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ceea ce priveşte arhitectura oraşului, abia la sfîrşitul sec. al XIX-lea 
şi începutul sec. al XX-lea, prin realizările şcolii de arhitectură naţio
nală iniţiată de arh. Ion Mincu. 

Incercînd o sistematizare a stilurilor arhitectonice ce s-au dezvoltat 
pe teritoriul oraşului Bucureşti, în epoca modernă, de la 1848-1918, 
constatăm că s-au afirmat, cronologic, următoarele stiluri : 

- Stilul oriental, dominant în orînduirea feudală, continuă şi după 
1848, dar numai în tipurile lui mai vechi; 

- Stilul clasic şi neoclasic este propriu orînduirii burgheze ; 
- Stilul romantic apare ca reacţiune a spiritului feudal faţă de 

afirmarea forţelor capitaliste :· 
- Stilul eclectic este o consecintă a influenţii arhitecturii occi-

dentale: ' 
- Stilul naţional este iniţiat de arh. Ion Mincu şi elevii lui 1. 

- Stilul oriental. Influenţa orientală în ţările române începe să se 
resimtă încă din, a doua jumătate a sec. XVII-lea, o dată cu exercitarea 
mai accentuată a suveranităţii otomane asupra lor. Această influenţă 
pătrunde adînc în toate formele vieţii poporului nostru, mai ales în pe
rioada turco-fanariotă (1711-1821). Ea a cuprins, bine'inţeles, şi arhitec
tura. De unde pînă la începutul sec. al XVIII-lea, influenţa elementelor 
orientale în arhitectură era izolată şi neînsemnată, aşa cum se poate 
vedea la unele construcţii brîncoveneşti sau la biserica ridicată de Spă
tarul Mihai Cantacuzino în Yundenii Doamnei, din acest moment istoric, 
începerea domniilor fanariote, această influenţă e totală. Incep să fie 
construite case în stilul pur oriental. Vechea arhitectură românească, 
caracteristică la locuinţe prin dispunerea camerelor de-o parte şi de alta 
unei săli centrale, este înlocuită fie cu case cu sacnasii 2, care erau în
căperi destinate siestei, în locul foişorului închis de pe faţada posterioară a 
casei boiereşti, fie cu case cu musarabieuri, adică cu ieşituri la ferestrele 
de la etaj. La aceste clădiri, cQ asemen~a caracteristice ale stilului 
oriental, se observă şi ornamentele de stuc de factură exotică, cu flori, 
păsări şi animale fantastice, ceea ce ne aminteşte stilul persan. Ele îm
podobeau ramele ferestrelor, ale uşilor, precum şi pereţii exteriori sau 
interiori. 

Rămăşiţele arhitecturii orientale risipite prin mai toate cartierele 
bucureştene şi care vor face curînd loc unor construcţii în stil modern, 
ne pot da imaginea vechiului Bucureşti aşa cum a fost în sec. al XVIII-lea 
şi chiar în sec. al XIX-iea pînă la sfîrşitul lui. Casele cu sacnasii sau 
muşarabieuri, decoraţiile şi stucaturile care vădesc influenţa ţarigră
deană în primul rînd, toate acestea au dat oraşului-capitală un pitoresc 
deosebit ce a atras pe călătorii străini şi a inspirat pe pictorii străini. Iar 
acest pitoresc a fost atît de atrăgător pentru că locuinţele orientale din 

1 Clasificarea arhitecturii din oraşul Bucureşti în stilurile clasic, romantic, 
edectic, şi naţional este făcută după lucrarea lui Grigore Ionescu, Istoria arhi
tecturii în România, vol. II, 1965. 

2 Sacnasiu. cuvînt de origine persană, înseamnă încăpe1·ea regelui. Apare 
mai întîi, în complexul palatului de la Tîrgovişte, restaurat de către Brîncoveanu 
la sfîrşitul sec. al XVII-iea, (1694). 
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Bucureşti erau construite într-un decor plin de verdeaţă cu grădinir 
livezi şi vii, care dădeau oraşului mult farmec mai ales privit de pe 
înălţimile de la Văcăreşti. 

Stilul clasic în arhitectură a corespuns în toată Europa perioadei 
istorice de trecere de la feudalism la capitalism, motiv pentru care a fost 
supranumit stilul epocii revoluţiilor burgheze. In opoziţie cu stilul baroc, 
caracteristic orînduirii feudale, care avea la bază tot elementele arhitec
turii romane numai că erau interpretate în aşa fel pentru a impresiona 
şi emoţiona folosind în acest scop forme cu multe curburi, stilul clasic 

Stilul clasic : Universitatea (1869) 

al orînduirii burgheze, inspirat din aceleaşi elemente ale clasicismului 
roman, le-a valorificat într-o viziune armonioasă şi sobră în care liniile 
şi formele au un conţinut logic, raţional. 1 

In RSemenea condiţii istorice cu implicatele lor fireşti şi în arr.i. 
tectura oraşelor, ca fenomen de suprastructură, se constată că spre mij-
locul sec. al XIX-lea încep să se construiască în oraşul Bucureşti edificii 
în stil clasic. !şi fac apariţia numeroşi „arhitectoni" şi ingineri străJ_ni, 
aduşi fie de municipalitatea de după 1830, de cînd se poate vorbi dE 
modernizarea oraşului, fie de clasa dominantă, pentru a ridica edificii 
publice sau case în Bucureşti. Printre aceştia menţionăm pe Johann 

1 C; igon:- lonescu, op. cit„ p. 357-358. 
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Freiwald, care se afla la Bucureşti din timpul domniei lui Caragea Vodă 
(1812-1818), Julius Villacrosse, Sanjouant, autorul planurilor palatului 
Ştirbei de pe Podul Mogoşoaiei, azi Muzeul de artă populară, şi alţi\. 
La aceştia, se adaugă şi arhitecţii străini care au fost solicitaţi să întoc
mească unele planuri, ca arhitecţii austrieci Vitul şi Konrad Schwink, 
autorii planurilor casei Suţu, ale cărei interioare au fost refăcute în 1862 
<lupă schiţele sculptorului Karl Storck, sau Iosef Heft, autorul planurilor 
Teatrului Naţional, ale cărui decoraţii interioare se datoresc arhitectului 
german Muldi:irfer. Stilul lor a fost, desigur, stilul arhitectonic propriu 
Europei de atunci. adic~i clasicismul. Prin contribuţia lor, dar mai ales 
prin realizările edililor bucureşteni, oraşul capătă către mijlocul sec. 
al XIX-lea o înfăţişare, cel puţin în centrul lui, care face o bună im
presie străinilor. Unii călători sînt chiar uimiţi „de măreţia palatelor, 
a bisericilor, a parcurilor şi a locurilor de plimbare". !n adevăr, palatul 
domnesc Ghica Tei. construit într-un stil pur clasic în 1822, pe malul 
Jacului Tei, palatul lui Barbu Ştirbei, construit în 1835 pe podul Mo
goşoaiei, Teatrul Naţional, inaugurat la 31 decembrie 1852, considerat 
cel mai frumos teatru din Europa de atunci, în parterul lui spaţ.ios şi în 
lojile lui etajate îmbinîndu-se în mod fericit stilul în care erau con
cepute teatrele italiene, precum şi Şoseaua Kiseleff, deschisă încă din 
timpul perioadei regulamentare, alături de grădina Cişmigiu, amenajată 
în 1846, de către peisagistul german Wilhelm Mayer, pe terenurile cu 
băltoace şi lac, proprietatea neguţătorului Dura, toate aceste însemnate 
realizări urbanistice şi edilitare justificau aprecierile pozitive ale străi
nilor, deşi periferia oraşului continua să-şi păstreze aspectul muced, 
feudal. lnsă, acela care, dintre români, a reprezentat în cea de a doua 
jumătate a sel. al XIX-lea, cu strălucire, clasicismul în arhitectură, a fost 
arh. Al Orescu (1817-1894). 

Deşi operele realizate ca arhitect sînt puţine la număr, totuşi, prin 
valoarea lor, proiectele lui Al. Orescu se înscriu ca remarcabile realizări 
în stilul clasic. Vechiul palat al Universităţii, a cărui construcţie a început 
în 1857 şi s-a terminat, definitiv. în 1869, a fost conceput într-o viziune 
clasică cu linii şi forme armonioase şi sobre. Corpul central, prevăzut 
cu două etaje, avea la mijloc o parte dataşată de rest. Ea alcătuia in
trarea principală şi avea şase coloane ionice ce susţineau un fronton 
triunghiular, sculptat de Karl Stork şi I. Focşăneanu. Corpul central ce 
încheia la cele două capete cu aripi cu trei etaje, cărora li s-a mai 
adăugat în 1912 încă un etaj. O altă clădire din Bucureşti, construită 
după planurile aceluiaşi arhitect, este şi aceia a fostului hotel „Bule
vard", de pe b-dul Gh. Gheorghu-Dej, colţ cu Calea Victoriei, cu linii 
şi forma inspirate din acelaşi stil clasic. 

Ca o reacţie faţă de stilul clasic, a apărut în Europa occidentală, 
stilul romantic. Afirmat în foarte numeroase lucrări în ţara noastră în 
a doua jumătate a sec. al XIX-lea, se caracterizează prin însuşirea unor 
elemente conştructive şi decorative din arhitectura feudală, cu precădere 
din cea gotică. De aceia, acest stil poate fi considerat ca exprimînd po
ziţia retrogradă a clasei dominante faţă de forţele capitaliste. Bolţi pe 
arce, creneluri, turnuleţe şi multe alte detalii ornamentale, au fost în-
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grămădite în faţadele numeroaselor edificii de interes obştesc ce s-au 
construit după Unirea Principatelor. Arsenalul Armatei (1863), gara 
Filaret (1869), Uzina de gaz (1871), Gara de Nord (1872), căzărmi, Spitalul 
Militar de pe str. Ştirbei Vodă, şi multe altele fac dovada influenţei 
stilului romantic în arhitectură. Iar dintre clădirile particulare men
ţionăm casa Suţu, actualul Muzeu de istorie a oraşului Bucureşti, ale 
cărei faţade laterale se termină cu nişte turnuleţe de citadelă, ceea ce 

Stilul romantic : Arsenalul armatei (1863) 

ne amint.eşte un neogotic hibrid, precum şi casa bancherului Librecht 
din str. Dionisie, unde este Casa universitarilor, ale cărei faţade, una 
spre stradă, alta spre parc, deşi încărcate, sînt totuşi bine proporţionate 
şi utilizează toate motivele caracteristice stilului romantic. 

Către sfîrşitul sec. al XIX-lea, în perioada de consolidare a capi
talismului, vin la Bucureşti alţi arhitecţi străini, îndeosebi francezi, care 
au adus cu ei stilul la modă în Europa acelei vremi, ce se caracteriza 
prin eclectism, în sensul că cumula linii şi forme de la diverse stiluri. 
Albert Galleron, Paul Gottereau, Xavier Villacrosse şi alţii au realizat 
Iucrări de seamă care, alături de numeroasele construcţii ale arhitecţilor 
români, formaţi însă tot în spiritul şcoalei franceze, au contribuit la mo
dernizarea înfăţişării urbanistice a oraşului. Palatul Băncii Naţionale 
(1885), Ateneul Român (1888), palatul Casei de depuneri (1896-1900), 
Biblioteca Centrală Universitară (1896-1914), au fost construite după 
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proiectele arhitecţilor, respectiv, Cassien Bernard, Albert Galleron, Paul 
Gottereau, Albert Galleron. Insă, palatul Justiţiei (1890-1895), palatul 
Poştelor (1897), fostul palat al Ministerului agriculturii (1896), Institutul 
de medicină şi farmacie (1900-1902), palatul Adunării Deputaţilor (1904} 
şi al Casei Centrale a Armatei (1912), pentru a aminti numai cîteva, sînt 
opera unor arhitecţi români, respectiv, A. Ballu, T. Săvulescu, Louis 
Blanc, A. Maimarolu. 

Tributari stilului eclectic al şcolii franceze au fost şi arhitecţii 
Ştefan Burcuş, autorul proiectului clădirii Bursei, (actuală Bibliotecă 
centrală de stat), I. D. Berindei autorul proiectului palatului Cantacuzino 
(actualul Muzeu „George E. Enescu") şi casa Assan din Piaţa Cosmonauţi
lor (actuala Casă a oamenilor de ştiinţă). Cu aceeaşi viziune eclectică în
tîlnim, în prima parte a activităţii lor, şi pe Ion Mincu şi Petre Anto
nescu, care se impun însă ca promotorii unui stil de arhitectură inspirat 
din vechile tradiţii ale artei româneşti. Celui clintii îi datorăm casa 
Monteoru şi casa Vernescu de pe Calea Victoriei (azi Casa Scriitorilor şi 
Ministerul Metalurgiei), iar celui de-al doilea, Casa Creţulescu din str. 
Ştirbei Vodă nr. 39, în toate acestea fiind evidentă influenţa aceluiaşi 
eclectism francez. 

In ultimele două decenii ale sec. al XIX-lea, din momentul din care, 
o dată cu consolidarea burgheziei, asistăm la o afirmare a geniului ro
mânesc în toate domeniile de manifestare ale spiritului, atît în cultură, 
în general, cît şi în artă, îndeosebi, trebuia să se producă şi în arhitectură 
reacţiunea împotriva spiritului cosmopolit şi a preluării influenţelor 
străine fără spirit critic. Literatura îşi descoperise izvoarele în literatura 
populară, pictura se regăsea în policromatis_mul artei populare inspirată 
şi ea, la rîndu-i, din albastrul cerului, verdele codrilor şi roşul soarei:hi. 
Vechea arhitectură românească, complet uitată, era rechemată la o nouă 
v~aţă prin elementele ei originale, prin trăsăturile ei specifice, prin tot 
ceea ce poate avea ca unic o artă naţională în măsură să exprime su
fletul unui popor. 

· Acela care avea să reprezinte noul curent în arhitectura româ-
nească, întemeiat pe vechile tradiţii, a fost arh. Ion Mincu. Dacă la în
ceputul carierii lui, în unele lucrări, aşa cum am amintit, se resimte 
stilul eclectic francez, Ion Mincu se detaşează însă complet de orice 
influenţe străine, descoperind izvoare de inspiraţie în vechea arhitectură 
românească. Prin ample studii, cercetînd toate vechile monumente din 
ţară pentru a culege, cum spune el, „cîte o linie, cîte un pridvor sau cîte 
un ciubuc de la vreo bisericuţă, de la o casă veche şi de la alte vechi
turi" 1, Ion Mincu a ajuns să pună bazele unui stil arhitectonic autohton. 
Mai întîi, casa Lahovari din str. Ion Movilă nr. 5 construită în 1886, apoi 
clădirea aşa numitului Bufet de la Şosea, ale cărui planuri le-a întocmit 
în 1889, pentru un pavilion românesc la Expoziţia internaţională de la 
Paris din acel an, ridicată în 1892 şi, în sfîrşit, fosta Şcoală centrală 
de fete din str. Icoanei, construită în anul 1890, toate aceste trei opere 
alcătuiesc tot atîtea trepte care au dus la închegarea noului stil. El este 
o sinteză între liniile şi formele tradiţionale din arhitectura laică şi cea 

l Buletinul Comisiunii monumentelor istorice, VI (1913), p. 56. 
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religioasă. Din vechea arhitectură laică păstrează dispunerea interioarelor 
(o sală centrală prevăzută de o parte şi de alta cu camere) şi elPmentele 
faţadei în care domină terasa cu intrarea ei principală ce aminteşte 
vechile case boiereşti, iar din arhitectura religioasă ia liniile simetrice 
şi arcadele trilobate care prin impresionanta lor unitate, dau o atmosferă 
rle linişte şi calm. 

In sfîrşit, ornamentaţia exterioară, în care domină ceramica colo
rată, face ca prin armonia liniilor şi a culorilor construcţiile arh. I. Mincu 
să capete o valoare proprie care se continuă şi dincolo de materialitatea 
lor propriu-zisă, prin atmosfera ce o degajă. Arhitectura lui I. Mincu nu 
a fost o îmbinare eclectică de linii şi forme, inspirate din diverse stiluri, 

Stilul ecletic : Ateneul român (1888) 

pentru că şi-a tras izvoarele din trecutul de artă al poporului realizînd 
din liniile, volumele şi formele ei, o nouă sinteză ce are valoarea unei 
arte culte. Prin cercetarea artei tradiţionale a descoperit, după cum 
spunea chiar el, „rădăcinile sănătoase ale unui arbore rupt de furtună". 1 

Deşi arh. I. Mincu a fost creatorul unei şcoale naţionale de arhi
tectură ce avea să se dezvolte prin elevii lui, totuşi din cauză că autori-

1 Grigore IonesC"u, op. cit., p. 439. 
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tăţile vremii nu au avut înţelegerea necesară pentru ceea ce realizase 
arhitectul inovator, el a avut comenzi puţine. Iar anteproiectele din 1900 
şi 1901, pentru Palatul Municipal şi Ministerul de Război, au rămas în 

Casă în stil românesc - după Ch. Doussault 

\ 

' 

forma unor schiţe, din care s-au păstrat numai acelea ale celui dintîi. 
Conceput, din patru aripi, desfăşurate în trei curţi interioare, faţada 
principală este dominată de un corp încheiat cu două pavilioane prevă-
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zute cu două turnuri, în axul cărora se găseau intrările obişnuite 1. 

Opera realizată de Ion Mincu în oraşul Bucureşti se completează cu 
restaurarea bisericii Stavropoleos şi cavourile de la Belu. 

Curentul nou creat de arh. I. Mincu este continuat de o întreagă 
pleiadă de arhitecţi talentaţi. Petre Antonescu, N. Ghica-Budeşti, Grigore 
Cerchez şi Cristofi Cerchez, au conturat şi mai precis stilul, nou, ro
mânesc, iniţiat în arhitectură de Ion Mincu. Palatul Sfatului popular al 
oraşului Bucureşti (1906-1910), Banca l\/Iarmorosch Blank, azi Banca 
de investiţii (1915-1923), casele Oprea Soare din str. Apolodor nr. l 
(1914), casele fostelor Aşezăminte Brătianu din str. Biserica Amzei sau 
palatul Rectoratului, înscriu pe arh. Petre Antonescu ca cel mai mare 
continuator al lui Ion Mincu. Clădirea Muzeului de istorie a partidului 
(1912-1938), exprimă o sinteză armonioasă a arhitecturii feudale din 
Moldova şi Ţara Românească, situînd pe arh. N. Ghica-Budeşti printre 
marii noştri arhitecţi ; palatul Institutului de arhitectură, conceput de 
arh. Grigore Cerchez, întruneşte elemente ale arhitecturii laice cu ele
mente ale arhitecturii religioase, dînd faţadei palatului o distincţie voie
vodală; în sfîrşit, casa-muzeu Minovici, opera arh. Gristofe Cerchez, 
ne aminteşte mult pe vechii meşteri populari. 

Realizările menţionate sînt numai enunciative şi reduse la nwnai 
cîteva opere din Bucureşti. Stilul şcoalei româneşti de arhitectură este 
prezent în mai toate centrele urbane mai însemnate din ţară. Acest stil 
îşi încheie însă ciclul creator o dată cu primul război mondial, întrucît 
după încheierea păcii, arhitectura românească este prinsă de valul mo
dernismului, dominat de stilul bloc, impus de marile aglomeraţii umane, 
concentrate in marile oraşe. Stilul românesc în arhitectură intră în 
penumbră. O renaştere a lui ar fi posibilă numai dacă arhitecţii români 
s-ar inspira din spaţiile sculpturii lui Constantin Brîncuşi, care exprimă 
forma pură a geniului popular, ce este în acelaşi timp universal-uman. 

Procesul de modernizare a oraşului Bucureşti, desfăşurat în mare 
măsură în mod anarhic în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, a fost po-
1tibil datorită condiţiei istorice în care s-a aflat România. Revoluţia de 
la 1848, Unirea, războiul pentru cucerirea independenţei de stat, care 
au dus la consolidarea burgheziei, au constituit momente istorice de cea 
mai mare însemnătate pentru dezvoltarea unui stat modern. Legăturile 
României moderne cu Europa occidentală au creat oraşului Bucureşti 

posibilitatea de a se moderniza şi el însuşi. Aşa se explică atît influenţele 
stilurilor arhitectonice cît şi reacţiunea faţă de ele. 

Numai simpla enunţare a acestor stiluri - oriental, clasic, romantic, 
eclectic şi naţional - care s-au întrepătruns într-un timp record de 
nwnai 7 decenii, poate să explice înfăţişarea plină de contraste a ora-

1 Grigore Ionescu : op. cit. p. 446. 
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şului. La aceasta, dacă avem în vedere întinderea lui exagerată precum 
şi lipsa unei municipalităţi active, - abia din 1930 am avut un plan 
complet de sistematizare, - ne vom da şi mai -bine seama de ce chiar 
în perioada dintre cele două războaie mondiale, oraşul era nedefinit din 
punct de vedere urbanistic, păstrînd o originalitate şi un specific izvorîte 
mai ales din contraste. 

Această situaţie plină de grave hiatusuri urbanistice şi administra
tive, avea să continuie pînă la sfîrşitul celui de-al doilea război mondial, 
de cînd o dată cu intrarea în era socialistă, capitala României a fost 
prinsă în iureşul revolutionar al reconstrucţiei integrale. 
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ISTORIOGRAFI AI BUCUREŞTILOR. MEDALIOANE I. 

G. I. IONESCU-GION 

de N. GEORGESCU-TISTU 

I. VIAŢA DE PROFESOR ŞI PUBLICIST. Este firesc ca instituţia 
<'are se ocupă de multi seculara istorie a Bucureştilor să acorde atenţia 
cuvenită zelosului istoriograf al Capitalei, G. I. Ionescu-Gion, cercetător 
pasionat al tuturor aspectelor minunatei localităţi unde trăia. li atrăgea 
mai ales pitorescul unei străzi vechi, o casă aproape dărîmată, dar păs
trînd urme ale splendorii apuse ; izul istoric îi satisfăcea firea răbdurie 
de strîngător al datelor vechi care-l făceau să înţeleagă mai bine însem
nătatea şi frumuseţea acestor locuri noi şi atrăgătoare pentru el, venit 
<le pe alte meleaguri. 

G. I. Ionescu se născuse la 14 octombrie (stil vechi) 1857 în Piteşti, 1 

într-un mediu sărac 2• Locul în viaţă şi l-a cîştigat printr-o îndelungată 
şi grea trudă „ca un cuceritor cinstit" 3. A învăţat la liceele Gheorghe 
Lazăr şi Sfîntul Sava din Bucureşti, unde învăţătura avea o bine stabilită 
.şi reputată tradiţie. La Universitate, cei mai apropiaţi profesori i-au fost 
Bogdan Petriceicu Haşdeu şi Alexandru Odobescu. Ei au influenţat mai 
mult opera lui Gion. 

Dîrzul tînăr a găsit mijloacele să-şi continue studiile la Paris şi 
Bruxelles, chiar să obţină titlul de doctor în litere. Istoricul literar Petre 
V. Haneş, elev al lui Gion cînd acesta ajunsese profesor de limba fran
ceză la Liceul Matei Basarab (unde trecuse de la Şcoala normală de 
institutori din Bucureş!i), ne dă informaţia că Gion a fost meditatorul 
celor 2 copii ai domnitorului Alexandru I. Cuza şi i-a întovărăşit în că
lătoriile lor prin Italia şi Spania, trimişi să viziteze faimoasele monu
mente istorice ti. 

De timpuriu, încă din 1870, pe timpul studiilor în străinătate, 
·G. I. Ionescu începe să se facă cunoscut prin cronicile şi articolele din 
ziarele bucureştene Telegraful şi Binele public. Atunci va fi simţit nevoia 

1 Dim. R. Rosetti. Dicţionarul co1>,timporanilor din România. Buc. 1898, p. 101. 
2 Caion. Un dispărut. In: Romi\nul, an. XLVIII, nr. 28-31 (august 1904), p. 201. 
:i Ibidem. 
4 Gh. I. Ione>scu-Gion. Cum vorbim ... Cu un studiu il!troductiv şi note de 

Petre V. Haneş, Buc. (1936), p. 9. 
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să adauge numelui său atît de comun un pseudonim, de fapt o combinaţie 
între iniţiala pronominală şi prima silabă din numele de familie : Gion, 
devenit cu vremea obişnuit şi apreciat în publicistica românească. Pro
fesorul ajunge un timp şi inspector şcolar, chiar şi secretar general al 
Ministerului instrucţiunii publice. Omul era din fire sociabil şi primitor, 
aşa încît locuinţa sa din strada Lucaci nr. 38 1 se transformă într-un 
adevărat cenaclu plăcut şi frecventat~. 

După preferinţele amfitrionului Gion, se strîngeau în casa lui, 
adesea în grupuri distincte pe domenii de preocupări, între atîţia, azi 
uitaţi, şi personalităţi proeminente : istoricii B. P. Haşdeu, Grigore To
cilescu, Dr. C. Istrati (ultimul, chimist şi biograf) ; scriitorii Teodor Spe
ranţia (coleg de carieră cu Gion), Haralamb Lecca, Ludovic Dauş, Radu 
D. Rosetti; artişti în frunte cu maestrul pictor N. Grigorescu, Aristizza 
Romanescu, societară la Teatrul naţional, memorialistă şi, în sfîrşit, oa
meni politici, cum era „Moş Costache Bălcescu",::: frate cu renumitul 
istoric şi revoluţionar, eroul de la 1848, Nicolae Bălcescu. La „prietenul 
Gion acasă, în larga-i bibliotecă şi în saloanele-i anume aranjate, cu 
sofale în care să te-ntinzi comod, zburau ceasurile de iarnă în discuţii 
animate" 4• 

Istoria şi literatura (îndeosebi teatrul) erau domeniile în care se 
simţea mai în largul lui Ionescu-Gion. In aceste direcţii a lucrat şi cele 
mai caracteristice din operele lui. A scris mult şi variat, realizînd o ade
vărată carieră cie publicist. S-a alăturat ziarului Românul al lui C. A. Ro
setti, în al cărui comitet de redacţie a funcţionat între 1890-92, cu Ion 
Stavri Brătianu, C. Dissescu, Alexandru Djuvara, Take Ionescu, Ioan 
Rădoi, Vintilă C. A. Rosetti, şi Gr. G. Tocilescu. Din 1889 era redactor la 
Revista nouă a lui B. P. Haşdeu, unde au lucrat şi Barbu Delavrancea, 
Al. Vlahuţă, Ion Ghica, Th. Speranţia, Dim. A. Sturdza, Ion Bianu. 

Gion era şi un orator talentat. De aceea s-a complăcut a-şi expune 
lucrările mai întîi sub formă de conferinţe, îndeosebi în cadrul Ateneului 
român. Mulţi contemporani apreciau farmecul vorbirii lui. Se pare că 
avea o voce vibrantă, clară şi caldă, puţin cam afectată. Era interesant 
şi ca fond, fiindcă avea multe cunoştinţe, pe care le mînuia uşor, unele 
puţin cunoscute, culese din documente, ori din studii străine, mai ales 
franceze. 

Bunele aprecieri de care s-au bucurat scrierile lui G. I. Ionescu
Gion (au fost, fireşte, şi unele atacuri contra lor'), precum şi apropierea 
lui de Haşdeu şi Odobescu, i-au asigurat alegerea ca membru corespon
dent al Academiei române. S-a publicat o scrisoare a lui Haşdeu, prin 

t Azi, strada Logofătul Udrişte nr. 11, clădirea e destul de bine păstrată şi 
ar merita să devină o casă memorială. 

2 Radu D. Rosetti. Eri. Buc., Universul, f. a., p. 103-113 (Evocarea cenaclului) .. 
~ Constantin Bălcescu, părtaş al revoluţiei din 1848, scriitor diletant, mai 

ales om politic, ministru (de finanţe) în mai multe rînduri, chiar prim-mini!;tl'u ; 
„mare povestitor şi cu o memorie prodigioasă", mărturiseşte Rosetti (v. nota 2: 
mai sus). 

4 Tot în evocarea citată la nota 2. 
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care bătrînul istoric, rămas fără urmaşi după moartea Iuliei, propunea 
lui Gion să fie înfiat 1• 

Ionescu-Gion a fost şi un profesor entuziast şi devotat tinerelor 
generaţii pe care le pregătea. A făcut nu numai studii închinate şcolilor. 
dar în încercările lui de teatru a ales subiecte din mediul şcolar. Sănă
tatea nu _i-a îngăduit însă a continua mult studiile şi activitatea didac
tică. O timpurie arterio-scleroză nu i-a lăsat puterea să suporte atacul 
de cord, care i-a curmat brusc firul vieţii la 29 iunie (stil vechi) 1904 2, 

la vîrsta numai de 46 de ani. A fost îngropat la cimitirul Bellu, din în
tîmplare aproape de mormîntul tipografului şi povestitorului Petre Ispi
rescu, apreciat mult de Gion. 

Gion şi-a lăsat biblioteca liceului din oraşul său nai~.l Piteşti. ln 
semn de recunoştinţă i s-a ridicat acolo un bust în grădina Sfatului popu
lar, iar ateneului local, înfiinţat în 1928, i s-a dat numele de „Ionescu
Gion". Ateneul a devenit cu vremea un cămin cultural care făcea şezători, 
imprumuta cărţi si organizase un muzeu. Aici am văzut în 1946 o scrisoare 
şi un volum de Doine şi lăcrămioare cu dedicaţie, ambele adresate de 
Alecsandri către Odobescu, probabil dintr-o colecţie a lui Gion, căci se 
mai afla acolo, în manuscris, un fragment de roman al acestuia, în limba 
franceză, cu personaje şi acţiune în România şi cu adnotări de Odobescu. 
Este tot ce-am găsit atunci în acest cămin în legătură cu Gion, şi e foarte 
puţin :i. In Biblioteca Academiei e trecută în fişier broşura in
titulată : Catalogul cărţilor ce conţine biblioteca defunctului G. I. Ionescu
Gion, dăruită Liceului din Piteşti. Bucureşti, 1905, 1 volum în 8°, la cota 
A.26697. In scriptele bibliotecii Liceului nr. 1 din Piteşti, donaţia Gion 
cuprinde 1093 cărţi", mare majoritate în limba franceză, după care ur
mează cele în limba română şi foarte rar germană, italiană şi engleză. 
Unii autori care au publicat într-una din aceste ultime trei limbi sînt 
reprezentaţi în traduceri franceze, de unde presupunem că franceza era 
singura limbă de mare circulaţie pe care o poseda temeinic şi curent bi
bliofilul Gion. 

tn ce priveşte repartiţia pe materii, predomină istoricii : G. Boissier, 
C. Cantu, F. de Coulanges, Ch. Diehl, J. A. Fleury, T. B. Macaulay, G. 

1 Radu D. Rosetti, op. cit. Tot aici c amintit şi presupusul proiect al căsă
toriei Iuliei cu Gion. 

2 Anunţul mortuar a apărut în ziarul Românul, Buc., an. XLVIII, nr. 26-27 
(18-25 iulie 1904), p. 198. Pe placheta străzii lonescu-Gion, anul morţii lui e trecut 
greşit : 1907. 

3 În vizitarea căminului la 7 august 1946 m-a interesat mai mult organizarea 
bihliotecii şi n-am cercetat dacă se mai păstrau acolo şi alte manuscrise şi în
semnări de la Gion. N. I. Apostolescu ne spune în Amintiri de Gion (Românul, 
Euc., an. XLVIII, nr. 37 (18/31 oct. 1904, p. 258) ce comoară de notiţe a lăsat 
Gion, căruia îi dăduse şi Gr. N. Manu notele lui istorice. Despre toate acestea 
era mai bine informat genealogistul Elie Nicolescu. 

4 La peste o jumătate de veac de la apariţie, catalogul tipărit al bibliotecii 
lui Gion e greu de găsit. Exemplarul de la Academie s-a rătăcit sau pierdut. La 
a.Jte cîteva biblioteci bucureştene nu l-am aflat. Nici chiar scoala din Pitesti care 
posedă cărţile nu are catalogul lor imprimat pe vremuri. u'sta acestora mi-a fost 
însă înmînată prin bunăvoinţa profesorului Ion Steriopol, care preda franceza la 
<'.cea şcoală. li exprim aki mulţumirile mele. 
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Maspero, Ch. Seignobos, Th. Mommsen, A. Tierry etc. ; cronicarii rom.ram, 
apoi : D. Cantemir, Gh. Şincai, M. Kogălniceanu, N. Bălcescu, V. A. Ure
chia, D. A. Sturdza, A. D. Xenopol, Gr. Tocilescu, N. Iorga, I. Bogdan, 
C. Giurescu, V. Pîrvan ; editorii de documente E. Hurmuzachi, Th. Co
drescu. Abundă în sfîrşit autorii care făceau şi istorie şi literatură sau 
critică de artă: AL Odobescu, B. P. Haşdeu, Ion Ghica, dar în special 
francezii : A. Lamartine, J. Michelet, Edg. Quinet, H. Taine, S. Reinach. 
Erau modelele către care se simţea atras. Gion a ţinut totdeauna să arate 
„c:ă se poate face ştiinţă şi artă în acelaşi timp" 1. In biblioteca lui Gion 
se mai aflau multe cărţi de filozofie, în special de pedagogie, ceea ce 
arată că profesorul se preocupa serios şi cu plăcere de cariera lui didac
tică. Cărţile de literatură nu-s însă atît de numeroase pe cît ne-am fi 
aşteptat de la un autor care a încercat şi creaţia literară, după cum vom 
vedea. 

II. OPERA. Prima grupă - şi cea mai însemnată - a lucrărilor lui 
Ionescu-Gion o constituie A. Scrieri 1 e istorice. Înclinarea autoru
lui spre artă şi literatură îl face să aleagă din istorie o serie de figuri 
proeminente pe care le portretizează : Ludovic XIV şi Constantin Brînco
•:eanu 1 (cu valoare mai ales prin prezentarea unor preţioase documente, 
cedate lui Gion de AL Odobescu. cel care le adunase din arhiva Ministe
rului francez de afaceri străine),' Duşmanii lui Mihai Viteazul 3, Din isto
ria fanarioţilor" (Familia Ipsilanti, N. Mavrogheni...). Aici, autorul îşi 
mărturiseşte tendinţa spre literatură : „Nepierzînd un singur moment 
din vedere adevărul istoric şi afirmaţiunile documentelor, am năzuit a 
aşeza, a povesti şi a zugrăvi faptele astfel încît dispoziţiunea, expunerea 
şi descripţiunea lor să facă pe cetitor să vadă cît mai bine într-însele 
reînvierea trecutului" 5. Urmează Portrete istorice 6 titlu semnificativ 
pentru evocarea subiectivă mai mult decit redarea veridică a unor figur;, 
ca Alecu Beldiman, Ion Maiorescu, Dora d'Istria, Iulia Haşdeu, C. A. 
Rosetti. Ion Brezoianu etc. Lor trebuie alăturat Generalul Florescu 7• 

I~tr-o hroşură de mai tîrziu : Din istoria românilor 8 încearcă ge
nealogia Cantacuzinilor şi polemizează cu Ion Bogdan slavistul. Seria de 
portrete Din istoria Basarabilor !l o începuse cu Sima Stolniceasa, soţia 
lui Stroie Buzescu, femeie dîrză, înfăţişată vioi, aproape dramatic, cu 
multă documentare din arhive. 

O subgrupă e formată din ce numeşte Gion Incercare asupra istol"iei 
sciinţelor în trecutul ţărilor române 10, în care informaţiile despre domnii 
şi boierii noştri cu preocupări culturale îl fac să-i considere pe aceştia 

1 înseşi vorbele lui Gion, după mărturisirea lui Caion, op. cit. p. 202. 
2 Studiu asupra politicei franceze în Europa răsăriteană (1534-1688-1715), 

Buc„ tipografia Academiei române, 1884. VIII+444 p. 
3 Conferinţă la Ateneu, 18 martie 1890, Buc., Tip. Româr:ul, 1890, 32 p. 
4Buc., I. V. Socec, 1891, 260 p. Prima a!)ariţie în Revista nouă a lui B. P 

Haşdeu, căruia e închinată lucrarea. 
5 Precuvântare, p. II. 
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6 Buc., H. Steinberg, 1894, 269 p. Dedicaţie lui Al. Odobescu. 
7 Buc., Tip. T. Basilescu, 1894, 31 p. 
B Buc., Tip. Dor P. Cucu, 1903, 43 p. 
9 Buc., I. V. Socec, 1903, 60 p. Cu 2 port1·ete. 

10 Buc., C. Sfetea, 1894, 56 p. 
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<lrept savanţi, ceea ce (excluzînd pe D. Cantemir şi pe Mavrocordaţi) nu-i 
decît o atitudine patriotardă. Aici e locul să amintim şi de Doftoricescul 
meşteşug în trecutul ţărilor române 1, conferinţă în ton glumeţ, dar plină 

Casa din Str. Logofătul Udrişte, 11, în care a locuit 
G. I. Ionescu-Gion 

cu citaţii din cronicari şi Din vremurile bătrîne ale filosofiei în România 2, 

unde pomeneşte de moldoveanul Moise Filozoful. 
Unele din aceste lucrări au fost reeditate, altele traduse, fapt care 

denotă c-au fost apreciate la timpul lor. Chiar exigentul A. D. Xenopol 

1 Buc., I. V. Socec, 18!12, 80 p. Conferinţă la Ateneul român, 16 febr. 1892. 
2 în Omagiu lui C. Dumitrescu-Ia.~i (Buc., 1904), p. 161-170. 
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declara 1 : „Valoarea cea mai însemnată a lui Gion i-o dădeau îndeletni
cirile lui istorice." Aceste îndeletniciri se concretizau şi într-o mulţime 
de articole şi note risipite în revistele şi ziarele "Temii. O mai persistentă 
rămînere asupra unei teme, cu posibilităţi de adîncire a ei, a avut Gion 
în alcătuirea unei istorii a Bucureştilor, despre care adunase material şi 
în unele studii anterioare, mai cu seamă în cele de geografie şi etnografie, 
precum Geografia în cronicarii români 2 şi România în secolul XVII 3. 

In ultima scriere, Gion reflecta informaţiile străine despre oraşele noastre. 
In anii care încheiau secolul al XIX-lea, activitatea febrilă a lui 

Gion se concentrează asupra aceleiaşi teme : trecutul Bucureştilor cu 
legăturile ce se mai pot stabili în toate direcţiile. Acum scrie el Ciuma 
şi holera după zaveră;" Din istoria şi comerciul Braşovului la începutul 
secolului XVI 5 şi în sfîrşit atacă direct, deşi fragmentar, subiectul pre
ferat : Bucurescii în timpul revoluţiunii franceze 6• După ce adună şi 
pune în ordine încă mult material, prezintă îi:t faţa Societăţii geografice 
române Planul unei lucrări privitoare la Bucurescii în trecut şi in pre
sinte 7. Pe măsură ce redactarea continua, citeşte unele capitole la Ate
neu şi la Academia română. Poate că această fragmentare a dăunat uni
tăţii lucrării. 

Iată în fine că apare impunătorul volum : G. I. Ionescu-Gion. Istoria 
Bucurescilor. Bucuresci, Stabilimentul grafic I. V. Socec, 1899, în-folio, 

, (VI)+ 818 p., o extrem de bogată mină de informaţii, între care nume
roase documente inedite, scrieri străine puţin cunoscute, articole din 
periodice etc. şi cu ample ilustraţii şi podoabe grafice. Din prefaţa pu
blicată pompos cu litere chirilice în două culori, aflăm că lucrarea a 
pornit din mai 1895 „după îndemnul şi stăruinţa" lui Nicolae Filipesc·:i, 
primar pe atunci al Bucureştilor şi s-a continuat „cu cheltuiala obştei 
bucureştene", primar fiind C. F. Robescu, pentru a se termina în sep
tembrie 1899, sub primariatul lui Barbu Ştefănescu-Delavrancea. In carte 
şi mai ales în prefaţă e imitat stilul vechilor texte bisericeşti de către : 
„ ... mai jos iscălitul, care, lin şi blînd, îţi pofteşte ţie, cititorule, sănătate 
deplină, noroc şi voie bună, tărie neînfrîntă în trudele vieţei şi linişte 
senină în gîndurile tale ... adică eu, Gheorghe I. Ionescu-Gion, carele ... 
de 30 de ani mă îndeletnicesc cu grija şi ispitirea cărţilor, în marea şi de 
Dumnezeu păzita cetate a Bucurescilor, scaunul oraş al României" 8. 

E adevărat că de la Evanghelia din 1512 a lui Macarie cu greu se 
poate vedea în trecutul românesc o carte mai arătoasă decît aceasta a 
lui Gion şi Socec, însă limbajul celor vechi era mai modest. Din fericire, 

I în articolul Moartea lui lonescu-Gion din ziarul Românul, an XLVIII, 
ur. 28-31 (august 1904), p. 1. 

2 Buc., Socec şi Teclu, 1889, 22 p. (Extras din Buletinul Societăţii geografice, 
an. X, trim. I). 

3 Buc., I. V. Socec, 1891, 32 p. 
4 Buc., I. V. Socec, 1893, 52 p. 
s Buc., I. V. Socec, 1894, 12 p. (Extras din Revista pentru istorie, archeologie 

si filologie, vol. VII). 
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6 Buc., I. V. Socec, 1891, 61 p. 
7 Buc., I. V. Socec, 1898, 15 p. 
B Pag. VI. 
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nu toată lucrarea e scrisă pe un asemenea ton, dar pe alocuri retorismul 
lui Gion mai scapă din frîna literatului de talent, acelaşi care în orice caz 
scria mai puţin afectat decît cum vorbea 1. 

Capitolele cărţii se grupează 'in chip firesc : întîi cronologic, pen
tru epocile vechi în care documentele erau mai zgircite în ştiri, apoi, pe 
măsură ce faptele relatate se apropiau de noi în timp, autorul cărţii n-a 

ps 1 

.,. ·*' ,. «~l)<...d~.~i>:.~~ 
i: • ';" ._ ,_, 11.m~~<"-l:Wt ~<)l"lti*> 

M'( f ~! 'i.(J 

~t~QH;i~)U~iii."fVJ:~ \;HUl ~-
.t v . soct::.cO~ :"'ft~ţt•-" rttWl.:ti~ f'-W, -li'); 

Foaie de titlu a lucrării „lsioria Bucurescilor" 

mai prezentat aspecte generale, ci detalii şi precizii pentru fiecare do
meniu : bisericile, mahalalele cu străzile lor, comerţul cu hanurile lui, 
viaţa militară, artele. 

Cartea lui Gion, piatră unghiulară în istoriografia Bucureştilor, avea 
totuşi lipsuri care nemulţumeau pe drept doi mari istorici de-atunci. 

1 Radu D. Rosetti, Eri„ op. cit. p. 107. 
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Primul era Nicolae Iorga : documentarea lui Gion e insuficientă ori um
flată, lipsă de discernămînt, neînţelegere a subiectului, exprimare bom
bastică, lux de ilustraţii fără legătură cu textul 1• Mai gravă decît ful
gerele repede trecătoare ale lui Iorga, care de altfel a şi revenit 2 asupra 
aprecierilor lui prea aspre, a fost însă o recenzie pe ton liniştit, dar 
demonstrînd în chip ştiinţific că Gion n-avea pregătirea de istoric nece
sară să facă o atare lucrare în cele mai bune condiţii. E vorba de cele 
peste 30 de pagini, pe care Ion Bogdan le-a consacrat Istoriei Bucureştilor 
de -Gion 3. Cartea e formată, după părerea lui Bogdan, din o serie de 
monografii (capitolele ei), care nu se leagă între ele. Gion n-are metoda 
riguroasă de istoric, nu face critica ştiinţifică a textelor şi a monumen
telor arheologice. Exemplele date justifică aceste aprecieri. Pretenţiile lui 
Bogdan devin însă exagerate, cînd cere lui Gion o istorie socială şi cau
zală, pe care acesta nu intenţionase (nici nu putea) s-o dea. 

Bogdan nu ţine apoi seama că Gion, scriind istorie, e în acelaşi timp 
şi literat, aşa cum au fost la noi N. Bălcescu, AL Odobescu, B. P. Haşdeu, 
fără să se ridice la valoar·ea acestora, la' armonia realizată de ei. Însuşirile 
literare şi temperamentul combativ al lui Gion explică invectivele lui 
contra grecilor hrăpăreţi şi scena de imaginaţie pe care o plasează la 
stăreţia mănăstirii Radu-Vodă, cu dialoguri de pură creaţie literară, aşa 
cum unii istorici vechi redactau discursurile presupuse că le-ar fi ţinut 
eroii lor în faţa armatelor. 

Abaterile de la adevărul istoric i se par lui Bogdan semne că Gion 
continuă şcoala greşită a lui V. A. Urechia şi Gr. Tocilescu, contra cărora 
luptau Iorga şi Bogdan. Alt mme istoric, contemporan lor, A. D. Xenopol, 
e mai larg în aprecieri, declarînd că : [Gion] „avea un chip de cercetare 
original, "îndreptat mai alE:s asupra moravurilor, obiceiurilor, artei şi mo
numentelor vremilor istorice""· 

Lui Bogdan îi place din Istoria Bucureştilor de Gion capitolul XII 
despre Podul calicilor, care cuprindea lucruri interesante, necunoscute 
pînă atunci, iar în descrierile şi relatarea faptelor din secolul XIX tonul 
foiletonistic, obişnuit la Gion, nu mai frapează aşa de mult. 

E curios că în argumentarea atît de strînsă a lui Ion Bogdan scapă 
o contrazicere. Anume, el susţine - şi pe bună dreptate - că lipsa de 
arhive municipale în sud-estul Europei, deci şi la noi, a făcut ca între
prinderea lui Gion să nu reuşească pe deplin. Dar aceasta acoperă pe 

1 L'histoire de la ville de Bucarest. (Istoria oraşului Bucureşti), în vol. Opi
nons pernicieuses (Păreri primejdioase). Buc„ L'Indepe11dance roumaine (Indepen
denţa română), 1900, p. 43-48 şi Les doleances de M. Ionescu-Gion, (Tînguirile· 
domr.•1lui Ionescu-Gion) ibidem, p. 169-181. Nu urmărim polemica cu Gion, fiindcă 
acAsta a scoborît-o de la o discuţie ştiinţifică la atacuri personale, pe motiv că 
Torga îl concura la un premiu de la Academie. 

2 In Istoria Bucureştilor, 1939, p. 5-6. „Nu se poate tăgădui acestei opere, 
despre care am făcut cîndva o dare de seamă puţintel glumeaţă în „L'Independance· 
roumaine" folosul ce rezultă din cercetări personale sau cu ajutorul altora a mate
rialului destul de bogat care se află răspîndit în deosebite condice şi colecţii dt>· 
documente din Arhivele statului". 

a În Convorbiri Literare, Buc„ an. XXXIV (1900), p. 237-255 şi 301-315. 
" t1 articolul Moartea lui lonescu-Gion din ziarul Românul, Buc., an XLVIII„ 

nr. 28-31 (august 1904), p. 1. 
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Gion de cea mai mare parte din învinuirile pe care î,nsuşi lon Bogdan i 
le-a adus şi în special de aceea că n-a realizat o istorie a dezvoltării in
stituţiilor municipale cu influenţa lor asupra istoriei politice. 

Bogdan conchide că meritul lui Gion e de-a fi făcut prima încercare 
a scrie istoria Bucureştilor, de-a fi dat o sumă de reproduceri interesante 
de persoane şi monumente istorice, ales8 unele cu gust şi tipărite, cea mai 
mare parte din ele, cu multă artă. Gion a pregătit astfel terenul pentru 
altul, mai bine înzestrat şi mai bine înarmat. Bogdan uită să sublinieze şi 
un alt m3.re merit al lui Gion : acela de a fi pus la îndemîna cititorilor, 
chiar dacă nu în condiţii optime de erudiţie severă, un foarte bogat ma
terial inedit. Ori tocmai de acest aport al lui Gion s-au bucurat mai mult 
cercetătorii care i-au succedat în istoria Bucureştilor. 

Grija lui Gion de a aduna şi folosi toate referinţele cu privire la 
Bucureşti îl arată şi exemplarul personal al Istoriei Bucureştilor, păstrat 
şi expus la Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti. E un volum interfoliat, 
în care Gion a notat conştiincios izvoare noi, necunoscute de el sau apă
rute după tipărirea volumului. Şi-a însemnat chiar o convorbire la Ate
neu în 12 octombrie 1902, cînd Alexandru Stăncescu l-a informat despre 
locuitorii de pe vremuri în mahalalele Lucaci şi Vergului. Gion pregătea 
astfel o nouă ediţie a operei sale, cu adăogiri şi corectări. 

Meritul de deschizător de drum i-a fost recunoscut şi de Frederic 
Dame în dedicaţia ce face a lucrării lui similare : Bucureşti en 1906 1• „A 
la memoire de mon ancien ami et collegue G. Ionescu-Gion, je dedie ce 
livre, qui n'est que la suite de sa monumentale etude sur la Bucarest 
d'avant 1800" 2• Elogiază pe Gion numeroşi istoriografi următori, pînă la 
actualul Ion Ionaşcu 3. 

B. Lucrări didactice şi 1 iterare a scris G. I. Ionescu
Gion. Pomenim pe cele mai de seamă: Elementul pitoresc în cronicile ro
mâne", cu multe citaţii, în special din Neculce, comparat cu Saint-Simon ; 
Manual de poetică română", plin de definiţii greoaie, pornit mai mult pe 
baze romantice decît naturaliste, cu ton puţin declamator ; Istoria naţio
nală în istoria universală 6, rapor în calitate de director general al în
văţămîntului secundar către ministrul instrucţiunii. Gion dezvoltă aici 
ideea că istoria universală trebuie făcută în şcolile româneşti punînd ac
centul pe istoria patriei, nu după manuale franceze ş~ ge~ane, în care 
se tratează mai mult despre ţările respective (influenţă, se pare, a lui 
M. Kogălniceanu). · 

Urmează Limba franceză în şcoalele noastre secundare', raport 
făcut ca inspector general : arată că fanarioţii şi ruşii au introdus fran-

1 Bucureşti, Socec, 1907, IV - 548 p. 
2 Memoriei fostului meu amic şi coleg C. lonescu-Gion dedic această carte, 

care nu e decît urmarea studiului său monumental asupra Bucureştilor dinainte 
de 1800. 

3 în Documente bucureştene ... , Buc., 1941, p. VI. 
" în A XX-a aniversare a Atheneului Român, Buc., 1885, p. 55-78. 
5 Buc., Tip. C. Gl:ibl, 1888, 268 - III p (V. recenzia din Arhiva, Iaşi, IIJ 

(1892), p. 148-174). 
H Buc., Tip. „Românul", 1889, 54 p. 
7 Buc., Imprimeria statului, 1901, 24 p. 
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ceza în ţară, propune întilniri didactice pentru îmbunătăţirea studiului 
limbii franceze ; Muzeul pedagogic 1, tot raport, cu modele de mobilier 
şcolar, material didactic, bibliotecă şi arhivă, ca în muzeele străine ; 

\r"'U ~."' \'\l\t1U!'l 1i1) ·t•··h1H't rţ,, it •li'\Jf' Jfan·.i·,ghc11i il m.wTd••· 
~.l~"'tl ~1 hf~ ~t;11"',ţ l'="'"•>·nJ.„i f'/itt)i·hl«tH •<•!1•1 ~·„H~ fi 1~t·rî'~ ith~ 
!"··~- '>•;'t'frttt:tt -...ţ: JIYW~i<l9 v~ Ot<!OO h' o:il.hu l it>t•~ h;t La 'i111f;no::· 
rtH ·t. ,J,up~. ou~"rtlÎ litt \t..-rr. ·~"1kt1Î , ~âropin~ oif ~i·i.1t 1..,h1;U: "'t~· 
ft.;:>i.i:_. lt !"' 1•~1")·~'lHl h;,.;t:1)h1t :, l1~lit ,fi•l ,l1ifr, •'H"rfJ•>ht 

.4() Biunel\ '"'' t..e•tJ. · " ....... 1lh b~ 111-1.h„!1,•!i\ h1î· C1v·"·'l 1•u
mi:..:\ ta ·1w,,.1·:;~,H •l( >1}11h1 ~ \'llf ~.; ~4s:,.:~.ttt!t r.tl<'°""~ Fi l"'''"' 
h;lJrtl t>~ \:tl Î«l•·:wl j.,,j,; hi.I~•·,~, h.'h>t=I f~1t-41-irt t1m t;t'J;.1'1\'ttl 
1or l \~11 · ,~~~il ~l f'I l,1 t t~ t ~ •\1 oq:r1"'{1•r , rt "'-t-a1·,, a H.;t• b! .") ra~! 
'l1!:,jo .~f IM! ;Ht~-lin. I* J"Oti!· i11..tlh' !tt;"~ BW<>t1n"l'><·i!m'. i.4 ~~„.t'it 
l<> C":rd..'·J..>fln11>1~1>.!10t~\. ~i'~''-il"' •'1~ ,1,·,•m ••""V„' .:it>'i:J(~ l·l ... "'-ri·~t M; 

:rt~ 1tl'r'ă rn.lil" il\i• f}y !'i°l..,t•H~~i Ji~JH~\j•Vlitr\ţUJ ..,·1\;f<itt d7l°'..! - 1 7!~\, 
J,(~ .( ,r:. 1_1"ft i'\f•riţ.ti rlh h!h·1t+· ,\r:::.,!••lr•~t<Jt"} ~1~ 1+t '1": ~·1·~<- 1J~bP· 
l~t:.!. t•ft tth':ifi. ~a -1„.Ht--· J... I~ fo)•>t<-t'H11uJr1n.fi Y'i(hilt M1~ 
11"1.•j·••Hh~l :i;Hif1-1-«~ .-:i: ~): fH'" 1~ .• -,. ·"""al "'•"<"l Tla.:•t•·t tif;?I)....., l ~l~t. ~'l\i"J 
•thi.c~~:n1 tl1• r. f;U~ nn~r~· t·.:'}•11t"ttţiut1l l•i"iţ·tl;·d·~l". ':'·i ':pi:•~ ~i" ~ ~*!\: 
fo 1·1~1uh. (~ ··l Jt„ia :;.=i;:-111 l'l-P·;t;-î. î11··~~n-~h;.11k . " i~1 1 i<~1vb~;:; 
i;cJJ in i>d'\1~1«. h'"'"rtN~! .i· l,~,. ,~ .~ "'~' w• !i1,1·d~ .ţ ri:;.tt.t f•hf. .trfi..'\: 
l"ltl?i lit t~n1~ ""~l..'"h~fot .·Y~H A» w~~tH•·dl hbri..t.~i:. i1l •Jeo(• n~ 
~t·~~ ·r-:1„_.,i,..i..,.1 ,~. ~,,ţ.'11.rs.,,:lt J ·1 f;;o: ''~ •fw j„17 # -u •.,. t·(·"ll" fo l„\~ 

,,„~ut r~}.\. ţ~ ihp.{- f, I <"H~;i'iw-ir ~-O n•ti·~~f··· ~<·t~l Ax-~ hr.>~H.!l 
..:!.l'l.;h1:' · """-~~,,. !·„«.„<4. ;.(î.-"!,w. 1·:• •. „1„ <i;,1f !"!"; ~!~·· tht1 Ms.•>ttt dl-' IJo.., 
<'~fi·'li!·~IW 

41 :Vi.etii::a 'Mi.ft~\:4_., . ~\. fv t ... •<li!>. hl ht'm •l1• '-·rtt""1l1- I JJ ,....-!. ~(:t: 
1/...,111 ţ->_.t,,,~11,~dtt11-,$A 1·'i l ~· ţli1M-* ~~ • .i~HI• !•~" ·.1'1,-~ i11I~tl1..:r.-\\""J~, ~J~. ' '""" / r 
; , .lf'il " l\,1-.."l"t 1".u•....-v·tl:thi•' :_\1~11,;.ti·~ "' f,1,1• •.! ... 1V1i-1ţ., f•.t''l *. ,_.. f4I .;-;_,w_• 
d"' J"' l ~'!'A~~ . ~j 1.„ in~t~wl ~ ,.,•., ~~-. •l•· Ht:t<:~lr~f>1't>! 1>l"i-,J'i1w. .'tf'l~ :1['~~:~.).';'; • ~~ 
~ti:t+W ih)f f'T'âttt-1~ hH }~"(t1, J:tih~t (l1'!1"""h1l l4\1i4'.•.·.s1tj)\f>, t~H.l \. fa' ,,.,.'.J,.. ~ r~~ ~ 

ÎJ\Q<·'fJ>.1'1ibţ! :·ti~~V' ),f-V'r-h * ~fo h~. k'":..\•tî:1kA li.m1~u: ll..1t:"ti~11J. H;i-~· „.,..,~zt ~..:. .... ~ 
1 ~·h•r"f 11U:1.~ ·~V~lju·(,.. '~" t1Hlt,\°h1tA $~1tl~I "i~11 111;.1)>$.)(~~rn.,' ·f"l>t!.!)· 

·'{•>•1\\. 'U~u1 h~~~·ti1~~ <t 1,~ţ .\.t»rmlk.ţ .W.u•-i l f •1mu~1;1>1t lAt 
17~ lf1.ito'p•Ahu~~ i;:rf~,iift· •: ';.•~h ~· h'~i ~v-'i ;i"'l>!i 1ll'> ~1H· 
t•l•fo„, ~v>t ~m .„.iW<'4i4-"' o«> 'il4. ~o:.•pitf1•l" i~~„.1 , ~ ~l=•11~"tpdl4~1. lli· 
O::c•r{l':Jt ~i'Sff! U, ~~~ 1k!\'.1f4J~.) ,j_l l,foi' 

.t:J: ~ •toO ~ttMVJ, f, i~.[;h ~ot n-;t d,,,. )f,.ţJ!f•k f!,ur-

' ~ 1î*'4**' .~ f~..,~.· ~!"" ... l'~· »~ 
X ~· '~-'<:,iii V ~ '!"""'~'" lt,~~ 
~ ,~ ..... ;(\'1il(li<• :\""- ,.~ lli:foţ.~<' '~~.,;„ ........ 1„-. . , 
iJ „ ~~ ~k.<j..,,'h. 0.-A. '·"~'""-'"'"'"'' :.,.,...,,..tf .(,.O(;: ~, ,„ ('l "'' .\. t'-<'i''"""·* 

W""~~.,._~ 

"'„;..~ "'(1 ~ ....... ~ 
,...~~ ... "._J.A. '4,-J" „ •• "'""'"' 
fi,;. • Cf.y.. nt. •ll-r<M 

~t::~t:; ~-· 
1-,, ... ~ , . t:J-'""''„~· 
;:;~ Î..44!,:,j_;o. :'~ 
1.'"'"/'r-·"';,., ..... 
„~-„r,.,1....tll"t"-(f 

Pagina din exemplarul „Istoria Bucurescilor", existent 
la Muzeul de istorie a. or~ului Bucureşti, cu comple

tări de mina. lui Gion pentru o nouă ediţie 

Discurs la înmormîntarea lui V. Alecsandri 2, Cum vorbim 3 cu observaţii 
preţioase şi exemple luate din graiul viu, care au meritat o a doua ediţie" 
Ca un fel de prefaţă (Ia volumul Basme culese din gura poporului de 

Buc., Impl'Îmeria statului, 1892, 35 p. 
Publicat în ziarul Românul, Buc., 1890, p. 925. 

3 Conferinţă rostită la Jubileul Atheneului şi însoţită 
A. I. Odobescu, B. P. Haşdeu, L. Şăineanu, A. D. :Xenopol, 
A. I. Ciurcu (25 nov. 1880). Tipărită : Buc., 1891, 67 p. 

4 Cu un studiu introductiv şi note de Pl!tre V. Haneş, 
grafiile române unite, (1936), 111 p. 
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D. Stăncescu) 1, de unde Gion apare ca· un admirator al literaturii 
poporane, exagerează însă ridicînd pe D. Stăncescu la înălţimea lui Petre 
lspirescu. 

Ionescu-Gion a scris şi piese de teatru: Şedet6re Ştefan-Vodă 2, un 
aranjament scenic naiv, în care elevii liceului Matei Basarab cîntă în cor, 
joacă şi declamă versuri patriotice ori vorbesc franţuzeşte, n_emţeşte şiita
lieneşte, ca dovadă a învăţării lor. Şezătoarea s-a ţinut la Ateneul român, 
ca să se strîngă o sumă pentru îmbrăcarea elevilor săraci, scop frumos 
care scuză în parte multele imperfecţiuni ale textului. O adevărată piesă 
de teatru a publicat Gion cu titlul Liceul Tepeluş-Vodă. Real? Vechiu? 
Clasic? Modern? Glumă didactică într-un act 3. A fost jucată întîia oară 
la 17 martie 1904, pe scena Teatrului naţional din Bucureşti, cu cei mai 
mari actori ai timpului : Nottara, Soreanu, Brezeanu, Toneanu. Dcme
triad, Liciu, Bulandra ... E vorba de un liceu care se transformă din clasic 
în real, ceea ce produce o mare agitaţie 'in cancelarie şi situaţii neprevă
zute, unele comice. Dialogul e uşor, sprinten, dar atmosfera e puţin for
ţată şi pedantă. 

Se pare că Gion intenţiona să mai compună o comedie cu subiect 
didactic : Miţa, Marie, Mary, evoluţia unei fete de şcoală. De asemeni, 
o serie de nuvele. Proiecta să ţină conferinţe pentru a strînge banii ne
cesari ridicării unui bust lui Alexandru Odobescu 1'. Ţinea să continue 
istoria Basarabilor, pe care abia o începuse. O sumă de planuri, îndrep
tăţite la vîrsta de 46 de ani, cînd moartea nu te poate întîmpina decît 
pe neaşteptate. 

Fără să fi fost o mare personalitate creatoare, G. I. Ionescu-Gion, 
priceputul, harnicul şi entuziastul profesor al liceului Matei Basarab din 
Bucureşti, a lăsat urme preţioase în cultura românească. Dacă încercările 
1ui în literatură au fost numai un aspect întîmplător al unei variate acti
vităţi didactice, Gion s-a evidenţiat ca ziarist şi cronicar la cele mai de 
seamă publicaţii periodice româneşti ale vremii. Mai mult : studiile lui 
de istorie, au scos la iveală şi au valorificat un imens material documen
tar, mai ales în ce priveşte trecutul Bucureştilor, la care a adus o însem
nată contribuţie prin numeroasele ştiri şi documente, publicate de el. 
Opera lui Gion stă la baza istoriografiei ştiinţifice bucureştene atît de 
puternic îmbogăţită în deceniile care au urmat şi 'indeosebi în anii puterii 
populare. 

1 Buc., Ig. Halmann, 1892, p. V-XII. 
2 Buc., I. V. Socec, 1904, 137 p. 
3 Buc., I. V. Socec, 1904, 32 p. 
4 N. I. Apostolescu. Amintiri despre Gion. în Românul, Buc., an. XLVII[, 

nr. 37 (18/31 oct. 1904), p. 258. De-aici cunoaştem ultimele gînduri al lui Gion. 
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TIPOGRAFII ŞI TIPOGRAFI ÎN BUCUREŞTI 
LA SFIRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA 
ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA 

de ELISABETA ANGHELOVICI 

Către sfîrşitul sec. al XIX-lea, precum şi la începutul sec. al XX-lea, 
unele dintre stabilimentele grafice cu o activitate deosebită, contribuie 
în mare măsură la dezvoltar~a mişcării culturale din oraşul Bucureşti. 

Dacă în anul 1863 existau în Bucureşti 16 tipografii şi litografii, 
mai mult de jumătate din numărul tipografiilor din ţară aflîndu-se în 
Capitală 1, iar în 1896 - 41 de tipografii 2, în 1902 - 46 3, în 1912 se 
ajunge la un număr de 62 stabilimente grafice"· 

Parte din ele au o existenţă efemeră, dispar, altele se dezvoltă dind 
naştere unei industrii grafice puternice, dar atît micile tipografii cu cîţiva 
lucrători, cît şi cele cu zeci şi chiar sute de lucrători îşi au importanţa 
lor în mersul înainte al culturii româneşti. 

Foarte des intreprinderile tipografice îşi schimbau denumirile, mu
tîndu-se dintr-un loc în altul, în acelaşi local perindîndu-se 3-4 ateliere 
tipografice, astfel că uneori este destul de dificil de a urmări activitatea 
lor. Vom menţiona numai cîteva dintre tipografiile bucureştene, unele 
mai cunoscute, altele mai puţin, despre care însă posedăm ştiri mai com
plete în ceea ce priveşte utilajul, personalul etc. 

Stabilimentul grafic, .,Albert Baer" 5. Acest stabiliment a fost fon
dat de Andrei Bieltz, bunicul lui Albert Baer, în anul 1850. Atelierul, 
compus din două prese de mină litografice,se afla pe Calea Dorobanţilor, 
de unde a fost mutat în Pasajul Român, sub conducerea ginerelui său. In 
1887, după moartea bătrînului Baer, conducerea trece în mina unuia 
dintre fii - Albert Baer. ln anul 1889. atelierul este înzestrat cu încă o 
maşină nouă litografică, două prese mari noi şi un motor cu gaz, iar în 
1892 se construieşte o sală de maşini specială, în care este instalată o 

1 Rev. de statistică, rn·. 9 '1959, p. 54. 
2 Anuarul Bucure~tilor, Carol Găbl, 1897-1898, Ed. XIV. 1897, p. 295. 
3 G. Filip, Almanahul tipografic, 1903. 
" Anuarul „Socec" pe anul 1913. 
5 G. Filip, Almanahul tipografic, 1902, p. 85. 
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nouă maşină mare litografică şi un motor nou cu benzină în locul celui 
cu gaz. In 1896 se mai adaugă un etaj la sala maşinilor şi se mai cumpără 
şi un loc vecin, la nr. 9, iar în anul 1899 cumpără tipografia „Elzevir", 
din Pasajul Român, fondată de George Ionescu. Pe locul cumpărat, Baer 
clădi un atelier cu două etaje pentru tipografie, fabrica de cartonaje şi 
legătoria de cărţi. El "îşi măreşte considerabil tipografia prin completarea 
instalaţiilor cu material nou şi modern adus din Germania. Astfel, avea 
cinci maşini cilindrice, o presă mare cu pedală nr. 5, trei bostoane, pre
cum şi o maşină specială pentru plicuri. Lucrau aici între 150-200 per
soane. In total, stabilimentul lui Baer, cuprinzînd o litografie, o tipogra
fie, o fabrică de cartonaje şi o legătorie de cărţi folosea 34 de maşini. 
După 1918 Albert Baer şi-a vîndut tipo-litografia Societăţii anonime 
„Luceafărul". 

Tipografia C. Petrescu - Conduratu şi I. Busnea, a fost înfiinţală 
l& sfîrşitul anului 18691, de către C. Petrescu - Conduratu, tipograf, 
împreună cu Ion Busnea, legător de cărţi, şi a fost instalată în Piaţa 
Teatrului. Deşi nu era bine utilată totuşi, avînd un personal tehnic foarte 
bun, lucrările tipografice erau executate artistic. Conduratu, după ce 
schimbă asociatul în persoana lui G. I. Costescu, căruia Busnea îi con
cesionase drepturile, trebui să lichideze tipografia în anul 1890, din cauza 
concurenţei. 

In această tipografie a apărut „Columna lui Traian" şi „Călăuza 
tipografică" (1876), prima lucrare în legătură cu arta grafică scrisă în 
limba română, autor fiind Conduratu. . 

Tipografia Thiel şi Weiss 2. A fost înfiinţată în anul 1870 de Ioan 
Weiss. Tipografia era instalată pe str. Lipscani, aproape de str. Nicolae 
Şelari, şi avea două mru;;ini nr. 12 şi un boston mare. Aici au apărut 
„Telegraful" sub direcţia lui Grigore Tocilescu, precum şi ziarele : „Pre
sa", „Timpul", „Patria" şi „Războiul", fondat de Ioan Weiss. O perioadă de 
timp a fost asociat şi cu Thiel. După moartea acestuia însă tipografia a 
rămas în posesia lui Weiss. Afacerile mergînd prost, Weiss a fost nevoit 
să-şi vîndă tipografia lui Alexandru Beldiman, directorul ziarului „Ade
vărul" 'in anul 1895, care o mută în Pasajul Villacros. 

Tipografia Anton Mănescu (mai tîrziu Dorotheia P. Cucu). A fost 
înfiinţată în anul 1873, atelierul tipografic funcţionînd în str. Lipscani, ;J 

cu două maşini mari care lucrau şi noaptea. Aici au apărut ziarul con
servator „Timpul", sub direcţia lui Gr. H. Grandea şi ziarele umoristice 
„Bobîrnacul" şi „Puricele". Mai tîrziu tipografia progresînd, a fost mu
tată într-un local mai mare, pe actualul bulevard Gheorghe Gheorghiu
Dej. După moartea lui Mănescu, văduva lui, Dorotheia A. Mănescu, se 
căsători în 1877 cu Petre M. Cucu, care luă conducerea tipografiei. 

Acesta a contribuit mult la ridicarea întreprinderii, făcîndu-şi o 
specialitate în tipărirea de romane în fascicole şi de cărţi populare. Tipo
grafia a fost mutată în str. Academiei, unde Petre Cucu instală şi o tur
nătorie de litere, cu o maşină din cele mai moderne pentru acele timpuri 

1 G. Filip, Almanahul tipografic, 1902, p. 11. 
2 G. Filip, Almanahul tipografic, 1903, p. 53-58. 
3 Anuarul general al industriei. grafice din România, 1938, p. 18-19. 
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precum şi o maşină litografică (în 1891 apare cu titulatura „Tipo-litogra
fia şi fonteria de litere Dor. P. Cucu). După moartea lui Petre Cucu în 
1902. tipografia îşi continuă activitatea sub conducerea văduvei sale, care 
o mută din nou în str. Lipscani. 

Tipografia „L'Independance Roumaine" a fost înfiinţată în anul 
1877, iar în 1885 1, devine proprietatea lui Al. M. Lahovary. A funcţionat 
în mai multe localuri, din care amintim, Calea Victoriei nr. 58 (1897), str. 
Brezoianu (1905), str. Academiei (1913). In afară de personal administra
tiv şi de 5 redactori, ca personal de specialitate avea un şef de atelier, 
un paginator al ziarului, un maşinist-şef, 15 lucrători-culegători, 7 elevi, 
2 puitori, 2 rotari, un steriotipar. Ca maşini avea : o maşină nr. 24, una 
nr. 12, una nr. 10 şi o maşină americană. Ca forţă motrică avea un motor 
cu gaz de 3 HP. Atelierele erau luminate cu gaz aerian, iar redacţia şi 
administraţia cu electricitate (1905) :i. ln această tipografie s-a introdus 
pentru prima oară în ţară tiparul în trei culori :1. 

D. M. Lahovary a reorganizat tipografia ziarului „L'Independence 
Roumaine", după ce a cumpărat-o în 1885, înzestrînd-o cu cele mai noi 
caractere franceze şi germane. După moartea lui Lahovary (1897), ziarul 
şi tipografia au trecut sub direcţia unui comitet liberal. 

Tipografia Grigore Louis - „Modernă" (mai tîrziu „Cultura"). 
Apare cu această denumire în 1881. A fost instalată la început în Calea 
Victoriei ·\ în faţa fostei cofetării „Capşa" de unde a fost mutată în str. 
Academiei nr. 24. ln acest atelier au apărut cotidianele „Binele public", 
de sub direcţia lui George Vernescu şi M. Protopopescu-Pache, „Naţiu
nea", şi ziarele umoristice „Scaiul" şi „Ciulinul", sub direcţia av. Ion 
Athanasiad. 

Tipografia G. A. Lăzăreanu. Această tipografie a fost înfiinţată în 
anul 1891, avînd ca propietar pe G. A. Lăzăreanu. In 1905 avea următo
rul personal : 1 şef de atelier, un maşinist-şef, un şef de legătorie, 5 lu
crători-culegători, 3 elevi, 2 puitori, 2 rotari, 2 lucrători la legătorie şi o 
elevă. In ceea ce priveşte instalaţiile, avea două maşini nr. 12, o maşină 
nr. 10 şi două bastoane,;. A luat medalia de aur la expoziţia cooperato
rilor din anii 1894-1E95 li. 

Tipografia Căilor Ferate Române, înfiinţată în anul 1893, se afla 
în localul Gării de Nord. La tipografie, pe lîngă un şef de atelier, un 
maistru culegător şi un maistru maşinist, erau 9 lucrători, un maşinist, 
11 puitori, 4 rotari şi un maistru-steriotipar. Nu era nici un elev. La 
legătorie era un maistru-legător, 6 lucrători şi 6 lucrătoare. Stabilimentul 
era înzestrat cu o maşină nr. 1, cu 4 maşini nr. 12 şi o maşină dublă. 
Aceasta era situaţia în anul 1905 7. Aici au fost imprimate toate lucrările 
în legătură cu activitatea Căilor Ferate, lucrări, ce înainte se tipăreau în 
tipografiile particulare. 

1 Solidaritatea, nr. 4, din 1905. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem, nr. 6 din 1905. 
~ Anuarul Gene1·al al Industl"iei Grafice din România, 1938, p. 20. 
5 Solidaritatea, an. I, nr. 5 - 1905. 
6 Almanahul tipografic, 1902, p. 95. 
7 Solidaritatea, an. I. :-ir. 7, 1905. 
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Deşi luptele tipografilor nu intră în obiectul acesteUucrări, trebuie 
totuşi să arătăm că în perioada de care ne ocupăm, lucrătorii tipografi 
erau frămîntaţi de mari probleme. Munca femeilor şi a copiilor îri tipo
grafii, insalubritatea atelierelor, numărul mare de ore de lucru şi munca 
excesivă la ca.re erau supuşi mai ales în raport cu salariile care erau 
foarte mici, repaosul duminical etc., toate aceste probleme, care erau tot 
atîtea revendicări, apăreau şi în presa muncitorească a vremii. Astfel, 
în legătură cu munca femeilor şi a copiilor în tipografii, în art"icolul „Fe
meile în tipografie", apărut în ziarul „Gutenberg" nr. 2 din 25 decem
brie 1888 1 se arată că „domnul Eduard Wiegand, stăpînul robilor de la 
„Ocna din Covaci", nemulţumit se vede de exploatările sale neomenoase 
şi de intensul trafic ce-l face cu exorbitantul număr de elevi, s-a hotărît 
astăzi a introduce femei în atelierul său" „ ... prin introducerea femeilor, 
numărul acestora (lucrătorilor fără lucru) va creşte şi mai mult din cauză 
că patronul, ... va căuta întotdeauna să se folosească mai mult de „lucră
toare" decît de „lucrători", deoarece preţul muncii celor dintîi va fi cu 
mult mai ieftin decît al celor de al doilea ... ". 

Cît despre munca copiilor în tipografii şi numărul mare de elevi 
folosiţi, dăm mai jos un tabel 2 al tipografiilor din anul 1881, din care 
reiese disproporţia dintre numărul mare de elevi, faţă de cel al lucrători
lor. Deşi situaţia este mai veche, ea ilustrează totuşi procesul cel puţin 
la începuturile lui. 

Nr. Denumirea instituţiei Numărul Numărul 

crt. lucrătorilor elevilor 

I Tipografia Statului 55 20 
2 Tipografia Naţională 9 3 
3 Tipografia Şt. Mihăileanu 12 16 
4 Tipografia Socec-Teclu 10 1 
5 Tipografia Ioan Weiss 26 8 
6 Tipografia Curţii 8 17 
7 Tipografia Românul 15 8 
8 Tipogt"afia Modernă li 18 
9 Tipografia Dorot P. Cucu 6 9 

IO Tipografia Academia Română 6 14 
11 Tipografia Alex. A. Grecescu 8 6 
12 Tipografia N. Mi ul eseu 6 18 
13 Tipografia Emile Galii 12 2 
14 Tipografia Curierul Român 7 I 
15 Tipografia Română 6 4 
16 Tipografia Hajoetz 2 2 
17 Tipogt"afia Amicul literaturii 2 4 

Rezultă deci că la 201 lucrători erau 151 de elevi, un procentaj deci 
mult prea mare, iar în 7 tipografii din 17, numărul elevilor întrecea pe 

1 Organ al lucrătorilor tipografi din România, redactat exclusiv de lucrători. 
2 Vocea lucrătorului tii:;ograf, an I, nr. 2 din 7 sept. 1881, la rubrica „Mersul 

atelierelor". 
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cel al lucrătorilor. Nu numai că se foloseau prea mulţi copii, unii chiar 
sub vîrsta de 12 ani, dar erau şi rău trataţi; lucrînd uneori de la 7 dimi
neaţa pînă la 10-11 seara 1. 

Nici la începutul sec. al XX-lea problema ucenicilor nu a fost re
glementată definitiv, deşi apăruse Legea meseriilor (1902), care însă nu 
era uniformă pentru toţi, deoarece unele întreprinderi mari, prin decizii 
ministeriale, erau exceptate de la această lege, numărul elevilor ca şi al 
<irelor de lucru nefiind limitat 2. 

De asemenea nici cu „Legea şi Regulamentul asupra muncii mino
rilor, şi a femeilor în aşezăminte industriale", apărută în 1906, exploata
rea copiilor şi a femeilor nu dispare, căci, deşi cu anumite reglementări, 
<'.opii continuă să muncească de la vîrsta de 12 ani 1, şi ca şi femeile vor 
fi puşi să lucreze şi cite 10 ore pe zi"· 

Printre alte probleme, foarte importante pe atunci, era şi aceia a 
lipsei de igienă 'in atelierele tipografice, care erau fără lumină şi fără 
ventilaţie. Primul număr al gazetei „Vocea lucrătorului tipograf", din 1 
septembrie 1881, publică articolul „Oglinda atelierelor", cu subtitlul -
despre salubritate - din care spicuim : „Starea detestabilă în care se gă
sesc astăzi ca şi în trecut cea mai mare parte din atelierele în care lu
crăm ... şi neplăcuta împrejurare de a ne găsi ore întregi, ziua întreagă, 
precum şi o parte din noapte închişi între ziduri întunecoase şi reci, care 
par a prezenta aspectul unor temniţe". Autorul roagă Consiliul de igienă 
publică să ia dispoziţiuni pentru strămutarea atelierelor în alte locuri 
mai satisfăcătoare. El dă şi o listă, pe categorii, de ateliere mai insalubre, 
între care se găsesc şi unele din tipografiile descrise mai sus. 

I-a categorie : Tipografia statului, Tipografia Weiss (Palatul Dacia), 
Tipografia „Românul", L'Independence Roumaine, Tipografia Miulescu. 

II-a categorie: Tipografia Dor. P. Cucu, Română şi Hajoetz. 
Articolul nu a rămas fără ecou, căci Dr. Felix, medicul primar al 

Capitalei, a făcut o vizită, chiar în ziua apariţiei lui, la atelierele enume
rate, găsind adevărate cele scrise şi cerind să se ia măsuri urgente de 
igienă :;_ Acest fapt a nemulţumit pe unii patroni, aşa cum constatăm din 
ziarul „Războiul" - proprietar Thiel (Weiss) cu data de 2 septembrie 
] 881, în care, într-un articol intitulat „Primăria noroaielor şi medicul 
primar al capitalei", Dr. Felix este atacat şi chiar insultat. 

Nemulţumirile lucrătorilor tipografi nu au fost exprimate numai 
prin presă, ci şi prin demonstraţii şi greve. 'tu toate că regimul burghe
zo-moşieresc a promulgat anumite legi, ca de exemplu Legea sanitară 

1 Vocea lucrătorului tipograf An I, nr. 6 din 7 sept. 1881. 
2 Solidaritatea, nr. 3 din 1905. 
:i La cap „Măsuri tranzitorii", art. 24, se specifică că se pot folosi şi copii 

de 10 ani împliniţi, dacă au fost întrebuinţaţi la lucrn şi înainte de punerea în 
aplicare a legii. 

~ Şi în Legea asuprn industriilor insalubre (1894), se fixau orele de lucru, 
numai pentru copii de 12-14 ani, nu însă şi pentru cei sub 12 ani, care emu 
.supuşi uneori la munci istovitoare pentru vîrsta lor. 

" Vocea lucrătorului tipograf, nr. :~. din 14 sept. 1881. 
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(1885) sau Legea asupra industriilor insalubre (1894) 1, totuşi din cauza 
lipsei de igienă în ateliere şi a muncii excesive, chiar pentru muncitorii 
maturi, atelierele continuă să fie focare de tubel'culoză, tipografiile dind 
cel mai mare procent de tuberculoşi, aceasta devenind o boală profe
sională. 

Astfel, dintr-o tabelă de mortalitate de tuberculoză pe 10 ani (1902 
-1912), după profesiuni, 2 se constată că au murit 169 de tipografi. 
Proporţional cu numărul lucrătorilor (1204) ei au cea mai mare mortali
tate prin tuberculoză 3• In ceea ce priveşte femeile, stabilimentul Baer~ 
la legătoria de cărţi, a dat cel mai mare număr de bolnave"· 

Problema repaosului duminical, problemă ce a dus la numeroase 
acţiuni muncitoreşti, nu a fost nici aceasta rezolvată definitiv, deoarece, 
deşi fusese votată legea în anul 1897, repaosul duminical era recunoscut 
numai formal, multe întreprinderi fiind exceptate 5. 

După cum reiese din cele expuse mai sus, lucrătorii tipografi au 
·fost crunt exploataţi şi poate şi de aceia se explică faptul că prima aso
ciaţie profesională din România, organizată pe baza principiului de clasă, 
fără amestecul patronilor, a fost Asociaţia lucrătorilor tipografi „Deştep
tarea", 'infiinţată în anul 1879, iar prima publicaţie muncitorească a fost 
„Tipograful Român", apărut la Bucureşti în anul 1865. 

1 50 de ani de la crearea Comisiei Generale a Sindicatelor din România 
(1906-1956), Buc„ 1956, p. 138. 

2 Dr. Ecaterina Arbore, lntinderea tuberculozei în Bucureşti în anii 1902~1912, 
Buc., 1913, p. 68-69. 

3 !bidem, p. 73. 
~ Ibidem, p. 53. 
5 50 de ani de la creearea Comisiei generale a sindicatelor din România 

(1906-1956), Buc:ureşti, 1956, p. 140. 
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ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII URBANISTICE IN BUCUREŞTI 
(1918-1944) 

de PETRE DAICHE 

Oraşul, ca tip de aşezare omenească de o structură deosebit de com
plexă, constituie forma superioară de organizare spaţială a teritoriului 
locuit. Formînd cadrul organizat şi construit in care se dezvoltă viaţa 
multilaterală a locuitorilor, oraşul trebuie să satisfacă, în tot mai bune 
condiţii, cerinţele crescînde ale omului, atît din punct de vedere material, 
c!t şi spiritual 1. 

De-a lungul desfăşurării istoriei sale, care a depăşit cinci veacuri, 
fenomenul urban a fost in Bucureşti obiectul unor continui preocupări 
şi realizări pe plan tehnic-economic, social-organizatoric şi esteţic. Aceste 
preocupări au devenit mai evidente abia în perioada capitalistă a dezvol
tării sale şi în mod deosebit între cele două războaie mondiale. Dar în 
orinduirile bazate pe clase antagoniste, problemele multilaterale ale 
populaţiei nu au primit în toate cazurile rezolvări care să asigure o dez
voltare unitară, armonioasă a oraşului, care să satisfacă cerinţele con
strucţiei şi vieţii în ansamblu. 

Intre cele două războaie mondiale, capitala României, oraşul Bucu
reşti, a continuat să se dezvolte, afirmîndu-se tot mai pregnant ca prin
cipal centru economic, politic, social şi cultural al ţării. Remarcabila 
dezvoltare a Bucureştilor între cele două războaie mondiale este edifica
toare în toate domeniile, fie că e vorba de creşterea potenţialului eco
nomic şi ponderea sa în ansamblul României, fie de succesele din dome
niul cultural sau demografic, de dezvoltarea sa, edilitară şi urbanistică. 
Despre acest din urmă aspect ne propunem să vorbim în rîndurile ce 
urmează. 

Cine analizează dezvoltarea urbanistică complexă a Bucureştilor 
'intre cele două războaie mondiale şi o compară cu perioadele anterioare, 
constată cu uşurinţă amiploarea transformărilor pe care le-a cunoscut 
oraşul în această perioadă de incontestabile succese în modernizarea şi 
extinderea lucrărilor edilitare, ca şi în aspectul său estetic. Se poate aiir-

1 Vezi Radu Laurian, Probleme de estetica oraşelor, Ed. Tehnică, Buc., 
1962, p. 5. 
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ma că dacă începuturile modernizării oraşului se situează în perioada 
1831-1848 iar în epocile ce au urmat el s-a adaptat treptat - nu fără 
menţinerea unor mari contradicţii, la noile necesităţi, abia în perioada 
dintre cele două războaie mondiale amplele lucrări urbanfatice, de con
strucţii şi edilitare au fixat o nouă înfăţişare a oraşului, i-au ameliorat 
structura, şi i-au schimbat în mare parte fizionomda. Aceasta a rezultat 
nu numai din înlocuirea multora din vechile case boiereşti cu curţi şi 
grădini şi ridicarea în locul lor a unor impunătoare blocuri moderne ci 
şi din lărgirea şi crearea unor noi artere, din utilizarea sporită a alimen
tării cu apă şi electricitate, extinderea pavajelor, canalizării, spaţiilor 
verzi, care toate la un loc au schimbat însăşi conţinutul vieţii în ansam
blu. ln adevăr, viaţa oraşului cu instituţiile sale centrale, administrativ
politice şi culturale, cu intensă activitate industrială, comercială, bancară 
şi de credit ,au făcut ca oraşul să-şi sporească an de an caracteristicile 
unei adevărate metropole. 

Înmulţirea în ritm rapid a populaţiei şi extinderea teritoriului lo
cuit, aceste două elemente care s-au influenţat reciproc, la care trebuie 
să adăugăm noile necesităţi izvorîte din multilaterala dezvoltare a ora
şului, au reclamat luarea unor măsuri care să ofere acel cadru de viaţă 
adecvat pentru munca, odihna şi recreerea populaţiei. Complexitatea 
vieţii sociale, progresele tehnice, cerinţele sporite ale populaţiei au impus 
reorganizarea oraşului pe alte baze şi în acest context urbanismul căpă
tînd o mare importanţă după primul război mondial. 

Condiţiile economice şi social-politice după război au facilitat stră
mutarea unui procent însemnat de populaţie din provincie spre capitală, 
atrasă de mirajul unui prielnic cîmp de activitate industrială, comercială, 
financiară. In cazul Bucureştilor au acţionat şi alţi factori determinaţi 
de situaţia că oraşul a devenit Capitala României care şi-a desăvirşit 

unitatea naţională, aici centralizîndu-se toate instituţiile publice şi parti
culare diriguitoare. Din datele statistice rezultă că dacă în perioada 
1912-1915 s-au stabilit în Bucureşti în medie pe an 6408 locuitori în 
perioada 1920-1930 numărul lor a fost de 16.677, ajungînd în deceniul 
1930-1940 la peste 33.000 locuitori. Dacă la această ultimă cifră adăugăm 
şi sporul natural înregistrat în creşterea populaţiei, rezultă că în aceeaşi 
perioadă populaţia capitalei a crescut anual cu circa 43 OOO locuitori 1. 

In aceste condiţii, populaţia Bucureştilor a crescut de la 341.320 lo
cuitori în anul 1912, la 639.000 în 1930 şi la 992.536 în anul 1941 2. 

Raportînd populaţia activă a oraşului Bucureşti din diferite ramuri 
economice sau social-culturale, se constată că în anul 1930 capitala con
centra 21,80/o din populaţia ocupată în industrie, 25,4 % din populaţia 
ocupată în transporturi, 25,2°/0 în comerţ şi credit, 16,40/o în administraţie, 

1 C. Herbst, Athena, Rădoi, N. Caloianu, Dezvoltarea teritorială a oraşului 
Bucureşti între cele două războaie mondiale şi după cel de-al doilea război mondial, 

in Analele Univ. Buc., Seria Ştiinţele naturii, geologie-geografie, an XI (1962). nr. 31. 
2 Anuarul statistic a oraşului Bucureşti, 1963, p. 52-54. 
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învăţămînt şi cultură. In acelaşi an, 1930, oraşul Bucureşti cuprindea 
20,9% din populaţia urbană a ţării, procent ce ya creşte pînă în anul 1941 
la 26, 10/0 1. 

Creşterea în ritm rapid a populaţiei a dus la crearea de noi cartiere 
şi străzi mai ales acolo unde terenul pentru construcţii era ieftin - la 
extinderea teritoriului. Ceea ce caracteriza dezvoltarea teritorială în pe
rioada amintită este extinderea în suprafaţă, limitele sale avînd o evi
dentă tendinţă de a îngloba mari zone periferice neconstruite. 

Centrul Capitalei vizut din avion în 1929 

Dezvoltarea economică şi creşterea rolului administrativ şi politic 
al Bucureştilor au determinat o creştere rapidă a suprafeţei construite a 
oraşului 2• 

Astfel zona construită, ca de altfel şi suprafaţa lui în ansamblu, a 
crescut continuu de la 5500 ha în 1912, la 31.000 ha, din care suprafaţa 
propriu-zisă a oraşului, 7.800 ha în 1936 :i. 

1 C. Herst, Athena Rădoi, N. Caloianu, op. cit„ p. 175. 
2 Planul director de sistematizare. Rezumat al memoriului justificativ în Cr

banismul, 1935, an XI, ian11arie-iunie Nr. 1-6 pag. 2. 
3 Anuarul statistic al Municipiului Bucureşti 1931-1936, p. VIII ; Ioan Cristea. 

Studiu asupra necesităţii executării planului cadastral al Municipiului Bucureşti 
:<?i introducerii cărţilor funduare, Institutul urba~istic al României, Bucureşti, 1936. 

427 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



Cea mai mare dezvoltare a Bucureştilor a avut loc în partea sa 
nord-vestică, de-a lungul căii ferate Bucureşti-Ploieşti şi a celorlalle 
artere de circulaţie prin care se asigurau intense şi lesnicioase legături 
cu restul ţării. Legăturile economice cu regiunile agricole din Cîmpia 
Romiină au favorizat extinderea tentaculară a oraşului de-a lungul prin
cipalelor căi de comunicaţie, şi anume : Calea Rahovei, Şoseaua Giurgiu
lui, Şoseaua Olteniţei, Pantelimon, Colentina. 

Dezvoltarea oraşului în nord-vest s-a făcut prin parcelarea unor 
moşii. Astfel, s-au conturat cartierele Corbeasca, Bucureştii Noi, Dămă
roaia, Chitila-Triaj. 

In partea de nord oraşul s-a extins ca urmare a apariţiei unor car
tiere favorizate de lucrările urbanistice din această zonă, formîndu-se 
astfel cartierele Domenii, Delavrancea, Filipescu, Jianu, Bonaparte. Ca 
urmare a înfiinţării a numeroase întreprinderi în nord şi nord-estul 
Bucureştilor, a existenţei Gării de Est, a liniei ferate Bucureşti-Olteniţa 
şi a celorlalte căi de comunicaţie, oraşul s-a extins mult şi în această 
zonă 1. 

Dacă în sud dezvoltarea oraşului este mai redusă, datorită şi lipsei 
unor importante obiective industriale - in schimb - în sud-vest, de-a 
lungul fostei linii ferate Giurgiu-Filaret, Dealul Spirei, Gara de Nord, 
unde au luat fiinţă numeroase întreprinderi, suprafaţa construită a cres
cut într-un ritm rapid. In sud şi sud-vest apar cartierele Şerban Vodă, 
Tudor Vladimirescu, Apărătorii Patriei, iar între principalele artere Ca
lea Rahovei -- Alexandria şi Giurgiului-Olteniţei s-au dezvoltat carlie
rele Pieptănari, Ferentari, Sebastian 2. 

Mărirea suprafeţei oraşului a fost favorizată şi de legea asupra 
administraţiei Municipiului Bucureşti din 1926, prin care comunele din 
jurul capitalei au devenit suburbane ale oraşului. Acestea erau : Băneasa 
cu satele, Colentina-Fundeni, Pantelimon, Principele Nicolae, Dudeşti
Cioplea, Popeşti-Leordeni, Şerban Vodă, Militari, Roşu, Griviţa, Lu
peasca :i. 

In aceste împrejurări problema efectuării unor ample lucrări urba
nistice impuse de noile necesităţi devine la ordinea zilei. In primii ani 
după război preocupările în acest domeniu au fost reduse din lipsă de 
fonduri, urmărindu-se îndeosebi înlăturarea rămînerilor în urmă provo
cate de război şi executarea lucrărilor curente. 

Incepînd cu anul 1926 interesul pentru efectuarea unor noi lucrări 
edilitare urbanistice creşte, el fiind oglindit şi în legea pentru organiza
rea Municipiului Bucureşti din 1926. Astfel, în cap. VI - Sistematizarea 
- la art. 18 se spune : 

„Prin planul de sistematizare se va fixa şi delimitarea oraşului în 
conformitate cu această lege, legea de organizare a Bucureştilor din 1894 
răITllÎnînd abrogată. 
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1 C. Herbst, Athena Rădoi, N. Caloianu, op. cit., p. 175. 
2 Planul director de sistematizare... p. 14-15. 
3 Monitorul Oficial. Dezbaterile Senatului, 11 feb. 1926, p. 35. 
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Prevederile planului de sistematizare nu vor putea fi modificate 
decît în cazuri speciale bine justificate şi numai cu caracter local, inte
resînd numai cîteva proprietăţi. Deschiderea de noi străzi pentru parcelări 
intră în această categorie" 1. 

Efectuarea unor noi lucrări urbanistice reclama şi revizuirea sau 
întocmirea unor noi planuri. 

Calea Victoriei văzută din piaţa Palatului spre clădirea telefoanelor 

Planurile întocmite de Institutul de geografie al armatei au fost 
revizuite în 1911 suprimîndu-se clădirile demolate, adăugîndu-se noile 
clădiri, închiderea sau deschiderea de străzi cu respectarea aceloraşi 

norme care au stat la baza ridicării planului iniţial. Cu toate acestea 
planul nu corespundea noilor cerinţe mai ales că el cuprindea doar ve
chea rază a oraşului existentă pînă la legea din 1926. Intocmirea unui 
nou plan devenise deosebit de acută şi imperios necesară. Pentru rezol
varea ei s-a recurs la un mijloc operativ, şi anume folosirea fotograme
triei. In acest scop la 15 februarie 1927 Primăria Municipiului Bucureşti 

1 Monitorul Oficial. Dezbaterile Senatului, 11 febr. 1926, p. 35. 
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a încheiat un contract cu Compagnie Aerienne Franc;aise a Suresnes 
(Franţa) pentru întocmirea următoarelor planuri 1 : 

1. Plan fotografic, scara 1 : 5000, cuprinzînd întreg oraşul pînă la 
linia forturilor oraş, cîmp şi suburbane, cca. 36.800 km ; 

2. Plan fotografic, scara 1 : 1 OOO, cuprinzînd părţile din oraş exte
rioare vechii raze precW111 şi toate comunele suburbane, afară de Popeşti
Leordeni, cca. 2500 ha ; 

3. Plan grafic, scara 1 : 5000, cuprinzînd numai oraşul pînă la limi
tele din 1926 (cele IV sectoare), 6800 ha ; 

4. Plan grafic, scara 1 : 1 OOO, după planul fotografic arătat la punc
tul 2, fără nici o modificare, cca. 1800 ha ; 

5. Plan grafic, scara 1 : 500, după planul fotografic şi cuprinzînd 
numai părţile înglobate în ora.ş, fără comunele subordonate. 

Lucrările de ridicare au durat doi ani, terminîndu-se în 1928, luna 
mai, ele costînd 10.685 lire sterline. 

Planurile grafice au fost obţinute prin redresarea fotografiilor, 
asamblarea făcîndu-se prin fixarea unor repere. 

Planurile grafice care stabileau situaţia clădirilor, apelor, parcurile, 
străzile, din momentul fotografierii (1927) au curbe de nivel cu echidis
tanţa de 0,50 m, deci la fel cu cele întocmite de Institutul geografic al 
armatei 2. 

Planurile acestea au fost folosite în prima etapă de Comisia de sis
tematizare care funcţiona pe lingă primărie încă din 1928 şi care avea 
însărcinarea legală de a da directive pentru întocmirea planului general 
de sistematizare. In aceste împrejurări s-a putut trece la întocmirea pla
nurilor preliminarii de sistematizare a porţiunilor nou înglobate în mu
nicipiu, precum şi a planului de sistematizare a comunei Băneasa. 

Paralel cu aceste lucrări cartografice a început, prin anul 1919, în
tocmirea unor planuri de completare a celor existente prin care se 
urmărea verificarea dosarelor de autorizaţie de construcţie, amploarea 
noilor construcţii. Dar aceste completări nu au putut ţine la zi IDlOdifi
cările survenite nu numai din cauza lipsei de personal calificat ci mai 
ales datorită ritmului impetuos în care s-a modificat Bucureştiul. Numă
rul mare de noi construcţii, crearea unor noi cartiere în care au fosl 
deschise străzi, utilizarea în scopuri edilitare a numeroase terenuri virane 
s-au desfăşurat într-un asemenea ritm şi amploare incit au făcut impo·
sibilă includerea lor în planuri „la zi". 

Edificatoare pentru ilustrarea creşterii suprafeţei clădite a oraşului 
între anii 1913-1930 ni se pare comparaţia recensămintelor din 1913 şi 
1930. Astfel, în anul 1913 erau în Bucureşti 32.860 clădiri faţă de 57.22î 
în 1930, deci o creştere de 24.366 clădiri (74,1°/0) 3. 

1 Ton Cristea. Studiu asupra necesităţii executării planului cadastral al 
Municipiului Bucureşti şi introducerii cărţilor funduare. Institutul m·banistic al 
României, Bucureşti, 1936, p. 17. 

2 Ibidem. 
3 Ibidem, p. 25. 
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In aceste condiţii acţiunea de sistematizare a oraşului devine tot. 
mai evidentă mai ales după 1930. Deşi pentru construcţiile, alinierile şi 
sistematiz9.rea Bucureştilor au fost elaborate unele studii şi planuri de 
sistematizare. acestea erau parţiale, nu erau încadrate într-un plan gene-
ral şi nu stabileau cu precizie, nonn12 obligatorii pentru edili şi cetăţenL 
Astfel planul întocmit în 1921 avea numeroase erori cadastrale şi din 
această cauză nu a putut servi decît ca un plan de orientare 1• 

Un important pas înainte îl reprezintă Planul director de sistema
tizare din 1935. Lucrările începute în 1928 în cadrul „Comisiei de siste
matizare" creată pe lîngă Municipiu, care avea un număr de membri_ 
variind între 20-28 persoane, au continuaf după 1934 in cadrul unui 
„Comitet de lucru", care a întocmit de fapt planul director de sistema
ti/,are 2. 

„Comitetul de lucru", format din arhitecţii Duiliu Marcu, G. M .. 
Cantacuzino, A. Bolomey, I. Davidescu şi ing. T. Rădulescu a prezentat 
o lucrare valoroasă compusă din 51 planşe şi un memoriu justificativ şi 
explicativ. 

Planul prevedea : a) Soluţii pentru delimitare, în scop de a opri 
întinderea nemăsurată a aglomeraţiunii. Printr-un plan de „utilizarea 
terenului" (zonificare) s-a prevăzut modul cum urmează să fie întrebuin
ţat în viitor întregul teren. 

b) Propunerea pentru soluţionarea problemei locuinţelor. 
c) Stabilirea de zone comerciale, industriale de construcţii, parcuri 

şi: grădini, terenuri de sport şi joacă pentru copii, sistemul de căi fe
rate etc. 

d) Au fost fixate norm2 şi detalii pentru circulaţia pe şosele, des
chiderea unor noi artere, lărgirea celor existente. 

e) Au fost prevăzute noi instituţii sanitare, aprovizionarea capita
lei, alimentarea cu apă şi salubritatea ; au fost de asemenea incluse in 
plan valorificarea monumentelor istorice precum şi studii de detalii la 
diferite pieţe. bulevarde şi parcuri :i. 

Acest plan valoros atît prin studiul şi detaliile care au stat la baza 
elaborării lui cit şi prin prevederile judicioase pe care le conţinea nu a 
fost aplicat decît în foarte mică măsură. ln general oraşul a continuat să 
se dezvolte anarhic, alinierea şi lărgirea străzilor, a pieţelor, amenajarea 
spaţiilor verzi, alimentarea cu apă, iluminatul, reţeaua de mijloace de 
transport în comun continuînd să se facă, de multe ori, după bunul plac 
al edililor şi proprietarilor particulari. 

Cele mai importante lucrări de construcţii şi sistematizare, aşa cum 
se întîmplă într-o societate bazată pe inegalitate socială, în care proprie
tatea privat-capitalistă generează o dezvoltare anarhică, s-au executat în 
centru. In aceste condiţii contrastul dintre centru şi periferie nu numai 
că s-au menţinut dar el a luat o amploare şi mai mare. Referindu-se la 
această stare de lucrări, Tudor Arghezi spunea : 

1 Oare de seamă asupra administraţiei <.:omunale pe 1923, p. 3!:1. 
2 TJrbanismul, an XI, nr. 1-6, ianuarie-iunie, 1935. 
3 Planul director de sistematizare. Rezumat al memoriului justificativ în. 

Urbanismul, 1935, an XI, ianuarie-iunie, nr. 1-6, p. 2 . 
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Parcul Naţional (azi Herăstrău) amenajat în 1936 

„In bulevardul nordic răspund străzile de vilegiatură şi uliţele su
dului colorat. Lîngă o strălucită vitrină îşi duce zilele, momentele, o lampă 
cu „gaz" 'dintr-o casă scundă îngenunchiată în pămînt. O limuzină se 
incrucişează la răspîntii cu căruţa hărtănită a unui cal bătrîn, iar în 
localul de petrecere somptuos, unde serviciul se face în trei limbi euro
pene, consumatorul trece la cîrciuma cu fumul des din piaţă ... Un cartier 
aduce aminte Lucerna, şi altul mizeria cruntă. Asfaltul întrerupt de 
piatră de rîu, continuă un drum pe pămînt. Calea Moşilor vărsată în Obor 
e o lume ; tramvaiul electric duce într-altă lume. Industriile vechi se risi
pesc pe zeci de artere, şi prăvăliile mici cu trepte în pămînt... Pe tim
puri un drum la Cioplea era mai lung decît o călătorie la Sinaia" 1. 

Lucrările de sistematizare întreprinse în Bucureşti între cele două 
războaie mondiale, ca şi in general toate lucrările de construcţii, deşi au 
determinat importante schimbări în fizionomia lui nu au fost la nivelul 
impus de necesităţi, la înălţimea cerinţelor unui oraş modern în plină 
dezvoltare. Printre lucrările asupra cărora sistematizarea a acţionat mai 
stăruitor, amintim lărgirea unor străzi, crearea unor noi artere, sistemati
zarea unor pieţe şi a unor zone din oraş, lărgirea spaţiilor verzi, îmbu-
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1 Tudor Arghezi, Cu bastonul prin Bucureşti, Ed. pt. Literaturi\, 1961, p. 58 . 

• 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



r,.,.. 
i 
I 
~ ·-·~ 

I 
I 

(') 
\ 
\ ... --·--·--·· 

-
CJ SllfYOfttt '-rit p1;11i b ~ 
el.ZI • dt'AI A'l'lf-lfllf 

~ , , • -""-.11127 - • 

------------ (l[ŞTER EA SyPRAITŢELOJl 
LOCUlîE 

ÎKTIU: AN\Î lfJ94-1934 
Scaro 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



nătăţirea salubrităţii oraşului, asanarea lacurilor de la nordul capitalei, 
construirea unor locuinţe tip şi delimitarea unor zone pentru construcţia 
de vile etc. 1. 

Dintre arterele care au suferit mari transformări urbanistice, la 
loc de frunte se situează restructurarea şi continuarea trasării actualului 
bulevard 1848, Bălcescu, Magheru. Această arteră a fost concepută pe la 
1900, însă înainte de primul război mondial s-a realizat foarte puţin din 
proiectul iniţial. Reluarea lucrărilor de continuare a străpungerii bule
vardului au avut loc după 1923, an în care s-a înfiinţat o secţie specială 
pentru demolări. Intre anii 1936-1938 str. Colţei a fost prelungită între 
Piaţa Sf. Gheorghe şi Piaţa Naţiunii. Amenajarea acestei· artere, care a 
înzestrat oraşul cu un bulevard larg, reprezintă o realizare însemnată. 
Este adevărat că artera nu a fost deplin încheiată şi în afara de aceasta 
lucrările de construcţie ca şi expropierile au costat Primăria sume 
€norme 2• 

De asemenea, în această perioadă au fost sistematizate, parţial rec
tificate, lărgite şi modernizate următoarele artere : Calea Victoriei, Calea 
Griviţei, 13 Decembrie, Calea Rahovei, Calea Văcăreşti, Şoseaua Pante
limon, str. Dudeşti, Şoseaua Colentina, str. Labirint, Traian, Calea Călă
raşi, Şoseaua Jianu, B-dul Dacia, Dinicu Golescu. 

Modificări, restructurări şi unele lucrări de sistematizare s-au efec
tuat şi la principalele pieţe. Dintre pieţele asupra cărora s-a concentrat 
mai mult atenţia edililor amintim : Piaţa Naţiunii (Unirii) şi Piaţa 
Victoriei. Piaţa Naţiunii a început să fie sistematizată după 1932, cînd 
s-a dărîmat hala Bibescu Vodă şi mai ales o dată cu acoperirea Dîmbo
viţei cu planşeu de beton între Piaţa Splaiului şi Podul Şerban Vodă. 

Dar proiectarea ei s-a făcut 'in grabă, soluţiile date fie că nu 
corespundeau, fie că depăşeau puterea de subvenţii a Primăriei, au făcut 
ca lucrarea să poarte pecetea unei improvizaţii :1. 

Nici studiile şi proiectele întreprinse într-o îndelungată perioadă 
(cca. 50 ani) pentru sistematizarea actualei pieţe Bălcescu nu au primit 
o soluţie corespunzătoare. 

Lucrări importante au fost făcute şi în Piaţa Gării de Nord. Aici au 
fost lărgite şi modernizate clădirea, peroanele şi triajul. Deschiderea 
bulevardului Dinicu Golescu în anul 1923, dărîmarea atelierelor C.F.R. 
Gara de Nord în 1932 şi construcţia pe aceste locuri a Palatului C.F.R., 
au fixat jaloane importante ale profilului acestei pieţe monuffi€ntal con
cepute. Dar lucrările de amenajare a pieţii s-au oprit - ca în atîtea alte 
cazuri - la jumătatea drumului. 

In anii 1932-1934 a fost reaffi€najată piaţa Universităţii, care a 
căpătat un a.5pect monumental, fiind una din pieţele atrăgătoare ale 
oraşului". 

1 Activitatea edilitară, 1934-1936, Buc., 1937. 
2 Iuliu Pascu, Dreptul urbanistic şi sistematizarea Bucureştilor. p. 44 ; Urba

nismul, 1934, nr. 9-10, p. 396. 
:i Arhitec:tura I, ianual"Îe-februarie 1960, p. 15. 
" Activitatea edilita1·ă 1934, 1935-1936, Buc., 1937, p. 40. 
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Lucrări urbanistice valoroase pot fi considerate sistematizarea 
zonelor unde s-au construit locuinţe ieftine sau cartierele de vile 1. 

Astfel de locuinţe s-au construit în parcul Delavrancea - şoseaua 

Kiseleff, Calea Şerban Vodă, str. Cazărmii, str. Lînăriei, B-dul Filantro
piei, str. Dristorului, Vatra-Luminoasă etc. De asemenea autorităţile pu
blice, unele întreprinderi industriale şi societăţi de binefacere au construit 
locuinţe „ieftine", realizîndu-se cu acest prilej importante lucrări urba
nistice. Astfel de construcţii au fost făcute în cartierele Grand-Belvedere, 
Steaua (Griviţei), Drumul Sării (pentru Ministerul de Război), Parcul 
Bonaparte, str. Carol Davila şi Ana Davila, Calea Şerban Vodă, (pentru 
Aşezămintele Brîncoveneşti) şi în cartierul Drumul Tei (pentru Mi
nisterul Muncii). 

Bulevardul Brătianu (azi N. Bălcescu) în 1938 

Cu toate acestea activitatea edililor era concentrată cu preponde
renţă în centru, în timp ce periferia rămăsese în urmă din punct de 
vedere edilitar-urbanistic. Inmulţirea construcţiilor clandestine din mate
riale ieftine, care nu ţineau cont de cerinţele unui oraş modern, ca şi 
grija administraţiei municipale faţă de modernizarea centrului au accen
tuat -contrastul dintre centru şi periferie. Numeroasele construcţii de 
locuinţe şi social-.culturale, au influenţat mult asupra structurii şi înfă
ţişării oraşului. Intre cele două războaie mondiale şi în special în 
perioada 1930-1940 - în Bucureşti s-a construit, în comparaţie cu 

1 Problema locuinţelor ieftine în Analele Ministerului Lucrărilor publice
si comunicaţii, voi. III, 1944, p. 175-177. 
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perioadele anterioare, într-un ritm intens. Avantajele acordate de stat 
celor ce-şi construiau căldiri şi chiriile ridicate, datorită creşterii rapide 
a populaţiei, au atras numeroase capitaluri. Acest fenomen a căpătat o 
deosebită amploare în timpul crizei economice 1929-1933, ca urmare a 
instabilităţii economice, a neîncrederii în solvabilitatea statului şi în 
valoarea monedei, mulţi capitalişti şi-au plasat capitalurile în construcţii, 
stimulaţi fiind de profiturile mari obţinute. Astfel, numărul locuinţelor 
capitalei - inclusiv comunele subordonate -'-- a crescut de la 70.537 în 
anul 1930, la 123.717 în anul 1941 1. Cu toate acestea, construcţiile de 
locuinţe nu erau suficiente pentru acoperirea necesităţilor, ritmi.ll de 
construcţie rămînînd în urma procentului anual de creştere a populaţiei. 
Preţul uneori prohibitiv pentru o familie cu venituri medii făcea ca în 
centru să existe unele locuinţe libere, în vreme ce în oraş se resimţea o 
acută lipsă de locuinţă. Pentru a face faţă chiriilor mari, numeroşi locui
tori se înghesuiau m cît mai puţine spaţii de locuit, ceea ce dădea aparenţa 
că în anul 1937-1939, ar fi existat disponibilitate de spaţii locuibile. 

Paraiel cu construcţiile de locuinţe au fost ridicate valoroase edificii 
social-culturale, dintre care amintim clădirile ce adăpostesc Preşedinţia 
Consiliului de Miniştri, Palatul Republicii, Palatul C.F.R., Ministerul 
Metalurgiei, Comitetul de Stat al Planificării, Palatul Telefoanelor, Haiele 
Centrale Obor. 

Menţionăm de asemenea clădirea Facultăţii de Ştiinţe juridice, sala 
„Aro" („Patria"), „Scala" („Republica"). 

Dar efectuarea unor lucrări urbanistice, absolut necesare, a întîrziat 
fie din lipsă de fonduri, fie datorită contradicţiei dintre tendinţa de mo
dernizare a oraşului şi frînarea acesteia de existenţa proprietăţii privat
capitaliste asupra pămîntului şi clădirilor, fapt care a determinat' ca în 
anumite cazuri, în practica construcţiei oraşului; să nu se pornească de.la 
ideea ansamblului ci de la interesele particulare. La aceasta trebuie să 
adăugăm un alt factor care răspundea direct de dezvoltarea oraşului şi 
anume administraţia. Se poate spune că o viaţă liberă, o deplină libertate 
de acţiune a primarului şi consiliului comunal a fost frînată, fie de 
influenţa exercitată de Ministerul Afacerilor Interne, fie de numeroasele 
schimbări ale primarilor şi consiliilor comunale. Intrucît nu existau 
garanţii care să împiedice schimbarea primarului odată cu venirea la 
conducerea ţării a unui nou partid politic, sau a unui nou guvern, acesta 
putea fi schimbat cu multă uşurinţă. 

Cu toate că fondurile repartizate din bugetul primăriei pen lru 
efrctuarea lucrărilor urbanistice nu erau suficiente dacă le raportăm la 
numeroasele necesităţi, totuşi dacă ele ar fi fost mai judicios repartizate 
şi administrate, realizările ar fi fost şi mai mari şi mai valoroase. Cele 
mai multe din lucrările edilitare executate, au fost date la diverşi antre
prenori, fără forme de licitaţie, sau în urma unui simulacru de licitaţie. 
Legea a fost eludată prin fracţionarea lucrărilor mari în loturi a căror 
valoare nu depăşea 1 milion lei. 

t Analele Ministerului Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor. Vol. III, (1944), 
pag. 178. 
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De asemenea, multe din lucrările edilitare au fost executate fără a 
se încheia contracte conform dispoziţiilor legale în vigoare 1• Nu întot
deauna se da notă de comandă şi se fixa antreprenorului un termen 
precis de execuţie. Uneori nu exista nici măcar caiete de sarcini. Astfel, 
dintr-un raport al Ministerului de Interne referitor la gestiunea Primă
riei Municipiului Bucureşti în exerciţiile financiare 1933-1937, se 
arată că la aproape toate lucrările edilitar-urbanistice nu s-au respectat 
dispoziţiile legale în vigoare 2. 

Lucrări de pavare pe şoseaua Ştefan cel Mare în august 1934 

Fireşte, nu trebuie să rămânem cu impresia că la Primăria Bucu
reşti nu au lucrat funcţionari competenţi, cinstiţi care au pus m::ii presus 
de interesele personale, interesele colectivităţii. 

O realizare urbanistică deosebit de valoroasă din această perioadă 
o reprezintă asanarea lacurilor de la nordul Capitalei, formate de vechea 
albie a Colentinei. Concomitent cu lucrările de asanare s-au întreprins 
şi alte lucrări de amenajare şi sistematizare a zonei nordice a capitalei. 

1 Ui·banismul, an XVII (1940), nr. 8-10, august-octombrie, p. 180. 
1 Petre Daiche, Aspecte din reconstrucţia oraşului Bucureşti, Buc., 1963, p. 28. 
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Deşi au existat unele preocupări şi iniţiative şi înainte de 1926, se 
poate afirma că abia în acel an problema asanării lacurilor a intrat în 
preocupările curente ale autorităţilor. Asanarea lacurilor a fost impusă 
în primul rînd de starea lor insalubră, de permanentul pericol al paludis
mului pe care îl favorizau. Dar în afara acestor cerinţe de natură 
igienică şi de estetică urbană, la urgentarea începerii amenajării lacurilor 

Sala „Aro" (azi Patria) în 1933 

l 

r 
f 

de la nordul Capitalei a contribuit legea din 21 aprilie 1912 referitoare 
la terenurile unde urma a se efectua amenajarea Parcului Naţional 1• 

In legea amintită, la art. 11, se spunea : „dacă în termenul prevăzut pri
măria nu va asana lacul (Herăstrău n. n.) şi nu va face parcul ori va da 
pămintului şi lacului alte destinaţii, atunci întreg terenul cît şi lacul cu 
ori şi ce se va găsi pe el, va reintra în patrimoniul statului" 2• Dar clauza 
aceasta nu a putut fi realizată pînă la primul război mondial şi nici în 
anii ce au urmat. fie din lipsă de fonduri, fie datorită slabei preocupări 
a edililor. Abia la 5 octombrie 1926 primarul general al Municipiului 
aproba referatul Casei lucrărilor oraşului prin care se propune numirea 

1 Asanarea lacurilor Colentinei, Buc., 1936, p. 20. 
2 Monitorul oficial nr. 18 din 21 aprilie 1912. 
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unei comisii pentru fixarea programului de studiu şi lucrări, precum şi 
a normelor de întocmire a proiectului 1. 

La 13 februarie 1927 au început studiile pe teren a suprafeţei zonei 
lacurilor Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei şi Fundeni de cca. 900 ha, 

Debarcaderul lacului Herăstrău în 1936 

din care 270 ha din suprafaţa acoperită cu apă. Intrucît debitul de apă al 
Colentinei, care trebuia să împrospăteze apa lacurilor, era foarte mic -
în medie apa schimbîndu-se la 122 zile sau chiar la 285 zile în vreme de 
secetă - s-a propus construirea unui rezervor la Buftea în care să fie 

1 Raport al Casei lucrărilor oraşului nr. 603446 din 1926 în Asanarea lacurilor 
Colentinei Buc., 1936 p. 137. 
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înmagazinat surplusul apelor de primăvară ale Colentinei şi preluarea 
unei cantităţi de apă din Ialomiţa, la Bilcureşti 1• 

Lucrările de asanare a lacurilor de la nordul Capitalei au început 
abia la 13 noiembrie 1933, cu amenajarea bazinului de la Buftea, executat' 
în anii 1934-1935. 

Lacul compensator creat aici, pe locul unei foste bălţi avînd supra
faţa de 307 ha, era cuprins între barajul din dreptul bisericii Flămînzeni, 
parcul Ştirbey şi zona învecinată, avînd un braţ spre Ciocăneşti şi un 
altul pe valea Crevedia, putea înmagaziona aproape 10 milioane metri 
cubi de apă 2• Lucrările de derivaţie a unei cantităţi de apă din Ialomiţa 
s-au început la 15 octombrie 1935 prin executarea barajului de la Bilciu
reşti şi a canalului de aducere de la Bilciureşti-Ghimpaţi în lungime 
de 9 km. 

Lacul Herăstrău a fost asanat în anul 1935, el ocupînd o suprafaţă 
de aproape 80 ha. Inainte de sistematizare, suprafaţa pe care a fost ame
najat lacul era în cea mai mare parte ocupată de mlaştini şi stuf, iar 
marginile de gropi rămase de pe urma exploatărilor de cărămidă şi pie
triş, gropi umplute de depozite de gunoaie. In acest lac a fost "înglobat şi 
lacul Băneasa. Umplerea apelor se face printr-un baraj de 5 m iar eva
.cuarea prin două stăvilare şi două sifoane speciale. 

In ceea ce priveşte problema spaţiilor verzi între cele două războaie 
mondiale, datorită felului anarhic în care s-a construit în oraş şi a parce
lărilor, Bucureştiul şi-a pierdut în mare parte faima de oraş-grădină. 
Astfel, în 1932 revenea unui locuitor o suprafaţă de 1,2 m.p. de spaţii 
verzi, ceea ce însemna foarte puţin în comparaţie cu alte oraşe din Europa 
.şi America. 

Prin legea din 13 iunie 1923 au fost unificate serviciile grădinilor, 
parcurilor, pepinierilor şi plantaţiilor din Capitală care aparţineau Mi
nisterului Agriculturii şi Domeniilor şi Primăriei Capitalei într-un singur 
.serviciu denumit „Casa grădinilor publice" :i. In această perioadă princi
palul parc din Capitală a continuat să fie Cişmigiu!, care atrăgea un 
numeros public. Dar nu toţi puteau beneficia de odihnă, deoarece pentru 
un loc de stat pe bancă în Cişmigiu, Societatea „Odihna", care avea 
•concesiunea băncilor, percepea o taxă de 2 lei de persoană"· 

In 1935 s-a început amenajarea Parcului Naţional, lucrare pentru 
,care s-au cheltuit importante sume baneşti, dar care a rămas într-un 
stadiu de improvizaţie. De asemenea a fost cedată Primăriei Capilalei 
grădina botanică, ce a fost transformată în parc public. 

Unele preocupări au existat şi în ceea ce priveşte amenajarea 
pădurilor din jurul capitalei. Astfel, printr-o lege din 1931 s-au cedat 
Municipiului Bucureşti pădurile Snagov, Băneasa, Pustnicul-Pasărea, în 
vederea realizării unor locuri de odihnă şi recreiere. Prin lucrările efec-

1 Asanarea lacul"ilor Colentinei, 1936, p. 38. 
1 Ibidem. p. 42. 
3 Legea pentru înfiir..ţarea Ca5ei Grădinilor Publice din Capitală, publicată 

rn Monitorul Oficial nr. 55, din 13 iunie 1923. 
~ Gazeta Municipală, 12 iunie 1932. 
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tuate la Snagov şi care au început la 16 septembrie 1929, a fost asanat 
lacul, curăţat mărăcinişul din pădure, au fost trasate alei şi s-a construit 
un canal de scurgere în Ialomiţa, pentru a asigura un nivel normal al 
apei. Astfel cei 160 ha pădure şi 100 ha apă au fost transformate în plă
cute locuri de agrement şi odihnă. 

Privită în ansamblu, dezvoltarea Bucureştilor între cele două răz
boaie mondiale a 'inregistrat importante progrese în modernizarea 
centrului, în sistematizarea unor străzi şi zone, în deschiderea unor noi 
artere şi în construirea unor valoroase edificii social-culturale. Dar acea
~tă dezvoltare a fost contradictorie datorită limitelor şi caracterului 
parţial şi inconsecvent al urbanizării de tip capitalist, rezultat al unei. 
societăţi bazate pe exploatare. 
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LIGA CONTRA BRUTALITAŢILOR 

organizaţie de masă, legală, condusă de P.C.R. (1935) 

de Gh. I. IONIŢA 

In anii ce au urmat eroicelor lupte ale muncitorilor ceferişti şi 
petrolişti din ianuarie-februarie 1933, Partidul Comunist Român şi-a 
intensificat activitatea sub toate formele : ilegală, semilegală şi legală, 
·a organizat numeroase acţiuni ale oamenilor muncii pentru revendicări 
economice şi politice, a acţionat pentru strîngerea laolaltă a forţelor 

democratice în cadrul unui larg front popular antifascist. 
Pornind de la indicaţia leninistă cu privire la necesitatea îmbinării 

activităţii ilegale cu cea legală, Partidul Comuni.st Român, orientîndu-se 
cu pricepere, a găsit mereu noi forme pentru păstrarea şi lărgirea 
legăturilor sale cu masele şi pentru ia-şi spune cuvîntul în toate pro
blemele ce frămîntau poporul nostru muncitor. In această perioadă, a 
anilor 1934-februarie 1938, „.„partidul nostru crează o serie de orga
nizaţii de masă legale, pentru a putea desfăşura acţiunea de închegare 
a unui larg front popular antifascist" 1• Aceste organizaţii aveau menirea 
de a activa legal în acele condiţii în care partidul comunist. apărătorul 
intereselor vitale ale tuturor oamenilor muncii din România, era per
manent urmărit de către autorităţile reacţionare burghezo-moşiereşti 
şi împiedicat în mod brutal să-şi desfăşoare legal activitatea. Din rîndul 
acestor organizaţii de masă legale, create şi conduse de P.C.R„ a făcut 
parte şi Liga contra brut,alităţilor *. 

* * X 

Desfăşurarea de către partidele şi organizaţiile democratice, anti
fasciste a unei activităţi continui împotriva terorii, a stării de asediu 
şi cenzurii, a măsurilor arbitrare adoptate de regimul burghezo-moşie
resc împotriva mişcării revoluţioare a maselor, împotriva arestării şi 

condamnării luptătorilor comunişti şi antifascişti a constituit o necesitate 

1 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvîntări, E.S.P.L.P. 1956, ediţia a IV-a, 
pag. 379. 

"' în unele documente ale vremii, această organizaţie apare şi sub denumirea 
d(; : Ascciaţia contra brutalizării sau Liga contra bătăii. 
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vitală pentru perioada în care s-a creat şi ia activat Liga contra bruta
lităţilor 1. Cu atît mai mult, crearea de către P.C.R. a unei organizaţii 
de masă, care să activeze susţinut cu mijloace legale pe această linie, 
a venit să întregească acţiunea largă desfăşurată de comunişti, de anti
fascişti în general, pentru apărarea libertăţilor democratice .ale maselor. 

Liga contra brutalităţilor a fost creată şi a activat în condiţiile 
în care în întreaga ţară masele desfăşurau o luptă acerbă împotriva 
prelungirii de către guvernul liberal la 14 martie 1935 a stării de ase
diu 2, în condiţiile în care creştea în intensitate lupta împotriva terorii. 
arbitrarului şi brutalităţii cu care autorităţile reacţionare burghezo
moşiereşti împiedicau orice ridicare la luptă a maselor muncitoare :1• 
„Starea de asediu şi teroarea îndreptată împotriva maselor largi, care 
au devenit după luptele din februarie (1933 - n.n.) metoda permanentă 
de guvernare a ţării - se sublinia în rezoluţia C.C. al P.C.R. din 
februarie 1935 - precum şi faptul că în aceste condiţii mişcarea revo
luţionară condusă de P.C.R. s-a întărit şi mai mult şi s-a lărgit sînt 
un indiciu al încordării luptelor de clasă din România 1o. Din analiza 
principalelor aspecte pe care le îmbrăca mişcarea revoluţionară din ţara 
noastră, rezoluţia desprindea apoi linia de conduită viitoare a acestei 
mişcări. „Mobilizind masele pentru acţiuni contra stării de asediu - · 
continua rezoluţia - contra interzicerii organizaţiilor revoluţionare, 
contra terorii din partea guvernului. pentru dizolvarea bandelor fasciste, 
cuziste, pentru arestarea conducătorilor lor, pentru dizolvarea reală a 
Gărzii de fier şi a celorlalte bande, P.C.R., organizatorul F.P.A. (Frontul 
popular antifascist - n.n.), trebuie să contrapună regimului actual 
.„apărarea drepturilor democratice ale poporului muncitor. Aceasta în
seamnă apărarea libertăţii cuvîntului, presei, de întrunire, de organi
nre, alegeri libere, democratice pentru parlament şi organele adminis
trative. inclusiv pentru femei şi tineret, lupta contra lichidării auto
nomiei instituţiilor sociale (Casele de asigurare, Camerele de muncă, 
camerele meseriaşilor etc.), contra desfiinţării autonomiei comunale 
etc., contra regimului ucigător în închisori şi pentru eliberarea tuturor 
antifasciştilor închişi:>. lntr-un cuvînt, acest document, ca şi celelalte 

1 „Este o stare nejustificabilă - nota un ziar al vremii în legătură cu 
aceasta - ca o ţară să fie guvernată permanent de cenzură şi stare de asediu, 
luptătol'ii antifascişti să fie trataţi cu un regim de teroare şi să se răpească mun
citorilor drepturile economice ~i politice" („Omul liber" Piteşti, anul I, nr. 6 din 25 
martie 1936). 

2 „Adevărul", anul IL, rir. 15693-15698 din 12-1'7 martie 1935. 
3 Numeroase articole apărute în presa vremii oglindesc variatele aspecte 

ale luptei maselor desfăşurate în acest sens. Vezi, de pildă, articolele apărute în 
ziarul „Adevărul" - „Nici brutalitate. Nici violenţe" (12 aprilie 1935) ; „Pentru 
amnestie" (1 iunie (1935) ; „Rasismul prefaţa dictaturii" (19 aprilie 1935) ; „Nu
merus clausus, rasism, dictatură" (18 aprilie 1935) ; „Medicina şi pumnii" (3 
aprilie 1935) ; „Amnestia o cerinţă imperioasă a momentului de faţă" (2 iunie 
1935) ; Vezi şi „Bătaia în fabrică şi atelier" („Orizont" anul I, m. 5 din 28 aprili~ 
Hl35) : „Contra bătăii" („Orizont", anul I, nr. 2 din 10 martie 1935). 

4 „Documente din i~toria Partidului Comunist din Romdnia 1934-1937" 
E.S.P.L.P. 1957, pag. 209. 

·' Loc. cit„ pag. 215-216. 
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documente ale P.C.R. elaborate în această perioadă, avea în vedere 
necesitatea unei lupte hotărîte împotriva brutalităţii cu care regimul 
burghezo-moşieresc tindea să răpească libertăţile democratice ale mase
lor şi să stăvilească lupta pentru mai bine a acestora. 

Pe acest front ]arg de luptă a fost îndrumată să activeze şi Liga 
contra brutalităţilor încă de la crearea sa. Constituirea organizaţiei a 
avut loc, la 10 martie 1935, în cadrul unei întruniri a membrilor fon
datori 1 ai iigii ce a avut loc în Bucureşti, într-o casă conspirativă a 
partidului comunist, situată în strada Racoviţă nr. :i6 2• Cu acest prilej, 
cei ce au luat cuvîntul au ridicat numeroase probleme pe care le-au 
considerat absolut necesare a sta în atenţia noii organizaţii. Astfel, la 
această întrunire s-a vorbit despre necesitatea luptei hotărîte împotriva 
folosirii bătăii în fabrică, atelier, şcoală şi familie, împotriva fiscali
tăţii excesive şi a scumpetei, împotriva executărilor silite făcute de 
către fisc în sînul populaţiei nevoiaşe, împotriva regimului neomenos 
impus de autorităţi în închisori comuniştilor şi antifasciştilor etc. După 
ce s-a stabilit ca, la început, Liga să activeze numai în capitală iar 
sediul organizaţiei să funcţioneze în Parcul Rahova, pe strada C, nr. 9, 
participanţii la această primă întrunire au însărcinat o comisie de alcă
tuire a unui proiect al statutului organizaţiei şi, totodată, au hotărît 

ca, în zilele următoare, să fie lansate în presă chemări în rîndurile noii 
organizaţii, chemări care să fie însoţite de explicitări asupra scopului 
pentru care se crease şi avea să activeze Liga contra brutalităţilor :i. Tot
odată, s-a stabilit ca, pînă la recunoaşterea organizaţiei ca persoană 
juridică, activitatea acesteia să fie condusă de un comitet restrîns de
semnat din rîndul mPmbrilor fondatori 1. 

Este important de subliniat că, încă de la început, P.C.R. a indicat 
noii organizaţii, prin comuniştii ce s-au numărat printre membrii ei 
fondatori, ca, în vederea asigurării unei eficacităţi cîl mai depline, pe 
parcursul existenţei Ligii, aceasta să caute a întreprinde acţiunile pro
puse în colaborare cu celelalte organizaţii de masă legale create şi con
duse de partid ce aveau preocupări asemănătoare ct>lor ale Ligii contra 

1 Membrii fondatori ai organizaţiei erau în majoritate muncitori. Se cuvine 
a fi subliniat faptul că şi pe parcurs liga s-a adresat în primul rînd muncitorilor 
din diverse fabrici şi uzine ale Capitalei. Aceasta a făcut ca ea să se situeze în 
rîndul organizaţiilor cu caracter predominant muncitoresc. În rîndurile ei au 
activat însă, lărgindu-i caracterul de masă, şi o serie de mid meseriaşi, funcţio
nari ,profesori, medici, avocaţi etc. (Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 6, dosarul 
nr. 1185, fila 28). 

2 Arhiva C.C. al P.C.R„ fo11dul nr. 6, dosarul rn-. 1182, fila 121. 
3 Loe. cit., dosarul ni'. 11B5, fila 28 ; dosan1l nr. 1182, fila 121. 
1 Loc. cit., dosarul nr. 1182, filele 130-132. 
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brutalităţilor 1. Aceste indicaţii s-au realizat efectiv prin colaborarea 
Ligii contra brutalităţilor în primul rînd cu Blocul democratic (creat 
în mai 1935) * cu Comitetele pentru apărarea antifasciştilor (create 
în primele zile ale anului 1935), cu Liga contra prejudecăţilor (creată 
în februarie 1935) ** şi Societatea pentru protecţia femeii şi a copilului 
(creată în ianuarie 1935) ***. De altfel, după dizolvarea Ligii contra bru
ta~ităţilor de către autorităţile reacţionare burghezo-moşiereşti, în iunie 
1935, obiectivele ei de luptă au rămas pe mai departe în atenţia celor
lalte organizaţii de masă care s-au străduit să le ducă la îndeplinire 2. 

In intervalul cuprins între 10 martie 1935 - data constituirii 
Ligii - şi 5 aprilie - data depunerii Statutului organizaţiei la Tri
bunalul Ilfov - membrii săi fondatori au dat publicităţii o serie de 
proteste contra regimului neomenos din închisori:~ şi au desfăşurat o 
largă acţiune în rîndul maselor de muncitori, mici meseriaşi, intelec
tuali, pensionari, a cetăţenilor din Capitală în general, pentru a adera 
la noua organizaţie. In primul rînd, organizaţia P.C .. R a Capitalei a 
dat indicaţii comuniştilor de la C.F.R., din fabricile metalurgice, textile 
etc. să atragă cit mai mulţi aderenţi de partea Ligii contra brutalităţi
lor"· Adeziunile de primire în Liga contra brutalităţilor 5 au căpătat 
astfel o largă răspîndire în toată Capitala după cum constatau cu neli
nişte înseşi organele Direcţiei generale a politiei la 21 martie 1935 li. 
Urmare a interesului cu care masele au primit noua organizaţie a fost 
aderarea la ea, în scurt timp, în special începînd de la jumătatea lunii 
martie 1935, a unui număr important de oameni ai muncii din Capitală 
- în primul rînd muncitori, mici meseriaşi, intelectuali, funcţionari etc. 

1 Acad. P. Constantinescu-Iaşi, „Organizaţii de masă legale, conduse de 
Partidul Comunist din România 1932-1938", Ed. Academiei R.S.R. 1952. pag. 4-5. 

• Detalii în legătură cu activitatea ace~tei organizaţii vezi în articolul lui 
Gh. Ioniţă : „Blocul democratic, organizaţie de ma~. legală, condusă de P.C.R. 
1935-1936" în „Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al 
P.C.R." nr. 5/1962, pag. 89-117. 

•• Detalii în legătură cu activitatea acestei organizaţii vezi în articolul lui Gh. 
Ioniţă : „Liga contra p!"ejudecăţilor, organizaţie de masă, legală, condusă de 
P.C.R." în „Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.C.R.", 
nr. 2-1963, pag. 109-121. 

"'•• Detalii în legătură cu activitatea acestei organizaţii vezi în articolul lui 
B. Duţescu : „Societatea pentru protecţia femeii şi a copilului - organizaţie de 
masă creată si îndrumată de P.C.R." (1935-1936) în „Analele Institutului de istorie 
a pP.rtidului de pe lingă C.C. al P.C.R.", nr. 3/1964, pag. 106-121. 

2 Acad. P. Constantinescu-Iaşi : Lucr. cit., pag. 4-5. 
3 Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 6, dosarul nr. 1185, fila 27. 
4 Loc. cit., fondul nr. 8, dosarul nr. 1678, fila 73. 
~ Adeziunea de primire în noua organizaţie avea următorul cuprins : „Sub

semnaţii muncitori şi cetăţeni din sectorul... luînd cunoştinţă în ziarul dvs. (se au 
în vedere protestele publicate în presa democratică împotriva tratamentului 
bestial la care erau supuşi comuniştii şi antifasciştii din închisori - n.n.) de 
moartea muncitorului Minski din Oradea... protestăm contrn brutalizării şi cerem 
instituirea unei anchete pentru a descoperi şi pedepsi pe cei vinovaţi. 

Avînd în vedere aceste schingiuiri şi brutalizări la care sîntem mulţi din 
noi supuşi zilnic, ne propunem a ne constitui într-o asociaţie contra brutalităţii, 
pentru a ne apăra demnitatea noastră de oameni". (Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 
nr. 8, dosarul nr. 1678, fila 73). 

6 Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nI". 8, dosarnl nr. 1678, fila 73. 
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După definitivarea proiectului Statutului Ligii - pe baza discu
tării lui de către membrii fondatori ai organizaţiei -a fost însărcinată 
<> comisie spre a-l înainta, la 5 aprilie 1935, Tribunalului Ilfov. Din 
-comisie făceau parte o serie de avocaţi desemnaţi de biroul juridic al 
P.C.R. 1. 

In statut, după ce era precizat în articolul 3 scopul Ligii - aed~ 
de a lupta împotriva brutalizării individului de către membrii socie
tăţii, a copiilor de către părinţi, învăţători şi profesori, a femeii de către 
bărbat, a lucrătorilor de către patroni -, se sublinia că noua organi
zaţie îşi propune să contribuie la „înlesnirea desăvîrşirii unei culturi 
generale membrilor săi", să desfăşoare variate acţiuni pentru răpîndi
rea culturii în mase - prin organizare de şezători, conferinţe etc. --, 
pentru a putea astfel să convingă pe oameni de a nu mai comite bruta
lităţi 2. Fireşte, sub aceste formulări generale, între obiectivele Ligii se 
subînţelegeau şi altele ce nu puteau fi înscrise în statut deoarece în
scrierea lor ar fi însemnat de la bun început interzicerea activităţii 
noii organizaţii de către autorităţi. Acestea toate au fost făcute cunos
cute membrilor organizaţiei la întrunirile acesteia, în cursul desfă
şurării acţiunilor iniţiate şi, în parte, cu multă prudenţă, au fost strecu
rate în unele materiale publicate în presa vremii în zilele ce au urmat 
depunerii statutului la Tribunalul Ilfov=~. De altfel, organele siguranţei 
pornite în urmărirea activităţii Ligii încă din primele zile de activitate 
a acesteia" constatau, la 6 aprilie 1935, că noua organizaţie are obiective 
mult mai largi decît cele înscrise în statut că „ ... urmăreşte scopuri de 
propagandă, agitaţie şi organizare comunistă" ", că e condusă de co
munişti şi, ca urmare, cerea imediata ei dizolvare li. Pentru aceasta 
trebuiau probe. Aceste probe erau greu de cules atîta timp cit Liga 
activa legal. Autorităţilor nu le erau uşor să o dizolve atîta timp cît 
activitatea ei era susţinută de mase. De aceea, autorităţile au recw·s 
la o urmărire îndeaproape a fiecărei acţiuni a Ligii cu scopul de a 
lovi, în ultimă instanţă, în existenţa ei, dizolvînd-o, aşa cum de fapt 
s-au şi petrecut lucrurile cu brutalitate în iunie 1935, fără a exista 
probe. 

In condiţiile grele - datorate terorii la care a fost supusă acti
vitatea Ligii în tot decursul existenţei sale - au fost organizate acţiu
nile noii organizaţii. Datorită urmăririi permanente la care era supusă 

1 Loc. cit., fondul !1r. 6, dosarul 1185, fila 27. 
2 Loc. cit., dosarul nr. 1182. filele 1'.?4-126 ; dosarul nr. 1185, filele 32-34. 
~ în „Dimbeaţa", anul XXXI, nr. 10 159 din 8 aprilie 1935, de pildă, a 

.apărut un apel al Ligii în care se anunţa depunerea la Tribunal a statutului noii 
orgBnizaţii ce-şi propunea să lupte împotriva „brutalizărilo1· ceti\ţenilor de căfre 
.agenţii fiscali ce în ultimul timp au devenit un sistem", împotriva „abuzurilo1· 
or~:anelor poliţieneşti ce se ţin lanţ" etc. în chip asemănător· , în ,.Facla"' ->i 
„Adevărul" au fost publicate proteste împotriva regimului penitenciar, în special 
al celui de ia Doftana, ca ~i împotriva altor brntalitiiţi. (Arhiva C.C. al P.C.R., 
fondul nr. 6, dosarul nr. 1182, fila 131). După cum se vede, acestea erau obiective 
care, din motive cunoscute, în statut nu puteau figura. 

4 Arhiva C.C. al P.C.H., fondul m·. 6, dosarul nr. 1182, filele 135-153. 
5 Loc. cit., dosarul nr. 1182, fila 131. 
;; Loc. cit., dosarul nr. 1185, fila 27. 
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organizaţia a hotărît ca o perioadă de timp să nu-şi ţină întrunirile la 
sediul său ci la sediul Societăţii pentru protecţia femeii şi a copilului l 

sau la o serie de case conspirative ale P.C.R. în special la cele din străzile 
Dragalina nr. 38 şi Racoviţă nr. 36. Măsura aceasta nu a dus însă la 
""e7.olvarea problemei căci organele de urmărire au intervenit brutal 
şi în aceste condiţii. Aşa, de pildă, cum aflăm dintr-un protest al Ligii 
contra brutalităţilor publicat în „Adevărul" din 20 aprilie 1935, în
tr-una din zile, autorităţile „ ... au pătruns în mod ilegal (în sediul So
cietăţii pentru protecţia femeii şi a copilului, unde, pentru moment, 
se ţineau şi întrunirile Ligii contra brutalităţilor - n.n.) şi au bătut 
în mod barbar pe copiii adunaţi să-şi facă lecţiile şi pe meditatoarele 
lor, făcînd şi cîteva arestări". 

ln această perioadă, pentru a scăpa de sub urmărire, organiza
ţia a folosit şi metoda organizării unor acţiuni în colaborare cu alte 
organizaţii de masă. Aşa, de pildă, la 9 mai 1935, în sala „Dalles" a 
fost organizat, în colaborare cu Liga contra prejudecăţilor, simpozionul 
pe tema,: .. Este bătaia ruptă din rai?" 2, în cadrul căruia au luat cu
vîntul C. I. Parhon, M. Ralea şi alte personalităţi marcante ale vieţii 
ştiinţifice şi culturale. Cîteva zile mai tîrziu, la 12 mai, în aceeaşi co
laborare, a fost organizat simpozionul : „Bătaia în pedagogie" ::. ln 
cadrul acestor acţiuni participanţii au protestat vehement împotriva 
brutalităţilor, cerînd renunţarea la bătaie în toate sectoarele de activi
tate. Cu aceste prilejuri, s-a luat poziţie contra jurisprudenţei bur
gheze, contra Codului penal ce admitea folosirea bătăii pentru aşa-zisa 
,,îngrădire a rezistenţei în contra autorităţii" " - după cum sublinia 
semnificativ unul din ziarele vremii. 

Pe aceeaşi linie se cuvin a fi amintite acţiunile întreprinse de 
Liga contra brutalităţilor împotriva consecinţelor ce decurgeau din 
ridicarea de către reacţiune - în primul rînd cea fascistă - la rangul 
de principiu a formulelor „numerus clausus", „numerus valachicus'" 
şi „numerus nullus" ~'. Independent sau în colaborare cu celelalte or·
ganizaţii de masă - în primul rînd cu Liga contra prejudecăţilor -, 
Liga contra brutalităţilor s-a ridicat împotriva provocărilor la care se 
dedau organizaţiile fasciste, huliganice, provocări concretizate în bă
tăile şi dezordinile la care incitau acestea pe studenţii din Capitală fl. 
lntr-unul din protestele date publicităţii în acele zile, de pildă, con
damnînd „ ... politicianismul veros şi diversionist care se ascunde în 
dosul agitaţiilor", semnatarii, printre care se aflau şi o serie de membri 
ai Ligii contra brutalităţilor, se angajau „de a epuiza toate mijloacele 

1 Loc. cit., dosarul nr. 1182, fila 127. 
2 Loc. cit., dosarul nr. 1185, fila 27 ; în „Orizont", anul I, nr. 4 din 11 

aprilie 1935 se află afişul ce anunţa ţinerea acestui simpozion. 
:i „Dimineaţa", anul XXXI, nr. 10191, din 12 mai 193!5. 
4 Vezi articolul : „O jurisprudenţă despre bătaie" din „Adevărul" anul TL 

m·. 15708 din 29 martie 1935. 
5 „Adevărul" anul IL nr. 15696 din 15 martie 1935. 
6 „Dimineaţa" anul XXXI. nr. 10147, din 14 aprilie 1935 şi „Adevărul" anul 

IL, nr. 15719 din 11 aprilie 1935. 

446 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



de acţiune pentru a împiedica pe viitor orice încercare de asmuţire 
a omului în contra omului" 1. 

Se cuvin amintite, de asemenea, acţiunile întreprinse de ligă în 
diversele cartiere ale Capitalei împotriva scumpetei şi fiscalităţii ex
cesive. In lunile mai şi iunie 1935, de pildă, liga a organizat în cartie
rele Vitan, Foişoreanu etc. acţiuni deschise împotriva agenţilor fiscu
lui veniţi pentru a executa pe nevoiaşii datornici. Unele din acţiuni 
s-au încheiat prin punerea pe fugă a agentilor fiscului 2• Presa vremii 
a publicat în legătură cu aceasta o serie de proteste înfierînd lipsa 
de omenie a autorităţilor ce recurgeau la cele mai josnice metode de 
a zmulge de la datornicii nevoiasi sumele reprezentînd diversele im
pozite către stat. Un grup de cetăţeni din sectorul de verde al Capi
talei protesta, de pildă, cu hotărîre împotriva faptului că deveniseră 
tot mai dese cazurile în care oameni nevinovaţi „au fost maltrataţi de 
organele poliţieneşti". Ei atrăgeau atenţia că „bătaia şi brutalităţile 
ameninţă să devină un sistem" 3. 

Intre acţiunile iniţiate de Liga contra brutalit-ăţilor o pondere 
mare au avut, pe tot parcursul existenţei sale, acelea îndreptate îm
potriva regimului neomenos la care erau supuşi în închisori comu
niştii şi antifasciştii. Pe această linie, în presa vremii - semnate sau 
nesemnate - au apărut din iniţiativa Ligii numeroase proteste'•. Aşa, 
de pildă, sub titlul „Pentru amnestie", în ziarul „Adevărul" a apărut 
un protest semnat - alături de membri ai Ligii contra brutalităţilor 
- şi de savanţii Gh. Marinescu şi C. I. Parhon, de dr. Predescu Rion 
- preşedintele Ligii contra prejudecăţilor -, de scriitorul Demostene 
Botez ş. a. în care se ridica un vehement protest contra torturării de 
către autorilăţi a luptătorilor revoluţionari~.. Proteste asemănătoare 
erau exprimate şi în articolele : „Pentru deţinuţii politici" şi „Situaţia 
deţinuţilor politici de la Doftana" apărute de asemenea în ziar·eie 
vremii li. 

Prin acţiunile iniţiate de Liga contra brutalităţilor împotriva tra
tamentului neomenos din închisori, pentru strîngerea din rîndul mase
lor muncitoare de proteste împotriva acestui tratament, pentru ajuto
rarea morală şi materială a comuniştilor şi antifasciştilor închişi, 
această organizaţie şi-a adus o contribuţie de seamă la susţinerea acti
vităţii Ajutorului roşu - organizaţia de masă ce activa cu bune rezul
tate pe acest tărîm 7. 

1935. 

„Adevărul'', anul IL, nr, 15719 din 11 aprilie 1935. 
Arhiva C.C. al P.C'.R., fondul nr. 1, dosarul nr. 191, fila 155. 

3 Loc. cit., dosarul nr, 187, fila 51 ; vezi şi „Dimineaţa" din 3 şi 4 apdlie-

4 Arhiva CC. al P.C.R., fondul nr. 6, dosarul nr. 1182, fila 132. 
5 „Adevărul", anul IL, nr. 15754 din 26 mai 1935. 
6 Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 1, dosarul r,r. 152, fila 355; „Adevărul", 

anul IL, nr. 15750 din 22 mai '1935. 
7 În aprecierile sigurantpi referitoare la Liga contra brutalităţilor, această 

organizaţie este consemnată, de altfel tocmai din această cauză, ca o „auxiliară 
a Ajutorului roşu" (Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 1, dosarul nr. 152, fila 387). 
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Scurgerea timpului fără ca Liga să primească din partea auto
rităţilor avizul statutului 1 şi, deci, recunoaşterea organizaţiei ca per
soană juridică, a determinat iniţierea unei campanii de protest a ade
renţilor acestei organizaţii pe lingă autorităţi. Răspunsul a întîrziat 
însă pînă la 29 iunie 1935 cînd a fost de fapt dispusă dizolvarea orga
nizaţiei 2. In acea zi, autorităţile au procedat la sigilarea sediului orga
nizaţiei şi au pus sub strictă urmărire membrii ei :i. 

Măsura arbitrară, brutală, de dizolvare a organizaţiei a produs o 
vie reacţie de nemulţumire membrilor Ligii, membrilor celorlalte or
ganizaţii de masă legale, maselor muncitoare în general. Expresia 
dezacordului maselor faţă de această decizie a fost hotărîrea lor de 
a continua activitatea pe căile ilegale adoptată în cadrul unor întru
niri conspirative ce au avut loc în zilele imediat următoare pronun
lării dizolvării Ligii contra brutalităţilor"· Activitatea ilegală a Ligii 
- despre existenţa căreia dispunem de date documentare pînă la 
29 august 1935 - a contribuit la menţinerea climatului de luptă sta
tornicit în rîndul membrilor acestei organizaţii. Către finele anului 
1935 şi, în special, la începutul anului 1936, membrii acestei organiza
ţii au fost îndrumaţi, conform indicaţiei P.C.R., să-şi continue activi
tatea în cadrul acelor organizaţii de masă ce mai activau, în primul 
rînd în cadrul Blocului democratic, Comitetelor pentru apărarea anti
fasciştilor, Patronajelor populare şi al Comitetelor cetăţeneşti*. In 
aceste condiţii, obiectivele de activitate ale Ligii contra brutalităţilor 
au fost preluate treptat, începînd din a doua jumătate a anului 1935, 
în primul rînd de către Blocul democratic şi Comitetele cetăţeneşti, or
ganizaţii care, bucurîndu-se de o largă popularitate în masele largi, 
reprezentau o chezăşie sigură a îndeplinirii cu succes şi a acelor sar
cini pentru care activaseră sub conducerea P.C.R. membrii Ligii contra 
brutalităţilor. 

1 După depunerea statutului la Ti·ibunalul Ilfov, acesta a fost înaintat, la 
14 mai 1935, Direcţiei Mu!1cii din Ministerul Muncii S3nătnţ.ii şi Ocrotirilor Sociale 
pentru recunoaştere şi avizare ca persoană juridică a Ligii contra brutalităţilor. 
în răspunsul dat, la 24 mai, însă, prin intermediul Direcţiei generale a poliţiei, 
~e cerea dizolvarea Ligii pe motivul că „ .. .investigaţiunile întreprinse în cauză şi 
pMmele manifestări ale acestei noi organizaţii dovedesc că, în fapt, este vorba 
de o organizaţie deghizat comunistă al cărui program afişat serveşte numai pentru 
inducerea în eroare a autorităţilor, dar care, în realitate, umăreşte scopuri de 
p1·opagandă, agitaţie şi organizare comunistă" (Arhiva C.C. al P.C.R„ fondul nr. 6, 
dosarul nr. 1182, filele 130-132). 

2 Arhivele statului Tîrgovişte, fo:idul Poliţia orasului Tîrgovişte, dosarul nr. 
1/1935, fila 21 ; „Scînteia Prahovei", anul I, nr. 7 din 20 iulie 1935. 

3 Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 1, dosarul nr. 191, fila 89. 
" Arhiva C.C. al P.C.R„ fondul nr. 6, dosarul nr. 1185, fila 63. La una din 

aceşte întruniri, ţinută în strada Dragalina nr. 38 s-a hotărît ca, în viitor, Liga 
să activeze în special pe tărîmul luptei contra ·fiscalităţii excesive, a scumpetei 
şi pe tărîm edilitar. (Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 6, dosarul nr. 1182, 
fila 155). 

" Detalii în legătură cu activitatea acestei organizaţii vezi în articolul lui 
Gh. I. Ioniţă „Activitatea desfăşurată de Comitetele cetăţeneşti pentru revendicări 
gf·neral-democratice (1936-1937)" în Analele Institutului do> i5torie a partidului 
de pe lingă C.C. al P.C.R.", nr. 2/1964, pag. 85-109. 
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* "' * 
ln ansamblul muncii desfăşurate de Partidul Comunist Român 

pentru crearea condiţiilor m:cesare închegării Frontului popular anti
fascist, crearea şi activitatea oricît de modestă dusă de Liga contra 
brutalităţilor, în condiţiile grele, ale terorii exercitată de burghezie 
şi moşierime, s-a înscris ca o contribuţie pozitivă, ca o experienţă 
bună dobîndită de mişcarea antifascistă din ţara noastră în acei ani. 
Alături de celelalte organizaţii de masă legale, create şi conduse de 
P.C.R., Liga contra brutalităţilor, în răstimpul scurt în care a activat, 
a reuşit să grupeze în rîndurile sale aderenţi din diferite categorii 
sociale şi să ducă în mijlocul lor cuvintul mobilizator al partidului 
comunist, perspectiva clară asupra obiectivelor de luptă ce stăteau în 
faţa mişcării revoluţionare din România pe calea spre viitorul luminos 
al ţării. 

29 - c. 361 
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DATE NOI PRIVIND DEZVOl„TAREA INVAŢAMINTULUI 
BUCUREŞTEAN IN ANII PUTERII POPULARE 

de CONSTANŢA ŞTIRBU 

Procesul complex şi multilateral al n~voluţiei socialiste care se 
desfăşoară în Republica Socialistă România include organic - ca o 
latură esenţială - şi revoluţia culturală, înţelegînd prin aceasta un 
ansamblu vast de legiferări, măsuri şi realizări, urmărind trei obiective 
prindpale : 1) pătrunderea culturii în masele c;;ele mai largi ; 2) făurirea 
une.i conştiinţe socialiste a întregului popor ; 3) pregătirea la niveluri 
diferite a unui procent corespunzător de cadre, necesar tuturor sectoa
relor economice şi culturii naţionale. 

Indeplinirea acestor obiective şi deci realizarea însăşi a revoluţiei 
culturale, conferă sistemului de învăţămînt din statul nostru o funcţie 
sodală majoră, aceea de principală verigă în procesul formării cul
turii noi. 

Construirea bazei tehnico-materiale a societăţii implică de aceea 
transformarea calitativă a învăţămîntului de toate gradele concomitent 
cu dezvoltarea sa sub raportul cuprinderii în procesul de instrucţie a 
unui număr tot mai mare de locuitori. 

Progresul înregistrat de învăţămîntul românesc în ultimele două 
decenii rezidă din poziţia adoptată în această privinţă de P.C.R., forţa 
conducătoare în stat. 

La baza acestei poziţii stau tezele clasicilor marxism-leninismului 
cu privire la relaţia dintre construirea societăţii socialiste şi nivelul de 
instrucţie şi de educaţie al maselor largi. O reflectare în esenţă a con
cenţiei clasicilor în acest sens, se află în teoria leninistă care subliniază 
r.ă socialismul ca realitate istorică este nemijlocit legat de culturalizarea 
milioanelor de oameni. 

Dirijînd în condiţii specifice ca cele ale st-atului nostru sfera de 
co11struire a socialismului, Partidul Comunist şi-a exprimat în mai multe 
rînduri poziţia cu privire la învăţămînt, de fiecare dată fixînd obiective 
în conformitate cu stadiul de evoluţie al societăţii noastre în contextul 
fiPcărei etape a revoluţiei populare din România. 

Ca principal centru al ţării, atît sub raportul numărului de locuitori, 
cit şi în privinţa concentrării unui mare număr de instituţii economice, 
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administrative şi culturale, oraşul Bucureşti a cunoscut din timp şi sub 
toate aspectele simptomele revoluţiei culturale. Dezvoltarea învăţămîn
tului s-a înfăptuit de aceia, aici, poate mai complex şi mai multilateral 
decît în oricare alt centru al ţării. 

In 1944-1945, perioadă în care revoluţia populară îşi începe mersul 
st u ascendent, nivelul de instrucţie a populaţiei oraşului Bucureşti 
prezenta o situaţie puţin satisfăcătoare, rezultat al unei întregi etape 
de dezvoltare culturală specifică României burghezo-moşiereşti. Nu există 
date statistice complete şi amănunţite pentru a prezenta exact gradul 
de instruire în acel moment al locuitorilor Capitalei, însă două date în 
această privinţă sînt lămuritoare. In 1941 statisticile precizează că din 
totalul d~ 992.356 locuitori ai Bucureştilor 100/o erau analfabeţi, iar în 
anul şcolar 1942-1943 din cei 70.053 copii între 7-16 ani, doar 43.485 
erau înscrişi în şcoli 1. 

Lichidarea analfabetismului a constituit un obiectiv imediat al poli
ticii promovate pe plan cultural de partidul clasei muncitoare. O măr
turie în acest sens o constituie fixarea de către Conferinţa Naţională a 
P.C.R. din octombrie 1945 ca sarcină în domeniul învăţămîntului : lupta 
pentru alfabetizare. 

In această privinţă este de subliniat faptul că în ţara noastră (iar 
fenomenul se repetă şi în Capitală) şi pe plan cultural, elemente ale 
revoluţiei socialiste s-au conturat încă în etapa desăvîrşirii revoluţiei 
burghezo-democratice. Astfel, alfabetizarea constituind o sarcină a revo
luţiei culturale în cadrul revoluţiei socialiste, a început să fie înfăptuită 
înainte de 1947. O atare realitate trebuie sesizată şi în procesul de dez
voltare a învăţămîntului. 

Cu privire la lupta pentru lichidarea analfabetismului în Bucureşti 
se pot şi aici deosebi două etape, constatate de altfel la scara întregii 
iări. O primă etapă se desfăşoară între 1945-1947, perioadă în care şi 
in Capit~lă. profesori, învăţători, funcţionari, instructori voluntari ridicaţi 
din rîndul muncitorilor cu un nivel cultural ridicat au organizat şcoli de 
alfabetizare. In legătură cu aceasta există un material bogat în presa 
timpului. Mulţimea şi eficienţa şcolilor de alfabetizare este relevată 
într-un raport de activitate al Comisiei locale a sindicatelor unite din 
Bucureşti unde se arată că între 1 ianuarie 1946-27 noiembrie 1947 
au funcţionat în Capitală 281 şcoli de alfabetizare, remarcîndu-se prin 
rnultatel~ obţinute, în special şcolile organizate de sindicatele C.F.R., 
Metalo-Chimic, Textil, Alimentar şi al Municipiului Bucureşti. 

O nouă perioadă are loc după 1948 în etapa revoluţiei socialiste, 
o dată cu trecerea la revoluţia culturală în sensul propriu al noţiunii. 
Aceasta s-a caracterizat prin intensificarea ritmului de alfabetizare, prin 
adoptarea unor formule organizatorice noi (centrele de alfabetizare pe 
cartiere şi străzi), dar îndeosebi în urma adoptării în 1948 a reformei 
învăţămîntului şi a creierii condiţiilor necesare şcolarizării. Astfel, cea 
de a doua etapă a luptei pentru alfabetizare s-a caracterizat şi în Bucu
reşti prin desfiinţarea pentru totdeauna a surselor analfabetismului. 

l Comunicări statistice nr. 3 din 15 februarie 1945, p. 3, tab. 1. 
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Transformările înregistrate de nivelul de instruire a populaţiei 
Capitalei sînt sugerate de datele extrase din recensămintele efectuate în 
anii 1930 şi 1956. Dinamica nivelului de instruire a locuitorilor din 
Bucureşti se reflecta astfel : în 1930 - 81,8111

0 din populaţia de la 7 ani 
în sus era ştiutoare de carte iar în 1956 aproximativ 9511/ 0 din totalul 
locuitorilor de peste 7 ani sînt alfabetizaţi 1. 

Acţiunea largă şi profundă în vederea creşterii nivelului de 
instruire a populaţiei Capitalei, se conturează încă din prima etapă a 
revoluţit:!i populare. Pentru îmbunătăţirea procesului de învăţămînt a 

Elevi la practică 

fost luată iniţiativa reparării şcolilor distruse de bombardamente (din 
cele 105 şcoli existente în Bucureşti în anul 1945, 15 erau complet dis
truse, 27 grav avariate şi 21 mai uşor avariate). 

Elementele progresiste ale corpului didactic din Bucureşti au 
început să editeze unele manuale care aveau la bază un conţinut realist
ştiinţific, înlăturînd astfel în parte ideologia fascistă şi reacţionară 2 

1 Bucureşti la a XX-a aniversare a eliberării patriei. Cifre şi imagini, Bucu
reşti, 1964, p. 211. 

2 Comunicări statistice din 15 mai 1945. Situaţia întocmită de secţia statistică 
a bombardamentelor. 
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(instituindu-se chiar o comisie pentru revizuirea, corectarea, comple
tarea şi tipărirea manualelor didactice) 1, deşi în şcoli şi facultăţi con
tinuau să circule manuale sau cursW'i vechi. în perioada 1945-1947 au 
apărut şi în presă o serie de articole legate de învăţămînt şi educaţia tine
retului (ciclul inaugurat de ziarul „Scînteia" în decembrie 1945, articolele 
publicate în revista „Şcoala Nouă", „Noua Şcoală Românească" etc. Sindi
catul profesorilor secundari din judeţul Ilfov au organizat încă din 
toamna anului 1945 un ciclu de conferinţe în care cer democratizarea 
invăţămîntului 2• ln acelaşi scop va milita în anii următori şi Uniunea 
profesorilor secundari şi universitari :i, care a organizat un curs special 
urmat de referate scrise. 

S-au luat măsuri pentr:u lărgirea învăţămîntului practic, pentru 
trecerea la şcoala unică de 7 ani, s-au numit comisii de organizare a 
facultăţilor\ s-a trecut la utilarea laboratoarelor, la înzestrarea biblio
tecilor ; s-a înfiinţat Biblioteca centrală a Politehnicii din Bucureşti", s-a 
înfiinţat prima facultate muncitorească n, curs seral care a început să 
funcţioneze în februarie 1947 şi apoi Universitatea muncitorească, ini
ţiată de „Oficiul muncitoresc de educaţie şi cultură" 7• Procesul de de
mocratizare a învăţăm'intului s-a desfăşurat nu fără greutăţi. ln dobîn
direa revendicărilor care se impuneau, un rol însemnat l-au avut 
organizaţiile progresiste de tineret F.D.U., U.N.S.R. şi U.A.E.R.8. 

O cotitură radicală se va realiza însă o dată cu reforma învăţă
mîntului din anul 1948, prin care a fost desfiinţat învăţămlntul particu
lar, şcoala a fost separată de biserică, iar învăţămîntul a fost pus pe 
baze adevărat ştiinţifice, avînd ca temelie concepţia marxist-leninistă 
despre lume, fiind legat de necesităţile producţiei, ale construcţiei socia
lismului. Şcoala devenită o instituţie de stat, avea rolul de a înarma 
tineretul cu concepţia comunistă despre lume şi viaţă. 

Un aspect cu totul specific dezvoltării învăţămîntului in anii revo
luţiei, îl constituie organizarea bazei materiale necesare. Dacă în prima 
etapă accentul s-a pus pe ameliorarea condiţiilor deja existente, în etapa 
construcţiei socialiste, crearea bazei materiale necesare progresului 
învăţămîntului a căpătat. pentru Bucureşti o rezolvare multilaterală 
petrecut într-un ritm deosebit de accelerat. Datele statistice sînt semni
ficative şi scutesc de o analiză suplimentară. Astfel dinamica cheltuieli
lor alocate anual pentru învăţămînt din fondurile S.P.C. (exprimate în 
milioane lei) se prezenta între 1955-1965 : în 1955 = 86,6; 1959 = 

1 România libet'ă, nr. 51 din 5 octombrie 1944. Vezi art. De la Comisiunea 
pentru revizuirea manualelor didactice secundare. 

2 Istoria pedagogiei. Manual pentru institutele pedagogice, pat'ka a II-a, Buc., 
Ed. Didactică, 1960, p. 205. · 

~ Se creează la 15 iunie 1946. 
4 Organizată de Comisia locală a sindicatelol' unite din Bucureşti împreună 

cu Frontul democratic univel'sitar vezi dec. ni'. 14 din Hl-15, publicat în Monitorul 
Oficial, p. 344. 
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5 Monitorul Oficial, 1947, p. 6467. 
6 Decretul 104/17.I.1945, publicat îP 1\1. Of. 14/18.T.1945. 
7 Decret nr. 24/1947, publicat în M. Oficial, 1947, p. 717. 
8 Vezi a1ticolul : Marieta Matei, Studii, nr. 5 din 1965. 
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217,4; 1964-1965 = 337.100.000 lei 1. La fel de elocventă este şi urmă
toarea însemnare statistică : în anii regimului democrat-popular au fost 
construite 1.884 săli de clasă, totalizînd 144 localuri noi de şcoală, tot 
atîtea cite au fost construite în peste 80 de ani înainte de eliberare 2• 

Majoritatea noilor şcoli au fost amplasate în cartiere unde astfel de uni
tăţi erau inexistente, sau au fost înălţate o dată cu noile blocuri pentru 
a deservi cvartalele moderne de locuit. Repartizarea teritorială a uni
tăţilor de învăţămînt, proces legat de cel al reconstrucţiei urbanistice 
a Capitalei nu poate fi socotit ca încheiat. Dar încă de pe acum s-au 

Şcoala elem. de 8 ani nr. 96 care a fost dată in folosinţă in 1963 

conturat unele schimbări în privinţa unei amplasări judicioase a dife
ritelor şcoli pe harta oraşului. ln felul acesta tinde să se înlăture o 
situaţie existentă, de asemenea în trecut, care se exprima astfel : în timp 
ce în centrul oraşului erau grupate cîteva licee cu o capacitate mare. 
cartiere întregi şi îndeosebi cele periferice dispuneau de un prea puţin 
număr de unităţi şcolare elementare şi medii. 

1 Secţiunea de învăţămînt a S.P.O.B. - planificare. 
2 Ibidem, vezi şi lucrarea Momente ale revoluţiei culturale din România, 

Buc., 1964, p. 23. 
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In prezent se urmăreşte asigurarea asistenţei unui număr cores
punzător de şcoli, cu diferite grade şi profiluri, în raport cu împărţirea 
administrativă şi numărul de locuitori, trecîndu-se de la structura teri
torială a oraşului pe raioane, microraioane şi cartiere. O atare situaţie 
este sugerată de numărul şcolilor generale existente în raioane, prin 
raport cu numărul locuitorilor după cum urmează : în raionul „Griviţa 
Roşie", cu o populaţie de circa 113.000 locuitori sînt 15 şcoli, raionul 
,,1 Mai", la o populaţie de 190.000 de locuitori, are 20 de şcoli; raionul 
„Lenin" - 29 de şcoli de 8 ani prin raport cu numărul de 217.000 locui
tori etc. 1• 

Atît şcolile nou create cît şi cele existente au fost dotate cu labora
toare, ateliere şcolare, biblioteci, loturi experimentale, cabinete de spe
cialitate, muzee şcolare, precum şi cu material didactic corespunzător 
(aparate moderne, pelicule cinematografice, diafilme, benzi de magne
tofon). Numai în anii 1960-1965 pentru aprovizionarea cu material di
dactic s-au cheltuit 65.897.400 lei. De asemenea, trebuie reţinut faptul 
că începînd cu anul 1961-1962 peste 150.000 de elevi a claselor I-VII 
şi apoi o dată cu anul 1964-1965 şi pentru clasele VIII au primit anual 
cărţi gratuit în valoare de 5-7 milioane lei 2. Ca urmare a hotărîrii 
Congresului al IX-lea al P.C.R. începînd cu anul şcolar 1965-1966 s-a 
extins gratuitatea manualelor pentru toţi elevii din şcolile de cultură 
generală şi de liceu. 

Situaţia statistică prezentată în tabelul de mai jos oglindeşte creş
terea sumelor alocate pentru distribuirea gratuită a manualelor în Capi
taiă: 

1961 • 1 1962 1963 1964 

4. 750.000 · 1 5.:lOU.000 6.500.000 6.6:36.600 

1965 

10.000.000 

total 
şesenal 

33.386.000 

Pentru aceşti elevi s-au editat 432 titluri de manuale într-un tiraj care 
.pentru întreaga ţară depăşeşte cifra de 24 milioane. 

Invăţămîntul a fost organizat pe grade : preşcolar, elementar, me
diu şi superior. S-au înfiinţat grădiniţe cu orar normal, redus şi săptă
mînal, grădiniţe pe lîngă întreprinderi pentru sprijinirea părinţilor ocu
paţi în producţie şi grădiniţe sezoniere pentru copiii ţăranilor coopera
tori. Numărul copiilor înscrişi s-a dublat faţă de anul 1948, iar cel al 
unităţilor a crescut de la 193 în anul 1948-1949 la 306 în anul 1965-
1966. Durata învăţămîntului elementar s-a mărit de la 4 la 7 ani, deve
nind din anul 1955 obligatoriu, apoi pe baia decretului nr. 289 din 30 
septembrie 1961 al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
începînd cu anii 1961-1962 s-a trecut treptat la învăţămîntul general 
obligatoriu şi gratuit cu durata de 8 ani. 
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1 S.P.O.B. Secţia învăţămînt, date pentru anii 1964-1965. 
2 Scînteia tineretului, 15.IX.1965. 
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lnvăţămîntul mediu format din 4 clase, pe lingă cel de cultură 
generală cuprinde învăţămîntul pedagogic, tehnic şi profesional, şcoli 
ele artă şi alte şcoli speciale. Pentru lărgirea nivelului de cunoştinţe 
generale a oamenilor muncii, s-a dat posibilitate oamenilor muncii, 
absolvenţi a 7 clase şi respectiv 8 elementare, să urmeze cursurile 
serale sau fără frecvenţă, care s-au creat pe lîngă licee. Condiţiile ma
teriale oferite tineretului (burse, cantine, internate, anularea taxeloi
şcolare) a făcut ca numărul elevilor din învăţămîntul mediu să crească 
în întreaga ţară de 12 ori faţă de anul 1938 -1939. In Bucureşti, în anul 
1965-1966 frecventează cursurile liceelor un număr mai mare de elevi 
decît cel al tuturor liceelor din ţară în anul 1938-1939 1. 

Şcoala profesională a F.R.B. din Capitală 

Reprofilarea întregii reţele de învăţămînt mediu a avut ş1 m Capi
tală drept criterii fundamentale legarea şcolii de practică, punerea acesteia 
în concordanţă cu necesităţile economiei naţionale. Obiectivul şi-a căpă
tat rezolvare prin mai multe soluţii corespunzătoare diferitelor stadii 
de dezvoltare a ţării noastre în etapa a doua a revoluţiei populare. Un 
prim moment în această privinţă îl reprezintă soluţia adoptată în pri
vinţa restructurării învăţămîntului bucureştean prin reforma din 1948. 

1 Rom<înia liberă din 24 august 1965. 
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Atunci toate unităţile de învăţă.mînt mediu din Capitală şi cadrele 
rlidactice disponibile au fost reprofilate pe lîngă un număr judicios 
stabilit de licee teoretice, luînd fiinţă un mare număr de şcoli tehnice 
şi profesionale. Prin hotărîri în acest sens ale Ministerului Invăţămîn
tului şi a altor ministere din Bucureşti s-au creat pe lîngă cele 22 licee 
teoretice, 5 şcoli pedagogice, 7 şcoli tehnice-profesionale, apoi şcoli 
tehnice-sanitare (2), veterinară (1), tehnice-metalurgice (2), cite o şcoală 
tehnică de energie electrică, de industrie a lemnului, de industrie textilă, 
industria alimentară, chimie, art~ grafice etc 1. Importanţa deosebită a 
acestor şcoli a constat în aceea că într-o perioadă scurtă (între 2 şi 4 
ani), au asigurat diferite sectoare ale industriei ţării şi cu cadre de 
tehnicieni, cu o temeinică pregătire profesională şi culturală, în acelaşi 
timp asigurînd şi învăţămîntul superior cu elemente deja aflate într-un 
stadiu incipient de specializare. 

Intr-o etapă următoare, ţinîndu-se seamă de transformările ivite 
în structura economică a ţării, iar pe de altă parte şi de schimbările 
profilului întregii reţele de învăţămînt (trecerea la învăţămîntul general 
obligatoriu de 7 şi apoi 8 ani), s-a recurs la o nouă reprofilare a învă
ţămîntului din Capitală, concomitent cu cea din întreaga ţară. In esenţă, 
noua structură inaugurată lncepînd cu anul 1955 a procedat la sporirea 
considerabilă a unităţilor de învăţămînt general, iar pe de altă parte 
la o reorganizare a învăţămîntului profesional şi tehnic. Incepînd din 
1955 există în Bucureşti şcoli profesionale cu durata de şcolarizare de 
2-4 ani în care sînt admişi absolvenţi ai învăţămîntului general obli
gatoriu, şcoli tehnice cu durata de studiu între 1-3 ani, unde sînt 
admişi absolvenţi ai şcolilor medii de cultură generală şi şcoli tehnice 
de maiştri cu durata de studiu între 2-5 ani, în care sînt admişi absol
·;enţi ai şcolilor profesionale si a unor şcoli echivalente la care se 
adaugă un stadiu de producţie între 3 şi 5 ani. Trebuie apoi menţionat 
faptul că nomenclatorul de meserii şi specialităţi pentru învăţămîntul 
profesional şi tehnic a fost îmbunătăţit. O grijă importantă s-a acordat 
şcolarizării meseriilor nou apărute în domeniul electronicii, industriei 
grele, chimiei şi petrolului etc. 

Deşi învăţă.mîntul elementar şi mediu din Bucureşti în ultimii 22 
ani trebuie apreciat nu numai în lumina datelor care îi subliniază 
dinamica sa intrinsecă ci şi în raport cu eficienţa obţinută, analizînd 
cifrele referitoare la numărul elevilor in diferite perioade se pot tragP. 
unele concluzii. Datele privind anii 1965-1966 vor fi prezentate prin 
comparaţie cu anul şcolar 1938-1939. Astfel, în timp ce în anul 1938-
1939 şcolile de cultură generală din Bucureşti aveau înregistraţi absol
venţi 10.387 elevi a 4 clase primare, doar 1.004 a 7 clase primare şi 
aproape 500 elevi de liceu, în anul şcolar 1965-1966, numărul de elevi 
în şcolile generale este următorul : cu 4 clase elementare - 83.916: 
cu 8 clase - 83.281, iar cu 12 clase - 26.026. La fel în timp ce în 
învăţămîntul profesional erau înscrişi în 1938-1939 numai 10.628 de 
elevi, acesta în 1965-1966 erau 21.311 elevi, în timp ce în 1938-1939 

1 Scînteia, nr. 1222/12 august 1948 şi Romi'mia liberă nr. 1245, din 11 septem
b1·ie 1948. 
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în învăţămîntul tehnic şi tehnic de maiştri frecventau doar 1.296 elevi, în 
anul şcolar 1965-1966 forma de învăţămînt menţionată era frecventat 
de circa 16.000 elevi 1. 

Dezvoltarea calitativă a învăţămîntului de cultură generală, a 
necesitat elaborarea unor noi planuri de învăţămînt, programe şcolare 
şi manuale, prin folosirea largă a celor mai recente cuceriri ale ştiinţei, 
culturii universale şi tradiţiilor înaintate ale învăţămîntului românesc. 
Preocupările pentru îmbunătăţirea învăţămîntului ţin seama de faptul 
că dezvoltarea ţării noastre are loc în condiţiile unui uriaş progres al 

Institutul pedagogic de 3 ani, Fac. de fizică-chimie la ora de lucrări practice 
(24.X.1964) 

ştiinţei şi tehnicii pe plan mondial, de faptul ca m aceste împrejurări 
introducerea celor mai recente cuceriri ale ştiinţei şi culturii univer
sale implică o pregătire corespunzătoare tineretului. 

In vederea asigurării conţinutului ştiinţific, ideologic, a reflectării 
ştiinţei şi tehnicii contemporane prin planurile de învăţămînt ale şcolii 

de 12 ani (îmbunătăţite mult în ultimul timp), au fost introduse disci
pline noi : calcul vectorial, statistica matematică, calculul probabilităţi
lor, unele capitole noi de fizică, de chimie, de biologie. De asemenea, 

1 Bucureşti la a XX-a aniversare a patriei. Cifre şi imagini. Buc„ 1964, 
p. 216-217. 
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pentru lărgirea orizontului de cultură generală au fost introduse în pla
nurile de învăţămînt ale şcolii medii istoria literaturii universale, isto
ria artelor, istoria muzicii etc. In şcolile tehnice şi profesionale progra
mele şcolare au fost orientate spre cuprinderea noilor tehnologii de 
fabricaţie şi proceselor de producţie mecanizată. Planurile de învăţămînt 
au inclus noi discipline corespunzătoare dezvoltării actuale ale econo
miei naţionale (elemente de automatizare, aparate de măsură şi con
trol etc.). 

Dezvoltarea calitativă a învăţămîntului de cultură generală în ve
derea creşterii corespunzătoare a nivelului de cunoştinţe ale elevilor a 
implicat o preocupare permanentă a cadrelor didactice pentru îmbună
tăţirea continuă a conţinutului lecţiilor şi folosirea în predare a meto
delor noi. 

Discuţiile iniţiate în ultimii ani în presa didactică, consfătuirile 
pedagogice, cursurile iniţiate pentru profesorii care predau istoria pa
triei, limbii şi literaturii române, socialismul ştiinţific, pentru moderni
zarea unor obiecte de învăţămînt ca : matematica, chimia, biologia, fizica, 
perfecţionarea cadrelor didactice prin sistemul de acordare a gradelor, 
au dus la îmbunătăţirea şi modernizarea mijloacelor de predare auditive 
sau vizuale. 

Progresele înregistrate în instruirea şi educaţia elevilor se dato
rează în bună măsură şi creşterii procentului de cadre didactice în 
raport cu populaţia supusă şcolarizării. !n această privinţă în Bucureşti, 
dinamica se prezintă în felul următor : pentru învăţămîntul de cultură 
generală, curs de zi, seral şi fără frecvenţă, în 1938-1939 revenea un 
cadru didactic la 43 elevi, iar în 1965-1966 revine un cadru didactic 
la 32 elevi. Pentru învăţămîntul profesional, în 1938-1939 revenea un 
cadru didactic la 123 elevi iar în 1965-1966 un cadru didactic la 23 
elevi, pentru învăţămîntul tehnic şi tehnic de maiştri în 1938-1939 
revenea un cadru didactic la 20 elevi, iar în 1965-1966 un cadru 
didactic la circa 1 O elevi 1• 

Dezvoltarea multilaterală a societăţii noastre necesită pregătirea 
unui număr tot mai mare cu studii superioare pentru toate domeniile 
de activitate. 

!n Bucureşti funcţionează cele mai importante institute de învă
ţămînt superior din ţară, iar în rîndul cadrelor didactice se numără 
personalităţi ştiinţifice de mare prestigiu în ţară şi peste hotare. Schim
bat ca concepţie şi structură, în urma reformei învăţămîntului din 1948, 
învăţămîntul superior a cunoscut o mare dezvoltare în anii construcţiei 
socialiste, fiind organizat pe baze noi. Au fost înfiinţate institute, facul
tăţi, secţii noi : Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie ; Institutul de Con
strucţii ; la Institutul Politehnic a luat fiinţă facultatea de electronică 
şi telecomunicaţii, de tehnologia construcţiilor de maşini, de mecanică 
agricolă. La Universitatea Bucureşti sînt astăzi 12 facultăţi faţă de cele 
5 existente în trecut ; în locul secţiei de artă dramatică de la Conserva
tor, a luat fiinţă Institutul de artă teatrală şi cinematografică cu cele 

1 Bucureşti la a XX-a aniversare a eliberării patriei. Cifre şi imagini, Buc. 
1964, p. 212-214 ; Direcţia orăşenească de statistică Bucureşti. 
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două facultăţi de teatru şi cinematografie. Vechile institute sau facul
tăţi s-au dezvoltat, s-au construit clădiri noi (pentru Institutul Agro
nomic, Facultatea de Arhitectură, pentru Facultatea de ştiinţe naturale, 
pentru Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie, pentru Institutul de con
strucţii etc.), s-au amenajat noi laboratoare, s-a introdus aparatură mo
dernă. Astăzi funcţionează în Capitală 13 Institute cu 55 de facultăţi şi 
peste 100 secţii de specializare 1. 

Condiţiile oferite tineretului pentru a-şi continua studiile supe
rioare se pot ilustra şi astfel : anual pentru fiecare student se investesc 
peste 50.000 lei 2, investiţii însumînd fondurile necesare unui sistem larg 

") 

Complexul de cimine studenţeşti de la Grozăveşti 

de burse, cămine, cantine, crearea de noi laboratoare, clinici, ferme ex
perimentale, locuri de odihnă etc. Peste 6011, 0 din numărul total al stu
denţilor locuiesc în cămine şi iau masa la cantine moderne, bine utilate 
şi dotate :i. Numai în perioada şesenalului (1960-1965) au fost puse în 
funcţiune în Bucureşti construcţii noi de cămine cu o capacitate de 
9923 locuri şi cantine la care iau masa 10.000 studenţi'•. 

1 Direcţia orăşenească de statistică Bucureşti. 
~ Scînteia tineretului din 14 februarie 1965. 
J Informaţia Bucureştiului nr. 3586 din 16 februarie 1965. 
1 Ibidem. 
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Planurile de învăţămînt au fost întocmite în funcţie de cerinţele 
generale de ordin teoretic şi practic ale construcţiei socialiste. Pentru 
formarea concepţiei noi despre lume pe baza cunoaşterii legilor gene
rale de dezvoltare a naturii, societăţii şi gîndirii, s-au introdus cursuri 
de socialism ştiinţific, economie politică, materialism dialectic şi istorie 
etc. S-au introdus în facultăţi o serie de cursuri noi : de construcţii in
dustriale, de stabilitatea şi dinamica construcţiilor la Institutul de con
strucţii, de tehnică edilitară la Facultatea de arhitectură, cursul de ele
mente de reglaj la Facultatea de mecanică, la In~titutul Politehnic 
cursuri de electronică industrială şi automatizare. Universitatea Bucu
reşti a creat noi secţii şi grupe de specializare : fizica macromoleculelor, 
biofizica, maşini de calcul, statistica matematică, chimică fizică a macro
moleculelor. La Institutul de ştiinţe economice, în cadrul Facultăţii de 
economie generală au fost create patru secţii noi : economie industrială, 
economia agriculturii, economie politică, mecanizarea şi automatizarea 
evidenţei şi calculul economic etc. 

Urmînd indicaţiile înscrise în documentele de partid şi de stat, 
programele de curs din învăţămîntul tehnic, economic, universitar şi 
pedagogic au fost modernizate. Prin introducerea unor capitole care, 
alături de prezentarea teoretică a diverselor cunoştinţe, familiarizează pe 
student cu terminologia modernă, cu folosirea tehnicii noi în industrie 
şi agricultură, în institutele de profilul respectiv, iar în universităţi şi 
institutele de artă problemele politice, sociale şi culturale tratate prin 
prisma filozofiei marxiste sînt legate de diferitele etape ale construcţiei 
socialismulu~ în patria noastră. Programele analitice pun accentul pe 
FUprinderea problemelor rezultate din generalizarea experienţei proprii 
a ţării noastre şi a celorlalte ţări socialiste, şi pe includerea unor pro
~leme şi metode care reprezintă tot ceea ce stiinţa mondială crează 
mai bun şi care corespund societăţii noastre. Problema elaborări:l de 
cursuri Şi manuale pentru învăţ.ămîntul superior s-a pus cu atît mai 
strigent dacă ţinem seama de un mare număr de studenţi la cursurile 
fără frecvenţă pentru care este aproape, în exclusivitate, mijlocul de 
însuşire a cunoştinţelor. In vederea pregătirii unui număr cît mai mare 
de ingineri, tehnicieni, economişti, jurişti, a fost înfiinţat şi s-a dez
voltat învăţămîntul seral şi fără frecvenţă, dînd posibilitatea tuturor 
oamenilor muncii de a învăţa, de a se califica. Din cei circa 58.000 
studenţi cîţi învăţau în institutele şi facultăţile din Capitală în anul 
1965-1966 - 42,1°'0 erau înscrişi la învăţămîntul tehnic, 29,50/0 în 
învăţămîntul universitar pedagogic, 150/o în învăţămîntul economic, 6,3°/r; 
în învăţămîntul medical etc 1. In cel mai mare centru universitar al 
tării numărul absolvenţilor era în 1965-1966 de două ori mai mare 
decît cel din întreaga Românie a anului 1938-1939 2• 

In acţiunea de îmbunătăţire a învăţămîntului superior care a soli
citat o continuare a eforturilor din partea tuturor factorilor responsabili, 
un rol important l-au avut cadrele didactice. Ele au desfăşurat o vastă 
activitate ştiinţifică, clarificînd diferite probleme mai puţin studiate, 
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1 Direcţia orăşenească de statistică Bucureşti. 
1 Ibidem. 
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îmbinînd nu odată cercetarea fundamentală cu cea aplicativă. A fost 
îmbunătăţită predarea în facultăţi nu numai în sensul ameliorării pro
gramelor analitice ci şi în atragerea studenţilor în activitatea de cerce
tare a catedrelor, crescînd în acelaşi timp contactul cu marile uzine 
unde studenţii se familiarizează cu procesele de producţie. Şcoli de 
cercetare ştiinţifică, ca cea de matematică, de medicină, de mecanică, 
de aerodinamică, create pe lîngă diferite catedre în facultăţi şi-au cîştigat 
faimă mondială. 

Realizările obţinute în dezvoltarea învăţămîntului bucureştean, 
parte integrantă a succeselor înregistrate pe acest tărîm . de România 
socialistă, constituie o chezăşie a succeselor viitoare în toate domeniile 
vieţii sociale, pentru care şcoala nouă formează cadre cu un înalt nivel 
de pregătire. 
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DATE PRIVIND DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE 
A CINEMATOGRAFIEI (1944-1965) 

de CLAUDIA CLEJA 

In procesul construirii socialismului în ţara noastră, o contribuţie 
de seamă la înfăptuirea uneia din sarcinile majore ale revoluţiei cul
turale - făurirea unei conştiinţe noi, socialiste o aduce arta cinemato
grafică. Domeniu de creaţie spirituală cu o intensă arie de cuprindere, 
adînc ancorată în contemporaneitate, cinematografia exercită prin mij
loace specifice o înrîurire dintre cele mai active şi eficiente asupra 
oamenilor. 

In România, cultura cinematografică are o tradiţie armonios inte
grată în ansamblul realităţi"lor celorlalte arte şi mărturisită de 98 pelicule 
turnate pe parcursul a patru decenii (1906-1946). Totuşi, este de necon
testat faptul că această artă a cunoscut o amplă dezvoltare sub toate 
aspectele abia în ultimii douăzeci de ani. 

Deosebirea aceasta fundamentală între ceea ce a reprezentat cine
matografia în trecut şi ceea ce ea constituie astăzi, se explică prin însăşi 
condiţiile istorice diferite cunoscute în fiecare dintre aceste două etape 
de dezvoltare ale culturii şi societăţii rom;îneşti. 

Intr-o ţară cu o formaţiune social-economică de tip burghez, aşa 
cum a fost România înaintea celui de-al doilea război mondial, cinema
tografia nu s-a putut dezvolta asemeni celorlalte arte, pe de o parte 
din pricina lipsei acute a unei baze materiale trainice, de altă parte 
datorită concurenţei caselor producătoare de filme din ţări cu o cine
matografie dezvoltată 1. 

, Mulţi dintre pionerii cinematografiei româneşti au relatat în amin-
tirile lor că în lipsa unei industrii cinematografice de stat, filmele se 
lucrau pe mici platouri cinematografice cu decoruri împrumutate de la 
teatre şi întotdeauna prin mijloace particulare. Abia în 1935 a luat 
fiinţă o societate cinematografică al cărui scop era producerea de filme 
documentare şi de actualităţi 2• 

t Rampa, XVI, 4069 din 15 aug. 1931 : „ .. .între 1 ianuarie şi 1 august -
faţă de 530.385 m. film american pe piaţă, filmele româneşti ale Bucureştiului 
au însumat 3750 m film". 

2 Jean Mihail : „Umbre şi lumini din trecut", în film, nr. 9, 10, 11, 12/1957. 
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După 23 August 1944, eforturile depuse de P.C.R. de a concentra 
într-un singur front toate forţele progresiste activînd pe tărîmul cul
turii şi de a le mobiliza în lupta pentru democratizarea ţării, s-au 
soldat şi cu atragerea de partea revoluţiei a tuturor cineaştilor pro
gresişti. 

Atunci s-au realizat primele pelicule ale documentarului consa
crate unor momente ale insurecţiei şi participării armatelor române la 
războiul antihitlerist. Presa timpului păstrează şi alte mărturii referi
toare la activitatea P.C.R. de mobilizare a cineaştilor. Astfel, ziarul 
„România liberă" din 10 septembri€ 1944 publica următoarea chemare 
a P.C.R. : ,,Afară cu propagandiştii hitlerişti de la Oficiul Naţional 
Cinematografic din Ministerul ·Propagandei şi de la Societatea de filme 
româneşti „Cineromit". 

Un pas mai departe l-a constituit înfiinţarea în 1945 a Societăţii 
„Filmul Popular" intitulată „Societate anonimă", cu sediul la Bucu
r~ti str. Scaunelor. Deşi nu a fost decît o unitate de presă filmată, 
îndrumată de P.C.R„ această societate a activat pînă în 1948, contribuind 
la democratizarea instituţiei cinematografice din România acelor ani. 

Dar crearea unei instituţii de filme român~ti capabile să slujească 
transformările revoluţionare şi să participe activ la promovarea unei 
culturi noi, era condiţionată de consolidarea unei baze materiale nece
sare în acest scop. 

Se constată ca atare, că încă în prima etapă a revoluţiei populare 
s-au luat măsuri de către coooucerea de parti-d şi de stat, menite să 
amelioreze soarta cinematogTafiei naţionale. Cîteva decrete, privind mai 
ales „reorganizarea Oficiului Naţion:i.l Cinematografic" 1 şi „Infiinţarea 
unui oficiu de studii şi documentare pentru planificarea şi îndrumarea 
activităţii cinematografelor din ţară" 2 - sînt emise în 1947. Momentul 
hotărîtor în activitatea de consolidare şi rezolvare a u9ei baze materiale 
necesare progresului cinematografiei naţionale l-a· constituit fosă actul 
naţionalizării industriei de filme din ţară. Urmînd în scurtă vreme 
actului naţionalizării principalelor mijloace de producţie (11 iunie 1948) 
preluarea de către stat a industriei de filme s-a realizat o dată cu pro
mulgarea a 2 noiembrie 1948 a legii „pentru naţionalizarea industriei 
cinematografice şi reglementarea comerţului cu produse cinematografice". 

Legea prevedea naţionalizarea tuturor întreprinderilor în funcţiune 
sau care şi-au încetat funcţiunea total sau în parte, în lichidare sau 
depozit de producere şi transformare (studiouri, laboratoare etc.) de filme 
cinematografice, care nu se găsesc în proprietatea statului fie ele între
prinderi industriale, societăţi de orice fel sau asociaţii, în conformitate 
cu un tablou anexat. Intreprinderile naţionalizate trec în proprietatea 
statului ca bunuri ale întregului pupor liber de orice sarcini 3. 

In istoria cinematografiei din România, actul naţionalizării mijloa
celor de producţie şi exploatare a filmului, trebuie, fără îndoială consi
derat ca moment de răscruce. Legea din 2 noiembrie 1948 poate fi 
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1 Monitorul Oficial, 1947 - Decret 122 - 4365. 
2 Ibidem - Decret 289 - 11.062. 
3 ·scînteia, nr. 205 din 31 noiembrie 1948. 
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socotită actul de naştere al industriei cinematografice de stat, prima 
realizare de seamă în vederea creerii cinematografiei socialiste în ţară. 
lnsemnătatea legii din 2 noiembrie 1948, trebuie apreciată şi prin faptul 
că de la acea dată a devenit posibilă dezvoltarea dirijată, planificată a 
producţiei naţionale de filme. Trebuie totuşi subliniată semnificaţia -
mai mult istorică decît practică a naţionalizării cinematografiei : deoa
rece mijloacele de producţie şi exploatare ale filmului, intrate în pro
prietatea statului, în baza legii din 2 noiembrie 1948, erau cu totul 
minime - reducîndu-se la un platou pentru filmări interioare cu o 
suprafaţă de 200 m2, aflat în subsolul unei clădiri din centrul oraşului, 
Q aparatură necesară turnărilor, insuficientă, încît nu reuşea să acopere 
necesităţile realizării unui singur lung metraj artistic, în fine o reţea de 
difuzare sărăcăcioasă, lipsită de numărul necesar de cadre de speciali
tate. Astfel, posibilităţile tehnice ale cinematografiei naţionale erau în 
1948 asemănătoare cu cea din 1938, cînd producţia românească de filme 
realiza doar 1 film artistic de lung metraj, 6 documentare de scurt 
metraj şi 24 jurnale de actualităţi 1. 

Ţinînd seamă de astfel de realităţi, sta.tura luat măsuri menite să 
asigure dezvoltarea bazei materiale necesare. Printre acestea trebuie 
amintită înfiinţarea la 1 martie 1949 a societăţii comerciale de stat 
„Romfilm" (creată prin reorganizarea altei societăţi „Cinefilm" apărută 
în 1948). „Romfilmul", fiind producătoare de filme artistice, documen
tare şi jurnale, a pus astfel bazele industriei cinematografice socialiste 
în ţară. 

O etapă nouă (în organizarea. bazei tehnice materiale necesare cine
matografiei) a constituit-o apoi înfiinţarea celor două studiouri „Alex. 
Sahia." şi „Bucureşti". 

Obiectivele urmărite de cinematografie devenind din ce în ce mai 
sporite şi complexe, organizarea producţiei în cadrul unei singure în
treprinderi s-a dovedit curînd necorespunzătoare. Ca urmare, în cursul 
anului 1950, prin hotărîre guvernamentală iau fiinţă „Studioul Alex. 
Sahia" - producător de filme documentare, jurnale cinematografice, 
dublaje şi sincronizări şi Studioul de filme artistice „Bucureşti". Cu 
acest din urmă prilej, trebuie menţionată şi crearea unui colectiv de 
circa 200 desenatori şi păpuşari, care începînd tot cu anul 1950, au tre
cut, în cadrul studioului „Bucureşti" la producţia românească a filme
lor animate şi păpuşi. 

In fine, tot în 1950, în iunie, printr-un decret al Prezidiului Marii 
Adunări Naţionale a fost înfiinţat, cu sediul la Bucureşti, Comitetul de 
stat al Cinematografiei de pe lîngă Consiliul de Miniştri (fiind desfiinţat 
Serviciul Cinematografiei din Ministerul Artelor), iar Societatea „Rom
film", trecînd sub controlul Comitetului Cinematografiei. Comitetul avea 
ca obiectiv fundamental - precizat prin decretul de înfiinţare - reali
zarea politicii guvernului în domeniul producţiei de filme, în domeniul 
construirii şi conducerii studiourilor, în domeniul exploatării şi dezvol
tării reţelei cinematografice 2. 

1 Contemporanul din 22 august 1961. 
2 Scînteia, nr. 1755 din 9 iunie 1950. 
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Un aspect privind crearea şi dezvoltarea tuturor condiţiilor nece
sare afirmării cinematografiei naţionale l-a constituit pregătirea cadre
lor de specialitate, care să activeze atît în sfera producţiei, cit şi în 
reţeaua de exploatare a filmului. Paralel cu înfiinţarea şcolilor profe
sionale şi tehnice de operatorie, în 1950 a fost creat Institutul superior 
de artă cinematografică, contopit apoi cu Institutul de teatru şi formînd 
„Institutul de artă teatrală şi cinematografică „I. L. Caragiale" (I.A.T.C.). 
Alte cadre de regizori şi operatori de film au fost pregătite în institute 
de specialitate din ţările socialiste. 

O creştere amplă a producţiei româneşti de filme şi realizarea 
acestora în condiţii tehnice şi la un nivel artistic în pas cu stadiul de 
dezvoltare al cinematografiei mondiale contemporane - toate acestea 
nu se puteau însă obţine decît numai asigurînd o bază materială foarte 
puternică, complet şi modern dotată. 

Drept urmare a grijei permanente a statului pentru realizarea 
obiectivului în legătură cu baza materială a cinematografiei, a luat 
fiinţă lingă Bucureşti centrul de producţie de la Buftea - unul dintre 
cele mai mari şi mai bune utilate din Europa. 

Ridicarea acestui mare combinat cinematografic a implicat chel
tuireP. unor considerabile eforturi materiale, construcţia desfăşurîndu-se 
între anii 1951 şi 1960, pe parcursul a două planuri economice cincinale. 
Pentru ritmul susţinut în care a fost construit centrul cinematografic 
de la Buftea apare caracteristic faptul că în 19{>3, 40°/0 din capacitatea 
de producţie a studiourilor era clădită şi asiguraţă din punct de vedere 
tehnic 1. 

Pe de altă parte, ritmul în care i-a dezvoltat baza materială nece
sară progresului cinematografiei naţionale se reflectă şi în alte date 
statistice înregistrate în cursul primului plan cincinal. Astfel, în anii 
1952 şi 1953 baza tehnică a întregii producţii de filme a crescut de 
trei ori, timp în care parcul aparatajelor şi instalaţiilor de iluminat s-a 
mărit în proporţie de 10000/o. La finele anului 1953, cinematografia 
românească dispunea de 3 platouri mari şi unul mic, pentru filmări, un 
laborator modern pentru prelucrarea peliculei alb-negru, color şi de o 
secţie de filmări combinate şi trucate 2• Astfel se explică de ce în 1955, 
la sfîrşitul primului cincinal - înainte de construcţia centrului de la 
Buftea să fi fost încheiată - cinematografia românească şi-a afirmat 
cu hotărîre existenţa mărturisită prin realizarea a 14 filme artistice de 
lung metraj, 12 filme de metraj mediu şi scurt şi 25 filme de desene 
animate şi păpuşi 3, fără să mai includem aici numeroasele documentare 
şi de ştiinţă popularizată, jurnale de actualităţi etc. 

În cadrul celui de-al doilea plan cincinal de dezvoltare economică 
a ţării, precum şi în primul an al şesenalului, obiectivul principal al poli
ticii de consolidare a bazei materiale necesare cinematografiei l-a con
stituit terminarea lucrărilor de ridicare a centrului de la Buftea. In 
termenul prescris, obiectivul a fost îndeplinit. 
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t Buletinul intern Agerpres din 1 iunie 1963. 
2 Buletin intern Agerpres din iunie 195:l. 
3 Unele probleme ale creaţie de filme, în Film :ir. 7, 1956, p. 3. 
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In prezent, studiourile de la Buftea alcătuiesc un veritabil oraş 
cinematografic, în a cărui structură trebuie menţionate îndeosebi cele 4 
platouri pentru filmări, avînd o mare capacitate şi fiind dotate cu apa
rataj modern : laboratorul de prelucrare a peliculei, instalaţiile de mon
taj şi vizionare, studioul pentru filmări combinate, ton-studioul, secţii 
pentru desen animat cu platouri speciale, ateliere anexe, spaţiile rezer
vate activităţii de creaţie artistică, grupul social-administrativ, filmo
teca etc. 

Cele patru platouri de filmare (două cu o suprafaţă de 900 m.p. şi 
cu înălţimea de 18 m ; iar alte două cu o suprafaţă de 380 m.p. şi înăl
ţime de 12 m) ocupă o clădire specială în interiorul căreia se mai află o 
hală foarte spaţioasă dt·stinată montării elementelor principale a deco
rurilor ce sînt apoi asamblate pe platouri. 

Instalaţiile platourilor sînt mecanizate, uşurînd considerabil trans
portul şi montarea aparatajului şi accesoriilor necesare filmărilor. 

Platoul pentrn filmările în cadrul exterior (cu decoruri) are o 
suprafaţă de 3.000 m.p. 

Ton-studioul dispune de trei săli de înregistrare, dintre care una 
cu o suprafaţă de 400 m.p. este destinată înregistrărilor benzilor sonore 
realizate de orchestre şi coruri însumînd 200 persoane. 

Laboratorul pentru prelucrarea peliculei (construcţia sa, începută 
în 1957, a ţinut seamă de cele mai noi cuceriri ale tehnicii moderne în 
acest domeniu) are o capacitate de lucru de peste un milion metri 
peliculă pe lună 1• 

In prezent studiourile de la Buftea posedă o capacitate de pro
ducţie ce se poate exprima în posibilitatea realizării anuale a 12 filme 
artistice de lung metraj, a 5 filme de desen animat, a 5 documentare 
şi a 23 filme de ştiinţă popularizată. In laboratoarele centrului cinema
tografic de la Buftea, filmele documentare şi cele de desen animat, se 
pot realiza în culori în proporţie de 1000/o, iar filmele artistice în pro
porţie de 500/o. Se prevede ca în viitorul apropiat şi filmele să poată fi 
reali2ate în culori în proporţie de 100% - pe baza extinderii capacităţii 
şi înzestrării suplimentare a laboratoarelor 2• 

Construcţia studiourilor de la Buftea a rezolvat într-adevăr pro
blemele implicate de crearea bazei materiale necesare cinematografiei, 
asigurînd o producţie de filme, cantitativ ritmic corespunzătoare cu 
sarcinile ce revin acestui domeniu de creaţie. Pentru a demonstra o 
asemenea realitate, se poate arăta că dacă în 1949, cinematografia româ
nească de după 23 august, debuta cu un singur film artistic de lung 
metraj într-un an, ritmul acesta menţinîndu-se în ce priveşte producţia 
trei ani - ulterior s-a putut trece la realizarea mai multor lung metraje 
artistice şi a numeroase documentare şi scurt metraje în decursul unui 
singur an. Aşa s-a ajuns ca în 1957 - deci înainte de încheierea lucră
rilor de construcţie a centrului de la Buftea - studiourile bucureştene 
să poată produce 7 pelicule de lung metraj iar în 1961, de pildă, în-

1 Mihnea Gheorghiu, Cinematografia naţională, în Momente ale revoluţiei 
culturale din România, Bucureşti, 1964, p. 231. 

2 Buletin informativ Agerpres din septembrie 1963. 
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treaga producţie a anului să se cifreze la 10' filme artistice de lung 
metraj 1. Continuînd expunerea datelor statistice, se poate arăta că, 
în 1962 centrul de la Buftea a realizat o producţie de 9 lung metraje 
artistice, 3 filme artistice de scurt metraj, 3 pelicule cu desene animate 
şi 4 filme de păpuşi 2, iar în 1963 : 10 filme artistice de lung metraj, 3 
de scurt metraj, 3 pelicule de desene animate şi 6 filme de păpuşi :i. 
In fine, în 1964 s-au lucrat la Buftea 18 filme de lung metraj (unele 
fiind începute în anul precedent, altele fiind terminate în 1965 "· 

Concomitent cu creşterea producţiei studiourilor de filme artistice, 
s-a dezvoltat de la an la an şi producţia filmelor documentare, a jurna
lelor de actualităţi şi a filmelor de ştiinţă popularizată - sporul acesta 
explicîndu-se tot prin necontenita dezvoltare a bazei materiale. Drept 
urmare, din 1949. şi pînă la finele anului 1964 în studioul „Alex. Sahia" 
s-au produs 842 filme documentare de scurt metraj şi 1.289 jurnale 
(numere) totalizînd 12.000 subiecte. In limbi străine sau în limba română 
s-au dublat peste 3.600 acte de filme însumînd peste. 1.000 filme duble. 
Din 1955 studioul „Alex. Sahia" şi-a extins şi mai mult activitatea -
o dată cu trecerea la producţia filmelor de ştiinţă popularizată. Nu
mărul acestora a sporit de asemenea în fiecare an, astfel încît pînă în 
1964 se produseseră 366 pelicule dintre care 130 filme de ştiinţă popu
larizată tratînd probleme agricole, 150 legate de trecutul de luptă al 
poporului nostru etc. s. 

Capacitatea de producţie a sporit anual şi în privinţa filmelor de 
desen animat. Din 1950 de cînd s-a înfiinţat în cadrul studioului „Bucu
reşti" un sector special şi pînă în 1964, s-au realizat peste 100 pelicule 
de desen animat şi păpuşi. Pentru a înfăţişa ritmul mereu sporit în care 
s-a dezvoltat producţia cinematografică a studiourilor din Capitală, este 
util să se consemneze că din numărul de 90 filme artistice de 1..mg 
metraj turnate între 1950-1965, o treime a fost realizată în primii zece 
ani ai perioadei amintite şi 213 în ultimii cinci ani 6. 

Paralel cu creşterea producţiei s-a îmbunătăţit şi calitatea filme
lor realizate. Faptul este dovedit de prestigiul dobîndit de filmele româ
neşti de lung metraj, desene animate, filme documentare, cu prilejul 
confruntării în cadrul diferitelor concursuri internaţionale. Este semni
ficativ faptul ·că filme de debut au fost remarcate la festivaluri inter
naţionale „Răsună valea" (diplomă de onoare la Karlovy Vary) şi Viaţa 
învinge (diplomă de merit la Bombay). 

Dar adevărata consacrare a filmelor bucureştene avea să vină ceva 
mai tîrziu, atunci cînd cîteva producţii realizate la Buftea, aveau să 
cîştige premii de prestigiu la cele mai mari festivaluri ale filmului : 
„Valurile Dunării" (distins cu marele premiu la Karlovy Vary 1960), 
„Codin" (cu premiu pentru scenariu şi. calităţile tehnice la Cannes 1963, 
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1 Caiet de documentare cinematografică, nr. 1, ianuarie 1964. 
2 Cinema, nr. 11/1964, p. 2. 
3 Caiet de documentare cinematografică, nr. 1/1964. 
~ Cinema, nr. 11/1964, p. 2. 
" Cinema, nr. 11/1964, p. 2. 
i; Contemporanul, din 6 august 1965. 
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„Lupeni 29" (medalie de argint la Moscova 1963), „Pădurea Spînzura
ţilor" (premiu pentru regie - Cannes 1965) etc. 

In sfîrşit, un succes deosebit l-au avut filmele de desene animate 
care au obţinut 32 premii internaţionale la concursurile de la Cannes, 
Karlovy Vary, San Francisco, Tours, Oberhausen, Veneţia, Bordechiere 
şi altele. 

In articolul de faţă ne-am propus tratarea unui singur aspect din 
istoria actuală a cinematografiei naţionale şi anume acela al afirmării 
filmului românesc în condiţiile revoluţiei culturale, ca urmare a dez
voltării bazei tehnico-materiale. Concepute ca un comentariu asupra 
unor date statistice, rîndurile de mai sus au urmărit să sublinieze poli
tica Partidului Comunist Român şi a statului român în domeniul creaţiei 
de filme. Ţinînd seama de faptul că cinematografia românească este în 
plin proces de evoluţie, desigur că tema abordată poate să suporte 
diverse completări. 
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ASPECTE ALE OCROTIRII SANATAŢII POPULAŢIEI IN BUCUREŞTI, 
IN ANII PUTERII POPULARE 

de DORINA CIRSTEA 

Transformările revoluţionare care au avut loc în România după 
23 August 1944 şi îndeosebi în cursul etapei revoluţiei socialiste, au 
schimbat radical situaţia şi în privinţa ocrotirii sănătăţii populaţiei. 

In anii puterii populare ocrotirea sănătăţii populaţiei a căpătat 
un caracter profund democratic, de masă, iar conţinutul său - în pas 
cu marile succese ale ştiinţei şi tehnicii medicale - a devenit tot mai 
ştiinţific. In plus, ocrotirea sănătăţii se caracterizează printr-un înalt 
grad de accesibilitate şi prin asistenţa medicală calificată. 

Progresele înregistrate în ocrotirea sănătăţii populaţiei sînt rezul
tatele politicii înţelepte a P.C.R., care încă de la Conferinţa Naţională 
a P.C.R. din 1945, în raportul C.C. expus de Gheorghe Gheorghiu-Dej 
arăta că : „o atenţie deosebită trebuie dată problemei sănătăţii publice" 1. 

La sfîrşitul celui de-al doilea război mondial situaţia sanitară exis
tentă în Bucureşti era deosebit de grea. Situaţia economică dezastruoasă, 
criza de locuinţe, (datorită bombardamentelor fuseseră distruse peste 
10.000 clădiri}, deficienţele aprovizionării cu apă a oraşului, laolaltă 
cu slăbirea capacităţii de rezistenţă a locuitorilor în urma anilor de 
subnutriţie, înrăutăţeau sănătatea populaţiei. Tot acum apar epidemiilE 
cu largă răspîndiro : tifosul, tuberculoza, pelagra etc., care determinau 
sute de mii de cazuri de boală. 

In anul 1944 numărul cazurilor de tifos exantematic a crescut 
de la 45 la 153, ridicîndu-se în 1945 la 3641. De asemenea, îmbolnă
virile de tuberculoză au sporit şi ele îngrijorător în Capitală, de la 
Ul12 la începutul anului 1945, la 2068 la sfîrşitul aceluiaşi an, iar cele 
de sifilis, de la 5446 cazuri la 6849 cazuri 2. 

In astfel de condiţii grele, s-a dat lupta pentru antrenarea între
gului corp medical şi ajutător din Capitală, în acţiunea de combatere 
a epidemiilor. 

1 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvîntări, ed. IV, Buc. 1955, p. 80. 
2 J. Ghelerter, V. Manoliu, Dezvoltarea ocrotirii sănătăţii în Bucureşti în 

anii rcg:mului democrat\-pop11lar (ms. p. 5). 
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tn această acţiune, un spnJm deosebit au dat organizaţiile P.C.R„ 
organizaţiile sindicale din Ministerul Sănătăţii şi alte organizaţii de 
masă, ca U.F.D.R., Apărarea Patriotică etc. In acelaşi timp s-au orga
nizat spitale ad-hoc pentru vindecarea bolilor contagioase : în cazarma 
aviaţiei din Dealul Spirii, la Spitalul Berceni şi la Spitalul Militar. 
Totuşi, cu toate aceste măsuri luate, situaţia sanitară a Capitalei în anii 
1945 şi 1946 a fost deosebit de dificilă (datorită şi secetei din acest timp). 
Referindu-ne şi la împrejurarea că la o populaţie de aproape un 
milion de oameni, municipiul Bucureşti dispunea în 1945 doar de 233 
medici, situaţia sanitară era deosebit de grea. ln plus, în prima etapă 
a revoluţiei populare, ocrotirea sănătăţii de către stat a coexistat cu 
activitatea medico-sanitară a unor instituţii şi cabinete particulare. 
De aceea o dezvoltare planificată a ocrotirii sănătăţii nu s-a putut rea
liza. La fel, nu s-a putut asigura într-un grad eficient gratuitatea asis
tenţei sanitare. Intre anii 1944-1947, în Bucureşti ca şi în restul ţării 
acţiunea de ocrotire a sănătăţii s-a caracterizat prin eforturile depuse 
de organele sanitare locale de a preveni şi stăvili epidemiile şi bolile 
sociale care slăbeau şi decimau populaţia. ln cadrul etapei revoluţiei 
socialiste conţinutul şi caracterul ocrotirii sănătăţii a devenit altul şi 
pentru Capitală. ln esenţă, noua situaţie se caracterizează prin urmă
toarele elemente : 

1. Toate mijloacele prin care se înfăptuieşte ocrotirea sănătăţii 
populaţiei au devenit proprietate de stat, ca bunuri ale întregului 
popor; 

2. Ocrotirea sănătăţii se dezvoltă planificat; 
3. Ocrotirea sănătăţii a căpătat un larg caracter de masă, prin 

gradul sporit de accesibilitate şi prin gratuitatea ei ; 
4. Se înfăptuieşte pe baza celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi 

tehnicii medicale ; 
5. Ocrotirea sănătăţii are o orientare profilactică, în mare măsură 

unităţile create urmărind prevenirea îmbolnăvirilor, accidentelor de 
muncă etc. Dar, actul care a însemnat începutul etapei socialiste în ocro
tirea sănătăţii, a fost naţionalizarea instituţiilor sanitare. 

In Capitală, multe instituţii sanitare, printre care şi marile spitale 
erau particulare, aparţinînd unor epitropii : Aşezămintele Brîncoveneşti, 
Eforia Spitalelor Civile, Comunitatea Evreiască etc. La 2 noiembrie 1948 
instituţiile sanitare au fost naţionalizate. A urmat â.poi, la 1 ianuarie 
1949, naţionalizarea unităţilor medico-sanitare de asigurări sociale ; iar 
la 2 aprilie 1949 naţionalizarea farmaciilor. Aceste măsuri au creat în 
Bucureşti sectorul socialist de Stat al ocrotirii sănătăţii pus cu întreaga 
sa bază materială şi cu întregul său efectiv de specialişti şi personal 
calificat la dispoziţia maselor largi. ln noile condiţii s-au putut înre
gistra o seamă de progrese în domeniul asistenţei medicale, încă în 
cursul planurilor anuale de stat din 1949 şi 1950. 

Printre realizările mai importante din această perioadă de doi 
ani, amintim : în 1949, odată cu reorganizarea sanitară la nivelul con
ducerii orăşeneşti (ia fiinţă Direcţia sanitară în cadrul Comitetului pro
vizoriu al Sfatului popular al Capitalei) se face o nouă repartiţie teri
torială a policlinicilor, înfiinţîndu-se şi policlinici noi în cartierele 
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Griviţa şi Militari. Numărul circumscripţiilor sanitare a crescut de la 
29 la 70. Baza materială necesară asistenţei medicale în Capitala ţării 
mai sporeşte în 1949, prin construirea unui nou pavilion de contagioşi 
la Spitalul Colentina, prin altul nou la Spitalul Filaret şi prin amena
jarea Spitalului de pediatrie „30 Decembrie" etc. In 1950, noi realizări 
în domeniul ocrotirii sănătăţii s-au adăugat celor anterioare. Numărul 
circumscripţiilor sanitare a crescut la 103, s-au înfiinţat lQ dispensare 
pentru copii şi 8 policlinici şcolare, au luat fiinţă de a3emenea încă 
10 dispensare materno-infantile. De o însemnătate deosebită a fost şi 
înfiinţarea staţiunilor antiepidemice (sanepidurile), 8 la număr, coordo
nate de Sanepidul central al Capitalei. 

Eforturile depuse în opera de ocrotir,e a sănătăţii începînd cu 
23 august 1944 şi pînă la sfîrşitul celui de-al doilea plan anual de stat 
(1950), au început să-şi arate roadele. 

Iată cîteva date statistice care subliniază situaţia pentru Capitală : 
Mortalitatea generală în Bucureşti a scăzut de la 19,2°/0 în 1944 

la 9,8°/0 în 1950. In aceeaşi perioadă mortalitatea infantilă a scăzut de 
la 15,1"/o la 8,2%, iar sporul de populaţie s-a ridicat la 6,3% 1. 

O nouă etapă în activitatea medico-sanitară din Bucureşti avea să 
o constituie anii primului plan cincinal (1951-1955). In urma unor 
progrese substanţiale în economia României, aveau să fie întreprinşi paşi 
noi şi în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei. ln această· nouă etapă 
era necesară reorganizarea reţelei sanitare a Capitalei. Intre 1951 şi 
1952 s-a realizat reforma unificării teritoriale dintre spitale-policlinici, 
circumscripţii şi dispensare de întreprindere, luîndu-se drept criteriu 
teritorial cele 8 raioane în care se află împărţit oraşul Bucureşti. Pro
cesul înfăptuirii acestei reforme a fost însoţit de extinderea şi consoli
darea bazei materiale necesare ocrotirii sănătăţii. Astfel, numărul cir
cumscripţiilor sanitare a crescut la 144, fiecare fiind deservită acum de 
doi medici şi personal ajutător. De asemenea, a crescut numărul policli
nicilor din oraş la 26 unităţi. 

S-au construit pavilioane noi : ca cel de lt. Spitalul de boli conta
gioase, cu o capacitate de 200 paturi, iar pe str. Polizu o nouă mater
nitate, cu o capacitate de 200 paturi, dotată cu aparatură modernă, cu 
sală de operaţie, saloane speciale pentru copii prematuri cu 150 de 
paturi. Tot în cursul primului plan cincinal s-au realizat şi Sanatoriul 
T.B.C. pentru copii de pe Şos. Alexandriei ; mărirea capacităţii de spi
talizare la unitatea Filantropia ; reamenajarea staţiei de salvare a Capi
talei (care în 1944 avea numai 5 autosalvări) dotată acum cu 41 de auto
sanitare, încît urgenţele chirurgicale se execută într-un procent 
de 950/o) 2• 

Concomitent a fost reorganizată şi reţeaua sanitară destinată asis
tenţei mamei şi copilului. S-au înfiinţat spitale noi pentru copii, cum 
sînt unităţile Panduri, Călăraşi, 30 Decembrie, Cotroceni. Caraiman şi 
multe policlinici noi (din str. Buzeşti, Veseliei, Ştirbei Vodă etc.), care 
asigură îngrijirea sănătăţii femeilor şi a copiilor. 

1 I. Ghelerter„ V. J\Ian.oliu op. cit. (mss. p. 10). 
2 5 ani de mari înfăptuiri, Buc. 1956, p. :l9. 
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Dar o trăsătură caracteristică a ocrotirii sănătăţii a constituit-o 
în perioada primului plan cincinal, trecerea la acordarea gratuită a 
asistenţei medicale, statul suportînd în marea majoritate a cazurilor 
cheltuielile de întreţinere în spitale, medicamente etc. In această pri
vinţă sînt grăitoare următoarele date statistice : în 1955, din fondurile 
Sfatului popular al Capitalei s-au cheltuit pentru medicamentele acor
date gratuit. populaţiei bucureştene - 46.500.000 lei, ceea ce reprezintă 
un spor aproape dublu faţă de suma cheltuită în aceleaşi scop în anul 
precedent 1 

In cadrul primului plan cincinal, obiectivul principal al politicii 
sanitare a fost însă asigurarea unei asistenţe medicale cit mai calificate, 
specializate şi mai aproape .de locul de producţie şi de trai al populaţiei. 
S-a pus accentul şi pe educarea sanitară a maselor largi, în scopul 
propagării cunoştinţelor necesare pentru prevenirea bolilor, pentru acor
darea unor măsuri iniţiale de· ordin curativ. In această privinţă, s-a 
înfiinţat în Bucureşti, în anul 1952, „Casa de educaţie sanitară". 

Rezultatul acestor măsuri se exprimă cel mai bine în scăderea şi 
în această perioadă a mortalităţii generale şi infantile. Astfel, în Capitală, 
mortalitatea· generală scăzuse în 1955 cu 35,80/o faţă de 1951, iar morta
litatea infantilă se redusese şi ea, în 1955. faţă de 1951, cu 400/o" '.!. 

Marile succese înregistrate în industrie, agricultură, în comerţ şi 
cultură s-au răsfrînt şi asupra condiţiilor de îngrijire a sănătăţii maselor 
largi. Făcînd în această direcţie bilanţul succeselor obţinute, Congresul 
al VIII-lea al Partidului, constată că în întreaga ţară „s-a lărgit con
siderabil reţeaua de spitale, policlinici, maternităţi şi alte instituţii de 
asistenţă medicală". Rezultatele măsurilor în domeniul ocrotirii sănătăţii 
se oglindeau în scăderea mortalităţii generale şi infantile, în creşterea 
duratei medii a vieţii. Condiţiile igienico-sanitare din întreprinderi au 
fost simţitor îmbunătăţite. Pentru măsurile de protecţie a muncii statul 
a cheltuit în anii 1955-1959 peste 1,6 milioane lei 3. In perioada celui 
de-al doilea plan cincinal în Bucureşti a urmat o etapă de construcţii 
şi amenajări ale instituţiilor medico-sanitare ; de dotare cu aparatură 
modernă a spitalelor şi policlinicilor ; o perioadă de creştere a cadrelor 
sanitare în oraş şi de consolidare a pregătirii lor. Printre realizările 
importante amintim de : Spitalul studenţesc deschis în 1956, cu o capa
citate iniţială de internare de 60 paturi (sporit apoi la 110 paturi) ; 
organizarea a 5 substaţii de salvare în Capitală ; organizarea, începînd 
din 1958, a serviciilor de asistenţă socială din cadrul tuturor policlini
cilor ; lărgirea sau organizarea unor policlinici noi, şi în mod deosebit 
deschiderea Spitalului clinic Fundeni. Acesta este o adevărată realizare 
a ştiinţei medicale româneşti. Avînd o capacitate de spitalizare de pestP-
600 paturi, este dotat cu aparatură şi instalaţiile de tratament aflate 
în pas cu cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii medicale mon
diale 1• 
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1 5 ani de mari înfăptuiri, Bucuresti 1956, p. 40. 
2 Ibidem, Buc., 1956, p. 41. 
3 Congresul al VJII-lea P.C.R. (III P.M.R.), Buc. Ed. Politică, 1956, p. 24. 
" Bucureştii în anii puterii populare, 1961, p. 5-7. 
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In această perioadă au avut loc progrese importante ş1 m orga
nizarea activităţii reţelei medico-sanitare din Bucureşti. Astfel, traducînd 
în fapte hotărîrile Plenarei C.C. din decembrie 1956, privind descen
tralizarea reţelei sanitare din ţara noastră, o serie de unităţi aparţinînd 
pînă atunci Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, au trecut în 
subordinea şi administrarea secţiei sanitare din Sfatul popular al Capi
talei. Spitalul „Gh. Marinescu", Spitalul de urgenţă; Spitalul studenţesc, 
Oficiul central farmaceutic şi toate farmaciile din oraş au fost trecute 
sub îndrumarea şi controlul Secţiei sanitare din S.P.C., asigurîndu-se 
în felul acesta posibilitatea unei dirijări efective a asistenţei sanitare 
din oraş" 1. 

De asemenea în 1959 a fost introdusă în Bucureşti o formă nouă 
de consultaţie şi tratament : cabinetele cu plată. Unor medici din Capi
tală - specialişti cu înaltă calificare - li s-a stabilit dreptul de a fi 
chemaţi cu plată la domiciliul bolnavilor. 

Realizările obţinute în activitatea de ocrotire a sănătăţii populaţiei 
bucureştene în anii celui de-al doilea plan cincinal, rezultă clar din ur
mătoarele date statistice referitoare la anul 1959 2• 

Spitale 62 
Circumscripţii medico-sanitare 215 (numai în oraş fără 

Dispensare de întreprinderi ii instituţii 
(cu medici) 
Policlinici . 
Farmacii 
Puncte farmaceutice 
Număr de paturi în spitale şi alte 
instituţii sanitare 
Personal medico-sanitar 

117 
69 

comunele subordonate 

122 (numai în oraş) 
14 

19.400 
medici - 4.685 

personal mediu - 9.497 

Făcînd bilanţul realizărilor obţinute în cursul celui de-al doilea 
plan cincinal, cel de-al VIII-lea Congres al Partidului a trasat totodată 
calea dezvoltării viitoare. Ţara păşea pe calea desăvîrşirii construcţiei 
socialismului. In toate domeniile de viaţă economică, socială şi cul
turală, succese noi aveau să se adauge celor dobîndite, în cadrul unui 
nou plan de dezvoltare a ţării elaborat pe o perioadă de şase ani. 

In perioada anilor 1960-1965, concomitent cu sporirea bazei mate
riale necesare ocrotirii sănătăţii, s-a pus accentul pe intensificarea acti
vităţii profilactice, pe introducerea celor mai noi metode curative. 
în pas cu dezvoltarea ştiinţei medicale mondiale. O atenţie sporită se 
dă şi asigurării condiţiilor de protecţie şi igienă a muncii, a procesului 
<le învăţămînt (pentru copii şi tineret) etc. 

Pentru a ilustra numai unul din aspectele semnalate - acel al 
introducerii în unităţile sanitare ale Capitalei a tehnicii moderne - se 
poate arăta că, de pildă, în 1961 (primul an al şesenalului, dotarea cu 

1 I. Ghelerter, V. Manoliu, op. cit. (mss. 14). 
2 Date obţinute de la Direcţia de statistică a oraşului Bucure'iti. 
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aparatură şi utilaj de tip modern a spitalelor şi policlinicilor din oraş a 
insumat cifra de 15 milioane lei. 

De fapt, tot datele statistice demonstrează saltul înregistrat în 
Bucureşti în ceea ce priveşte ocrotirea sănătăţii, în cadrul planului de 
6 ani. Astfel, în 1964 numărul spitalelor bucureştene era de 63, cel al ~ 
circumscripţiilor sanitare de 256, al dispensarelor de întreprindere dotate 
cu medici de 138, al policlinicilor de 70 unităţi, al farmaciilor de 103 şi 
al punctelor farmaceutice de 22 unităţi. Numărul paturilor în spitale 
şi în celelalte instituţii de asistenţă sanitară din Capitală a sporit în 
1964, faţă de 1959, cu 518, iar personalul de specialitate a crescut nu
meric (în 1964 comparativ cu 1959) medicii cu 1.182, iar personalul mediu 
cu 3.624 de cadre 1. 

O realizare de seamă în domeniul ocrotirii populaţiei bucureştene 
a constituit-o perfecţionarea în perioada şesenalului a repartizării teri
toriale a unităţilor sanitare puse la dispoziţia oamenilor muncii. Pentru 
demonstrarea acestui fapt, vom recurge tot la o situaţie statistică refe
ritoare la anul 1964, din care rezultă cum sînt grupate spitalele şi 
circumscripţiile în cadrul celor 8 raioane ale oraşului. Astfel, din totalul 
celor 63 spitale, pe raioane, ele sînt împărţite în felul următor : 

în raionul N. Bălcescu 5 
în raionul 16 Februarie 8 
în raionul Griviţa Roşie 8 
în raionul V. I. Lenin 4 
în raionul 30 Decembrie 12 
în raionul T. Vladimirescu . 8 
în raionul 1 Mai. 11 
în raionul 23 August 7 

iar cele 256 circumscripţii sanitare sînt repartizate teritorial astfel : 

în raionul N. Bălcescu . 33 
în raionul 16 Februarie 29 
în raionul Griviţa Roşie 23 
în raionul V. I. Lenin . 40 
în raionul 30 Decembrie 29 
în raionul T. Vladimirescu 31 
în raionul 1 Mai. 40 
în raionul 23 August . 31 

Pornindu-se de la o situaţie precară postbelică, în aproape două 
decenii s-a reuşit să se lichideze starea de lucruri moştenită din trecut 
şi să se organizeze în Capitală o asistenţă medico-sanitară la nivelul 
unor mari oraşe europene. Toate aceste succese se datoresc atît politicii 
juste a P.C.R. de creşterea necontenită a bunăstării populaţiei, cît şi 
organelor locale de stat care au dirijat-o şi planificat-o. 

In prezent, pentru asistenţa medico-sanitară a bucureştenilor func
ţionează 257 circumscripţii şi 59 policlinici, iar baza materială sporeşte 

1 Date pnse la dispoziţie de Comitetul Executiv al S.P.O.B. 
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mereu. Numai în ultimii patru ani numărul construc ~iilor destinate 
ocrotirii sănătăţii în Bucureşti a sporit cu 15 dispensare noi 1. 

Activitatea de ocrotire a sănătăţii populaţiei se caracterizează astăzi 
prin eficienţă şi promptitudine - aşa cum rezultă din u..rmătoarele date : 
numărul de locuitori deserviţi de o circumscripţie sanitară este de circa 
5.300 (în 1938 o circumscripţie sanitară din Capitală revenea la 52.502 
locuitori). Un medic din Bucureşti revine azi la 234 locuitor!. Anual, 
instituţiile medico-sanitare din Capitală dau în medie 15 consultaţii pe 
cap de locuitor, iar pentru copiii sub un an se acordă în medie 34 con
sultaţii pe an. Aproape 980/o din naşteri sînt înregistrate în unităţile 
specializate. 

In fine, eficienţa activităţii de ocrotirea sănătăţii se exprimă şi 
mai clar prin faptul că în cele două decenii de revoluţie populară, de 
construirea socialismului la noi în ţară şi în oraşul Bucureşti, durata 
medie a vieţii a crescut cu 20 de ani, de la 42 de ani la 63 de ani 2• 

Bucureştiul a trăit în ultimii 20 de ani un proces de ample pre
faceri pe tărîmul ocrotirii sănătăţii publice, proces care este în continuă 
şi profundă desfăşurare. 

In lucrarea de faţă - au fost surprinse numai unele aspecte ale 
ocrotirii sănătăţii populaţiei în oraşul Bucureşti - insistînd îndeosebi 
asupra creşterii bazei materiale necesare asistenţei medico-sanitare. Fără 
indoială că există şi alte aspecte care înfăţişau avîntul muncii de ocrotire 
a sănătăţii în Capitală. Acestea pot constitui teme de studiu aparte şi 
tratarea lor se va putea face într-un cadru mai puţin limitat det:ît cel 
al lucrării de faţă'. 

1 Acad. prof. dr. Th. Burghele, Ocrotirea sănătăţii "J=Opulaţiei în centrul 
o.tPnţiei, în „Informaţia Bucu!'eştiului ', an XII, nr. 3579 din 3 rebrnarie 1965. 

~ V. Bologa şi S. lzsak, Fapte şi oameni din trecutul medicinei în patrta 
noastră, Ed. ştiinţifică. Buc. 1962, p. 260. 
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BAZE SPORTIVE BUCUREŞTENE DUPA 23 AUGUST 1944 

de CONSTANTIN MOLDOVEANU 

Pentru a se putea dezvolta multilateral, omul epocii noastre -
constructor activ al socialismului - are nevoie, alături de şcoli şi de 
celelalte instituţii, pentru pregătirea intelectuală şi artistică, şi de baze 
sportive, locul unde se poate pregăti pentru o dezvoltare fizică ar
monioasă. 

Recunoscută şi apreciată la justa ei valoare, necesitatea bazelor 
sportive a fost analizată în documentele de partid şi în lucrările Con
greselor P.C.R. alocîndu-se pe linie de stat importante fonduri necesare 
construcţiilor de acest gen 1. 

Bazele sportive existente pînă la cel de-al Ii-lea război mondial, 
şi aşa insuficiente, au fost distruse în mare parte cu ocazia bombarda
mentelor. Iar lipsa bazelor sportive este subliniată de presă 2, chiar în 
anul 1945. 

Cînd analizăm, fie şi sumar ca în acest articol, bazele sportive din 
Capitală, trebuie să facem o distincţie între terenurile de sport în aer 
liber şi celelalte baze : săli, bazine de înot acoperite sau cu apă caldă, 
patinoare etc. 

Fotbalul, cel mai răspîndit sport în Bucureşti, are momentan peste 
60 terenuri omologate, ca fiind bune pentru competiţii oficiale, la care 
trebuiesc adăugate cele din cadrul complexelor sportive, oficiale şi ele, 
şi care însumează un total de 18 terenuri, ceea ce arată grija parti
dului şi statului pentru sănătatea şi destinderea oamenilor muncii şi 
pe această cale. 

Cum însă în oraşul Bucureşti ca şi în alte centre ale ţării activitatea 
sportivă nu se reduce la fotbal, trebuie ţinut cont şi de celelalte terenuri 
pentru volei, tenis, handbal, baschet etc. 

La dispoziţia celor care practică voleiul sînt în oraş peste 50 tere
nuri :i, lîngă care în majoritatea cazurilor sînt terenuri pentru baschet 

1 Congresul al II-lea P.M.R., E.S.P.L.P., Bucureşti, 1956, p. 79 şi Raport la 
<·el de-al /X-lea Congres al P.C.R., Bucureşti, 1965, p. 48. 

2 Sportul popular din 27 martie 1945. p. 2. 
3 Date obţinute de la comisia orăşenească de volei, din cadrul U.C.F.S., 

or. Buc. 

31 - c. 361 4.81 
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şi acestea destul de numeroase. Mai cunoscute sînt terenurile - la 
aceste discipline - de la baza „Ştiinţa", „Sănătatea", „M.T.T.C.", 
„Farma" etc., precum şi cele din cadrul marilor complexe. 

Pentru tenis, există terenuri în cadrul marilor construcţii sportive, 
realizate în anii de democraţie populară, dar şi terenuri aparte : Centrul 
de antrenament (lîngă Teatrul de Operă şi Balet) fiind cel mai cunoscut,. 
apoi cele din str. Sevastopol, Dr. Staicovici etc. 

Locurile unde au fost pregătite multe performanţe de răsunet inter
naţional la tir, sînt nenumăratele poligoane ce împînzesc Capitala, dintre 
care cel mai mare şi mai modern este cel de la Tunari 1, unde numai 
pentru arma de calibru redus sînt 60 paturi, iar pentru arma militară, 
distanţa 300 m, mai sînt alte 60 paturi. Folosite pentru concursuri şi an
trenamente sînt şi poligoanele de la Tei, Cotroceni, I.C.F., precum şi cele 
de pe lîngă marile stadioane etc. 

Alături de cele două mari şi moderne patinoare artificiale, cînd 
timpul permite, se amenajează în foarte multe puncte ale oraşului pati
noare naturale, cum au fost cele de la : Centrul de antrenament, socotit 
prin 1950 „Cel mai mare patinoar al Capitalei"- 2, „Bere Rahova":\ 
„Ştiinţa", „Dinamo", „Giuleşti" etc. 

După ce în 1958 s-a construit patinoarul 23 August, despre care 
vom vorbi în cadrul complexului cu acelaşi nume, în 1964 a fost con
struit cel de-al doilea, mare şi modern patinoar artificial, situat : în 
cartierul Floreasca ", care alături de cel de la „23 August" au dus la 
un însemnat salt valoric al patinajului şi hocheiului românesc. 

Iubitorii înotului au în oraş circa 20 bazine pentru înot, dintre care 
mai cunoscute sînt : Floreasca. I şi II, Băneasa, Tineretului, Tei, Tabac, 
Bragadiru - azi încorporat complexului Progresul, Floreasca, Di
namo etc. 

Ştrandul de la Obor, de lîngă Gara de Est, azi demolat, a fost mult 
timp, în ultimele două decenii, alături de ştrandul Tineretului, locul 
desfăşurării a numeroase competiţii şi antrenamente. 

Ştrandul Tineretului, existent înainte de cel de-al II-lea război 
mondial, a fost refăcut şi îmbunătăţit mult în zilele noastre. 

Terenurile pentru antrenamente şi competiţii la handbal în 11, au 
fost înainte vreme terenurile de fotbal. Azi, cînd în oraş locul acestei 
discipline a fost luat de handbalul redus, sau în 7, terenurile fiind de 
dimensiuni mici, se pot amenaja foarte uşor; fie în aer liber pe lîngă : 
şcoli, întreprinderi, uzine, sau în cadrul complexelor sportive, tot în aer 
liber, dar şi în săli. Pentru competiţii sînt mai cunoscute cele de la 
Baza „Universitatea", Politehnica, Giuleşti, Dinamo, Constructorul, Şos. 
Olteniţei, Fabrica de confecţii şi tricotaje Bucureşti ş. a. 

Pentru rugby sînt folosite terenurile de fotbal, cu foarte mici 
modificări. 
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1 Anuarul statistic al or. Buc., 1959, p. 144. 
2 Sportul popular, 8 ian. 1950. 
3 Ibidem, din 5 febr. 1957, p. 4. 
~ Ibidem, din 10 nov. 1964, p. 1. 
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Lanţul de lacuri din partea de nord a oraşului, are amenajate pe 
el foarte multe baze nautice, în afară de ştranduri, cum ar fi baze 
pentru caiac-canoe, canotaj-academic, iule olimpice etc„ formînd o 
puternică bază sportivă, alături de celălalt rol de „loc de agrement". 

Alături de aceste terenuri, nu îndeajuns cercetate în acest articol, 
din cauza lipsei de spaţiu, oraşul Bucureşti are mari complexe sportive, 
unde alături de terenuri în ae~· liber, se află şi săli, ştranduri acoperite, 
patinoare, poligoane etc. 

Concurs internaţional de scrimă în sala sporturilor „Floreasca" 

Complexul sportiv Giuleşti, ridicat între cele două războaie mon
diale, are un stadion cu o capacitate de 15.850 locuri 1. Capacitatea lui 
poate creşte prin amenajarea unor tribune metalice în partea de vest. 
Aici sînt două terenuri pentru fotbal, cel central avînd pista cu 6 culoare 
pentru atletism, două pentru volei, două pentru baschet şi un teren 
handbal în 7. Sub tribuna stadionului, alături de birouri şi magazii, 
sînt următoarele săli : sala mare cu o capacitate de circa 300 locuri -
bună pentru volei, baschet, handbal etc., sala pentru box, sala pentru 
lupte şi haltere, un poligon de tir, o popicărie cu două piste ş. a. 

1 Date obţinute de la administraţia complexului, tov. Mîrşan, la 6.XII.1965. 
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Alt complex sportiv existent, azi, în oraş, construit însă mai de 
mult 1 este „Complexul Republicii". Distrus în mare măsură în timpul 
celui de-al Ii-lea război mondial, este refăcut parţial în 1945. „Refăcut 
în mare parte cu contribuţia masivă a grupării Carmen, stadionul umple 
un gol încă nerezolvat şi anume totala lipsă a terenurilor de joc" 2. E 
curăţat de dărîmături în 1947, puţin înainte de desfăşurarea balcaniadei 
de atletism de la Bucureşti. 

Stadionul „23 August" în timpul unui meci de fotbal 

Pentru a ajunge, însă, la faţa pe care o cunoaştem azi, întregul 
complex a fost refăcut în 1948, în urma iniţiativei organizaţiei orăşeneşti 
P.C.R. şi inaugurat în cadrul unei impunătoare festivităţi la care au luat 
cuvîntul conducători ai P.C.R. 

Acest complex este format din : stadionul propriu-zis, cu tribune 
avînd o capacitate de 30.000 locuri, terenul central de joc şi pista de 
atletism din jurul acestuia, cea mai bună din oraş în momentul de 
faţă, terenul de antrenament cu zgură, pe care se dispută şi meciuri de 
handbal în 7, două terenuri de volei, două de baschet, o altă pistă pentru 
încălzirea atleţilor şi sub tribune : un bac pentru canotaj, pentru perioada 
de iarnă, o sală pentru scrimă, o sală pentru haltere :i etc. 
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1 Gl'igore Ionescu, Bucureşti, Ghid istoric şi artistic, Buc. 1938, p. 213. 
2 Sportul popular, 9 mai 1945, p. 4. 
~ Anuarul statistic al 01·. Buc., 1959, p. 144. 
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Din 1957 stadionul are instalaţii pentru nocturnă. 
Lingă Ştrandul Tineretului există Stadionul Tineretului, baze care 

împreună formează un mare complex. Aici există un stadion cu tribune 
pentru 1.000 spectatori, iar terenul central de joc este înconjurat de 
pistă pentru atletism. Tot aici mai sînt : două terenuri pentru rugby, 
trei de baschet, un teren de handbal în 7, un teren tenis, un poligon tir, 
o sală de sport etc., iar sub tribună sînt magaziile pentru materiale spor
tive, duşuri, birouri ş. a. Existent mai de mult, a fost refăcut şi mult 
îmbunătăţit în 1948. 

Sala de sport din cadrul marelui complex sportiv „Dinamo" 

Tot din acel an - 1948 - s-a lucrat la cunoscutul parc sportiv 
„Dinamo·', compus din: velodrom 1, care are tribune cu o capacitate de 
5.000 locuri, tribune sub care sînt două săli de sport - una pentru box, 
secţia juniori, iar alta pentru haltere. In incinta velodromului este un teren 
- pe care se pot disputa jocuri de fotbal, rugby, handbal etc. In „Parc" 
mai sînt şase terenuri pentru tenis, cinci terenuri de volei, două de 
baschet, două de handbal redus, din care unul are amenajat din anul 
1965 tribune şi instalaţii pentru nocturnă. In imediata vecinătate a 

1 Sportul popular din 20 aug. 1948, p. 1. 
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acestui teren de handbal, există azi al doilea poligon de tir, ca mar1me 
şi instalaţii moderne, din oraş, format din „24 de paturi", poligon care 
mai are o mică sală pentru gimnastică şi o popicărie cu două piste. 
Pentru fotbal, aici sînt trei terenuri, din care două cu gazon, iar în jurul 
celui principal, din incinta stadionului propriu-zis, există o pistă pentru 
atletism, afară de cea de sub tribuna oficială, folosită mai ales în timp 
rle iarnă. 

Patinoarul artificial şi alte terenuri de sport din complexul cultural-sportiv 
„23 August" 

Parcul sportiv „Dinamo" are o apreciată sală pentru gimnastică 
şi jocuri sportive, cu o capacitate de 1.000 locuri. „Perfect utilă după 
cerinţele celei mai moderne tehnici" sala a lăsat gimnastului francez 
Lhuihler, participant la inaugurarea ei o „impresie covîrşitoare", ceea 
ce l-a determinat să declare : „sala Dinamo este printre cele mai fru
moase şi mai bine înzestrate săli de sport din Europa" 1. 

Totuşi cea mai de seamă realizare a acestui „Parc" este stadionul, 
cu o capacitate de 20.000 locuri, la a cărui inaugurare în 1951 în ziua de 
13 octombrie, s-a spus : „Parcul sportiv Dinamo este o construcţie 

1 Sportul popular, 30 sept. 1950, p. 8. 
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demnă de epoca pe care o trăim, epoca construirii sociali~mului în ţara 
noastră" 1• 

rn anul 1963 aici s-a amenajat un mare bazin pentru înot, cu apă 
caldă în perioada aprilie-octombrie, bazin cu tribune pentru 3.000 spec
tatori, tribune sub care s-a amenajat o frumoasă sală de box. 

In fază de proiect, destul de înaintată, este amenajarea unui bac 
pentru canotaj. Intregul „Parc" este prevăzut cu drenaj special, fiindcă 
se află sub nivelul lacului Floreasca. 

Complexul sportiv „Progresul" - amenajat într-un frumos parc, 
are cele mai bune terenuri de tenis, în număr de 5, dintre care două cu 
tribune, unul dintre ele avînd tribune cu o capacitate de 2.000 locuri. 
Lingă acesta mai sînt terenuri pentru baschet - 2; pentru volei - 2; 
trei pentru fotbal, din care unul cu gazon şi un teren pentru handbal. 
Stadionul central, cu teren gazonat, are tribună cu 5.000 locuri, ridicată 
în 1953, vara 2• 

Cea mai de seamă realizare a Capitalei în domeniul bazelor sportive, 
este Parcul de cultură şi sport „23 August", construit în 1953, în cea 
mai mare parte prin muncă voluntară, la care şi··au dat contribuţia bri
gadieri din toate colţurile ţării, alături de care cu entuziasm au lucrat 
tinerii din Capitală şi sportivi din oraş 3. 

Pe locul unde se întindea „Groapa Vergului", care era „focar de 
infecţie" se află azi, Complexul „23 August" format din : stadionul cu 
80.000 locuri, cu teren gazonat, înconjurat de o pistă pentru atletism, 
alte cinci terenuri pentru fotbal, nouă terenuri pentru volei, patru pentru 
baschet, trei pentru tenis etc. Stadionul are instalaţii pentru transmisiuni 
prin radio, televiziune ş. a. 

Tot în cadrul acestui complex este şi cel mai mare patinoar arti
ficial al Capitalei, care are tribune cu o capacitate de 11.500 locuri şi 
instalaţii pentru nocturnă., iJatinoar construit în 1958. 

In incinta parcului mai există : lacul pentru canotaj, două bazine 
pentru înot, mai multe săli pentru box, lupte, scrimă etc. şi chiar un 
teatru în aer liber. 

Sînt în oraş şi complexe în care rolul principal îl au sălile de sport. 
Astfel, Complexul sportiv „Floreasca", este format din sala mare eu o 
capacitate de 2.400 locuri, destinată antrenamentelor, dar mai cu seamă 
competiţiilor. Avea în anul construirii - 1951 - zgură pe jos, dar mai 
tîrziu i s-a pus parchet. Despre ea s-a scris : „Clădirea aceasta marc, cu 
boltă imensă, arcuită, legată de. cealaltă sală - bazinul - ne-a părut 
în această dimineaţă însorită, cu văzduh proaspăt şi rece, parcă mai 
mare, mai frumoasă ca oricînd" "· Legat de această sală este marele bazin 
de înot, acoperit, cu apă caldă tot timpul anului, bazin de dimensiuni 
33,33 m lungime pe 17 m lăţime. La un an de la inaugurarea lui presa 
scria : „Inaugurarea bazinului acoperit de la Floreasca a însemnat înfăp
tuirea unui vis a numeroase generaţii de înnotători" 5. 

1 Sportul popular, 16 oct. 1951, p. 1. 
2 Scînteia, 31 mai 1953, p. 2. 
3 Ibidem, 1 aug. 1953, p. 1. 
~ Sportul popular, 17 martie 1953, p. 8. 
5 Ibidem, 3 aprilie 1952. 
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Lîngă acestea există a treia mare sală, cea de atletism, cu zgură 
pe jos, lungă de 65 m, lată de 12 m şi înaltă de 6,50 m. La capătul ei 
terminus, este amenajată sala pentru forţă. Toate aceste săli sînt dotate 
cu aparatura cea mai modernă pentru antrenament şi competiţii. Afară 
sînt amenajate două terenuri pentru baschet şi un teren tenis. 

Complexul „Constructorul", de la capătul liniei de tramvai 13 -
şoseaua lancului - a fost început prin construirea sălii în 1952-1953, 
cu un însemnat aport al muncii patriotice. Lîngă ea, ulterior, s-au ame
najat : două terenuri handbal în 7, un teren volei, un teren baschet, un 
ştrand şi cea mai modernă popicărie 1 din oraş. 

Mari săli are clubul „Steaua" pe calea Plevnei, la sediul central 
pentru disciplinile : box, lupte, gimnastică, haltere şi tenis de cîmp pe 
teren acoperit etc. Peste drum de ele există hipodromul Steaua. 

Mari săli mai sînt : sala „Progresul" pentru box, pe str. Ion Vidu; 
sala „Constructorul" pe str. Aurora etc. 

Mai sînt, încă, multe alte săli, în afară de cele enumerate mai sus, 
cum ar fi „Carpaţi", I.P.G.G., C.P.B. Casa Scînteii etc., fără a mai vorbi 
de cele de pe lîngă întreprinderi, instituţii, şcoli etc. 

într-o situaţie asemănătoare sînt şi terenurile în aer liber, dar
lipsa de spaţiu ne sileşte să nu putem vorbi despre ele. 

Tr-ebuie însă ţinut seamă şi de săli, dar mai ales de bazele sportive
în aer liber, locul desfăşurării a numeroase competiţii oficiale după 
1944, care însă au fost demolate în vederea sistematizării oraşului. Din 
acestea cităm cîteva : Stadionul „Venus" situat în parcul de lîngă Teatrul 
de Operă şi Balet, care a avut tribune cu 8.000 locuri, stadionul „Unirea" 
de la Gara de Est, pe care în 1948 s-a disputat un turneu al copiilor, 
despre care s-a scris : „Circa 500 copii din toate cartierele Capitalei 
intr-un turneu al desculţilor" 2 ; Baza sportivă P.T.T. de pe Şoş Mihai 
Bravu, formată din stadion cu 4.000 locuri, terenuri pentru baschet, 
volei etc. ; cele două mari hipodromuri : Băneasa şi Floreasca 3, folosite 
pentru alergări de cai dar şi crosuri" şi altele. 

In aceste cîteva pagini, am vorbit, pe scurt, despre cele mai 
importante baze sportive existente, azi în oraş, multe dintre ele realizări 
de seamă ale zilelor noastre, baze de care trebuie să se ţină seamă cînd 
se vorbeşte de dezvoltarea sportului. 

1 Sportul popular, 6 dec. 1965, p. 1. 
2 Sportul popular, 12 aug. 1948, p. 1. 
:i Planul Municipiului Bucureşti, întocmit de col. Ulise Sîmboteanu şi proL 

cartograf M. D. Moldoveanu, 1939, Libr. Socec & Comp. S. A. 
" Scînteia, 26 aprilie, 1953, p. 2. 
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.AJ.. ELIAN, C. BALAN, H. CHIRCA 
şi O. DIACONESCU 

INSCRIPŢIILE MEDIEVALE ALE ROMANIEI. ORAŞUL BUCUREŞTI. 
Volumul I, 1395-1800 

Institutul de istorie al Academiei 
Republicii Socialiste România, după ce 
a editat în ultimele două decenii co
lecţii de documente, cronici, izvoare 
juridice ş. a. din perioada orînduirii 
feudale şi a istoriei moderne, a luat 
acum fericita iniţiativă de a publica 
un corpus al inscripţiilor medievale 
de pe întreg teritoriul ţării. 

Primul volum al acestei noi colecţii 
este dedicat izvoarelor epigrafice aflate 
astăzi în cuprinsul oraşului Bucureşti, 
indiferent de provenienţa lor, culege
rea depăşind astfel cadrul istoriei pro
priu-zise a Capitalei şi ilustrînd tre
cutul şi a altor centre culturale de 
seamă din ţara noastră. 

Volumul, alcătuit sub îngrijirea unui 
valoros colectiv de medievişti ai In
stitutului de istorie constituit din prof. 
Al. Elian şi cercetătorii C. Bălan, 
H. Chirică şi O. Diaconescu, este rea
lizat după cele mai stricte exigenţe 
ale erudiţiei ştiinţifice. El este prevă
zut cu un amplu studiu introductiv, 
bazat de o riguroasă documentaţie, cu 
un repertoriu cronologic al inscripţii
lor, uşurînd cititorului posibilitatea 
unei orientări rapide şi eficace, cu o 
vastă bibliografie a temei tratate şi un 
indice foarte bogat, unde se fac o seri~ 
de identificări preţioase a persoanelor 
şi locurilor amintite în Inscripţii. 

In excelentul studiu introductiv da
torat prof. Al. Elian se face totodată 
o expunere a principiilor călăuzitoare 

Bucureşti, Editura Academii'! RepublicH 
Socialiste Rom:lnia, 1965, 936 p. 

care au ghidat colectivul, definindu-sP." 
în acelaşi timp şi aria foarte variată a 
epigrafiei medievale (p. 11-12 şi insis
tîndu-se asupra importanţei inscripţii
lor conţinute în volum (pp. 13-16). Se 
arată apoi foarte dezvoltat (pp. 16-· 
23) momentele mai de seamă pe 
care le-au cunoscut preocupările de 
epigrafie medievală în ţara noastră de 
la sfîrşitul secolului al XVII-iea pîna 
la începutul secolului nostru. Sînt evo
cate astfel figurile unor iluştri cărtu
rari ca Miron Costin, Dimitrie Cante
mir, stolnicul Constantin Cantacuzino, 
apoi o serie de călători străini şi mai 
cu seamă harnicul strîngător de ma
teriale epigrafice care a fost mitropo
litul Neofit I al Ungrovlahiei la 1746. 
Un început de cercetări organizate în 
domeniul epigrafiei se întîlneşte însă. 
în ţările române de abia în epoca Re
gulamentului Organic, cînd datorită 
iniţiativei lăudabile a generalului Ki
selev se întreprinde o anchetă de ordin 
istoric şi epigrafie la cele mai însem
nate monumente din Ţara Româ·· 
nească, în vederea alcătuirii unei vaste 
lucrări cu caracter monografic intitu
lată „Statistico şi istoriceasca descriere 
a Valahiei", ce nu a văzut însă nici
odată lumina tiparului (pp. 23-26). In 
anii dinaintea revoluţiei burghezo-de
mocratice de la 1848, istorici de seama 
ca Mihail Kogălniceanu sau Nicolae 
Bălcescu, animaţi de un fierbinte pa
triotism, au insistat în lucrările lor 
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asupra sarcinilor ce reveneau istorio
grnfiei naţionale în opera de culegere 
şi editare a izvoarelor istorice, în rîn
dul cărora se numărau şi inscripţiile 
(p. 27). 

tn ceea ce priveşte necesitatea al
cătuirii unui corpus de inscripţii pri
vitoare la trecutul patriei noastre, au
torul studiului introductiv scoate în 
evidenţă faptul că acest deziderat ex
primat clar încă din 1845 de N. Băl
cescu (p. 32), n-a început a fi exami
nat cu deplină seriozitate decît după 
crearea „Societăţii Academice" în 1866, 
devenită apoi „Academia Română" 
Astfel Gh. Bariţiu milita în 1887 pen
tru înfăptuirea unui Corpus inscrip
tionum dacicarum (p. 33), iar trei ani 
mai tîrziu arheologul Grigore Toci
lescu, propunea Academiei să ia ini
ţiativa strîngerii şi publicării între
gului material epigrafie slavo-român 
într-un Corpus lnscriptionum Roma
niae (pp. 33-34). Ideia a fost reluată 
şi în 1905 de istoricul Ion Bogdan 
pledînd pentru acelaşi „Corpus in
scriptionum" al ţărilor române, ca un 
obiectiv pe care trebuia să-l urmă
rească istoriografia noastră spre a-şi 
lărgi orizontul şi a-şi înnoi metodele 
de lucru (pp. 34-35). 

Structura vechii Academii necunos
dnd munca ştiinţifică organizată în 
cadrele unor institute de cercetare pc 
care să le dirijeze, problema corpus
ului inscripţiilor medievale româneşti, 
reclamat de atitea ori în trecut, n-a 
putut fi astfel rezolvată. 

Nicolae Iorga, datorită prodigioasei 
sale activităţi ştiinţifice, a izbutit să 
publice între 1905-1908 - în afara 
Academiei - propriile sale volume de 
„Inscripţii din bisericile României", 
destinate a suplini acel corpus de care 
se resimţea atîta nevoie. Caracterul 
lucrării lui Iorga ce constituia o „co
lecţie cit se poate mai completă a 
inscripţiilor din toată România, din 
românimea toată", îndrituieşte pe au
torul studiului introductiv s-o consi
dere drept „cea mai cuprinzătoare -
şi sub anumite aspecte - cea mai va
loroasă culegere de inscripţii feudale 
de pe cuprinsul Ţării Româneşti şi al 
'.\1oldove!, din cite avem lucrate pînă 
azi·• (p. 36). 

Ideia alcătuirii unui corpus al in
scripţiilor din epoca feudală, a fost 
preluată însă de Academia Republicii 
Socialiste România; care a înţeles să 
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valorifice tot ceea ce a fost valabil 
din moştenirea ştiinţifică a trecutului 
şi să înfăptuiască astăzi, cu mijloacele 
materiale adecvate, importantul obiec
tiv ştiinţific, preconizat de istorici cu 
peste o sută de ani în urmă. 

Primul volum cu care se deschide 
această nouă colecţie de izvoare a 
României iniţiată de Academia Repu
blicii Socialiste România prin Institu
tul său de Istorie, este consacrat edi
tării inscripţiilor referitoare la oraşul 
Bucureşti, dar şi a celor conservate 
în muzeele şi colecţiile particulare din 
Capitală ce privesc istoria ţării. Se 
publică astfel un număr de 1250 in
scripţii redactate în majoritate în 
l. română, dar şi în l. slavă, greacă, 
armeană, ebraică, latină, germană, 
rusă, arabă şi turcă. Limitele cronolo
gice ale volumului sînt cuprinse între 
secolul al XIV-iea şi anul 1800, ales ca 
dată arbitrară, întrucît voi. II care va 
conţine inscripţiile din perioada 1801-
1848 de pe actualul teritoriu al Capi
talei, va avea o pondere aproape egală 
în ceea ce priveşte numărul inscrip
ţiilor cu cel editat în prezent. 

Corpusul inscripţiilor este precedat 
de repertoriul lor cronologic (pp. 47-
92) tradus şi în limbile rusă şi fran
ceză (pp. 93-196) relevînd data, con
ţinutul, elementele de orientare din 
cuprinsul inscripţiilor şi numărul dt': 
ordine pe care îl au în cuprinsul vo
lumului, spre a sluji la o rapidă lă
murire a cititorului. 

Inscripţiile au fost grupate pe fon
duri, prezentate în ordine alfabeticii, 
a categoriilor respective : biserici (cu 
mănăstiri şi schituri), cimitire, colecţii 
partic11lare, cruci răzleţe, muzee; în 
fondul diverse se publică inscripţiile 
unor obiecte azi dispărute care se 
conservau în muzee desfiinţate sau 
colecţii particulare risipite şi au fost 
publicate de editori mai vechi. In sfîr
şit o ultimă categorie, se referă la 
inscripţiile îndoielnice, conţinînd fal
suri sau texte dubioase. 

Prima categorie, a bisericilor bucu
reştene (pp. 198-443), înşirate în or·· 
rinea alfabetică, cuprinde 504 inscripţii 
grupate în patru secţii separate prin
tr-un asterisc în cadrul fiecărui monu
ment ; pisanii şi cruci comemorati'oe, 
pietre de mormînt şi cruci funerare. 
obiecte de cult, diverse (picturi murale, 
pomelnice, uşi, glafurile ferestrelor 
etc.). Categoria cimitirelor (pp. 444-
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465) este alcătuită doar din 45 inscripţii 
<l.ispărute (nr. 505-549) provenind din 
vechiul cimitir izraelit din Bucureşti, 
:anterioare secolului al XIX-lea şi pu
blicate în ordine cronologică. In cate
goria colecţiilor particulare (Col. mixtă 
<le artă comparată, Marcela Elena Ka
radja, Nadejda Gr. Romalo, Mih. Ste
phanescu-Arefi) (pp. 466-470), se în
-şiră cronologic 14 inscripţii (nr. 550-
563), în ordinea alfabetică a numelui 
eolecţionarilor. 

Principiul cronologic a fost respectat 
:şi la redarea textului celor 2 inscripţii 
de cruci răzleţe (pp. 470-471, nr. 564-
565), aflate pe teritoriul de astăzi al 
Capitalei. O categorie foarte bogată 
ca aceea a muzeelor (de artă populară 
Minovici, de artă populară al R. S. Ro
mânia, de artă al R. S. România, de 
istorie a oraşului Bucureşti, Colecţia 
Severeanu, Karadja, Militar Central, 
Naţional de Antichităţi, Satului) 
(pp. 472-491), a impus o prezentare 
mai sistematică a celor 645 inscripţii 
(nr. 566-1210), grupate în inscripţii 
din lapidarii (pisanii, cruci comemora
tive, pietre de mormînt etc.), de pe 
obiecte de metal (căni, candele, cădel
niţe ş. a.), de pe ţesături (epitafe, epi
trahile), de pe icoane, de pe pomelnice, 
de pe ·mobilier, diverse ; înlăuntrul 
fiecărei grupe se respectă criteriul 
cronologic. 

Categoria diverse (pp. 791-80'3), gru
pează un număr de 35 inscripţii 
(nr. 1211-1245) după materialul de pe 
care au fost culese (argintărie, bro
derie, icoane etc.), înserate tot în or
dine cronologică. ln sfîrşit ultima ca
tegorie, cu 5 inscripţii îndoielnice 
(pp. 804-806, nr. 1246~1250), respectă 
acelaşi principiu. 

ln ceea ce priveşte modul de editare 
al corpusului, autorii respectă urmă
toarea clasificare : data inscripţiilor, 
reprodusă în anii erei noastre. descrie
rea materialului purtător al inscripţiei 
(piatră, lemn, ţesături etc.), cu · dimen
siuni, amplasare, tehnica de redare 
a literelor etc. apoi textul inscripţiei, 
reprodus în limba originală cu carac
terele alfabetului respectiv (arab, grec, 
armean, slavon, ebraic) transliterat cu 
caractere latine şi însoţit de traducerea 
românească ; textele chirilice româ
neşti sînt transcrise numai cu carac
tere latine. 

însfirşit notele din subsol servesc la 
lămurirea unor termeni cu circulaţie 

mai restrînsă care apar în cuprinsul 
inscripţiei, sau pentru justificarea da
tărilor noi propuse ş. a. Fiecare text 
este însoţit de o bibliografie, pe cit 
posibilă exhaustivă, apărută pină la 
sfîrşitul anului 1964. Anexele volu
mului sînt alcătuite dintr-un glosar 
al termenilor slavoneşti netraduşi în 
cuprinsul său (p. 811), înşiraţi în or
dine alfabetică şi cu corespondentul 
lor în I. română, o bogată bibliografie 
(pp. 813-829) înfăţişînd cele mai în
semnate studii şi cercetări cu preocu
pări de epigrafie medievală din istorio
grafia noastră şi un indice de nume 
şi materii (pp. 835-927) alcătuit cu 
aceeaşi competenţă ce caracterizează 
întreaga lucrare. Bogata ilustraţie 
constînd din reuşite reproduceri foto
grafiate ale unor inscripţii, oferă un 
plus de satisfacţie cititorului, ce poate 
aprecia astfel în mod obiectiv efortu
rile depuse de colectivul autorilor pen
tru a asigura acestui prim volum al 
corpusului de inscripţii medievale din 
ţara noastră o înaltă ţinută ştiinţifică. 

ln ceea ce priveşte conţinutul in
scripţiilor, el prezintă un deosebit in
teres ca izvor preţios de informaţii în 
domeniul cercetărilor antropo şi topo
nomastice, al arheologiei şi artei me
divale româneşti, prin datele preţioase 
pe care le relevă nu numai asupra is
toricului unor vechi monumente de 
arhitectură şi a fondatorilor lor, dar 
şi asupra meşterilor, decoratorilor şi 
a tot felul de lucrători din domeniul 
artelor minore. 

Deşi volumul nu cuprinde decît 
cca. 25 % material epigrafie inedit, va
loarea sa nu este de fel ştirbită ; re
editarea pe baza unor criterii riguros 
ştiinţifice a unor texte editate ante
rior într-un mod necorespunzător. 
oferă cititorului prin noua lectură a 
inscripţiilor deplina siguranţă a utili
zării lor fără rezerve. 

Dintre inscripţiile bucureştene mai 
importante, semnalăm mai întîi pisa
niile numeroaselor lăcaşe ale Capi
talei, dintre care majoritatea reprezintii 
valoroase monumente de arhitectură. 
Textul acestor inscripţii - în majori
tatea lor cunoscute, dar publicate ne
corespunzător - este redat după nor
mele cele mai riguroase impuse de 
ştiinţa epigrafiei feudale. Rînd pe rînd 
se inşiră cuprinsul pisaniilor mănăs

tirii Radu Vodă refăcută în 1614 de 
Radu Mihnea (nr. 314 şi 315), bisericii 
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Bărăţia (1666) (nr. 38), Mitropoliei 
(1668) (recent descoperită) (nr. 252), 
mănăstirii Cotrnceni (1679 mai 26) 
(nr. 83), bisericilor Doamnei (1683) 
(nr. 117), Mogoşoaia (1688 sept. 20) 
(nr. 190), Sf. Nicolae din Sîrbi (1692 
sept. 1) (nr. 430), Sf. Gheorghe Nou 
(1698), (nr. 236), Fundenii Doamnei 
(1699 mai 1), Şelari (1700 aug.) (nr. 477), 
etc. însoţite de lămuriri ale textului şi 
adesea de fotografii foarte izbutite. In 
indice sînt identificate toate persona
jele amintite în cuprinsul pisaniilor. 
dindu-se astfel toate lămuririle nece
sare completării istoricului acestor mo
numente. 

tn lucrare se redă de asemenea tex
tul inscripţiilor crucilor de piatră co
memorative aflate astăzi pe teritoriul 
Capitalei sau dispărute, privitoare la 
diferite evenimente istorice sau îm
prejurări locale : crucea lui Leon vodă 
de la biserica Slobo;.:ia proslăvind iz
bînda sa asupra boierilor olteni răs
culaţi (1632 febr. 20) (nr. 435), crucea 
ridicată spre amintirea „răutăţilor" fă
cute de Radu Leon (1669) (nr. 564). 
crucea înălţată pe dealul Mitropoliei 
(1713) pe locul uciderii lui Papa pos
telnicul din Brîncoveni în timpul răs
coalei seimenilor şi dorobanţilor (1655) 
(nr. 565), crucea de drum ridicată de 
marele serdar Matei Mogoşescu, la 
1718-19, aflată astăzi în altarul bi
sericii Oborul vechi (nr. 215) şi crucea 
de la Puţul Calicilor înălţată de mi
tropolitul Neofit la 1 sept. 1741 ca 
semn de hotar al proprietăţilor Mitro
poliei (nr. 606). 

O categorie importantă a inscripţii
lor bucw-eştene o alcătuieşte şi aceea 
de pe pietrele funerare aparţirrînd de 
obicei domnilor ţării şi familiilor lor, 
înalţilor prelaţi sau marilor boieri în
mormîntaţi la ctitoriile lor sau în lă
caşurile dăruite cu odoare, moşii, pră
vălii şi alte bunuri ; există însă - în 
număr destul de mic - şi unele re
feritoare şi la cîţiva învăţaţi, dascăli 
de la şcoala de la Sf. Sava sau medici 
şi de la unii negustori sau meşteşu
gari ai vechilor bresle din oraşul de 
scaun. Din prima categorie amintim 
inscripţiile de pe lespezile funerare 
ale voievozilor Alexandru al II-lea 
Mircea (m. 1577) şi Radu Mihnea 
(m. 1626 febr. 5) şi ale familiei lor 
de la biserica Radu Vodă (nr. 316-
318, nr. 624), apoi de pe piatra de mor
mînt a mitropolitului Grigorie I (m. 
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1636 sept.) de la bis. Stelea (nr. 456), 
de pe aceea a lui Şerban vodă Can
tacuzino înmormîntat la mănăstirea 
Cotroceni (1688 oct. 29) (nr. 85) şi a 
lui Radu beizadea, fiul lui Iliaş III 
Alexandru domnul Moldovei şi gine
rele lui Constantin vodă Brînco\•eanu,. 
înmormîntat la 19 martie 1704 · la Mi
tropolie (nr. 256), de pe stîlpii funerari 
ai mitropoliţilor Teodosie (1708), Daniil 
(1731) şi Ştefan (1738) (nr. 246, 247, 257). 
de pe lespedea funerară a domnului 
Nicolae Mavrocordat, înmormîntat la 
mănăstirea Văcăreşti la 1730 sept. 3 
(nr. 489), de pe aceea a lui Grigore II 
Ghica de la mănăstirea Pantelimon 
(1759 aug. 26) (nr. 395) şi a lui Scarlat 
vodă Ghica de la biserica Sf. Spiridon 
Nou (1766 dec. 2) etc. Din a doua ca
tegorie menţionăm inscripţiile funerare 
relative la dascălii de la Sf. Sava, 
Teodor din Trapezunt (m. 1695 sept. 8) 
şi Sevastos Chimenitul (m. 1702 
sept. 6), (nr. 658 şi 660) la secretarul 
lui Constantin vodă Brîncoveanu po
lonul Nicolae Wolff, înmormîntat la 
biserica Bărăţiei (1742 sept. 8) (nr. 46), 
medicii Pantaleon Caliarh (m. 1725 
ian. 20) înmormîntat la biserica sr. 
Sava (?) (nr. 459) şi Spirea Corfiotul 
(m. 1750 iulie) ctitorul bisericii Spirea 
veche (nr. 440), Stanciu! cojocarul 
(m. 1723 sept. 21), Dumitraşco Condra 
cupeţul (m. 1742 noembrie 24), Matei 
cupeţul (m. 1747 aug. 9) şi Simeon cu
peţul (m. 1761 febr. 9), înmormîntaţi 
la biserica Negustori (nr. 201, 206, 208, 
210), Serinus, armean din Constanti
nopol, croitm· domnesc, starostele bres
lei de croitori armeni din Ţara Ro
mânească, înmormîntat la biserica Bă
răţia (1739 sept. 4) (nr. 42), Stepan tu
tungiul (m. 1771) înmormîntat în bi
serica armenească (nr. 17) etc. 

Din ultima categorie de inscripţii, 
aparţinînd obiectelor de cult dăruite 
unor lăcaşw-i bucureştene - adevă
rate opere de artă, ieşite uneori şi 
din mîinile iscusite ale unor meşteri 
aurari şi argintari din afara ţării -
semnalăm pe acelea de pe potirul dă
ruit de Mihai Viteazul ctitoriei sale 
de la Mihai Vodă (1601) (nr. 975), de 
pe anaforniţele, candelele, potirele, 
crucile, căţuiele şi ripidele cu care şi-a 
înzestrat din belşug Şerban vodă Can
tacuzino ctitoria sa de la Cotroceni 
între anii 1679 şi 1686 (nr. 89-90, 94-
96, 693, 745, 752, 786, 842, 893, 894, 10'15 
etc.), de pe candela dăruită de Dioni-
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sie IV patriarhul Constantinopolului 
mănăstirii Radu Vodă la 17 iunie 1693 
{nr. 339), de pe talerul făurit de meş
terul braşovean Georg (II) May şi în
chinat mănăstirii Sărindar între 1698-
1706 de către marele agă Ianache Vă
cărescu (nr. 854), de pe anaforniţa dă
ruită mănăstirii Sf. Ioan cel Mare de 
către Constantin vodă Brîncoveanu la 
1 mai 1703, operă a meşterului bra
şovean Peter Hiemesch (nr. 857), de 
pe clopotul destinat bisericii Colţea, 
turnat la 1714, pe cheltuiala marelui 
spătar Mihai Cantacuzino, de către 
meşterul Joharm Baptist Dival din 
Viena (nr. 79), de pe candela pusă la 
1720 de doamna Maria, văduva lui 
Constantin Brîncoveanu, pe mormintul 
fără inscripţie al soţului ei de la bi
serica Sf. Gheorghe Nou (nr. 386) ş. a. 

Printre inscripţiile publicate în vo
lumul editat de Institutul de Istorie 
al Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia se numără şi cîteva de pe les
pezi funerare păstrate în lapidariul 
Muzeului de istorie a oraşului Bucu
reşti - provenind mai cu seamă de 
la bisericile Mihai Vodă şi Bărăţia 
(nr. 1186-1191, pp. 779-781), dintre 
care semnalăm pe aceea a lui Ioan, 
fiul nevîrstnic a lui Grigore I Ghica, 
răposat la 18 ianuarie 1664 (nr. 1187). 
a marelui vornic Gheorghe Băleanu 
(m. 1679 aug. 2) (nr. 1188) sau a tur
coaicei Fatime sora lui Seturi zade 
haseki El-hadj Osman aga, din 1781 
(nr. 1191) etc. Se redau de asemenea, 
inscripţiile de pe piesele de o deosi>
bită valoare ce le constituie cele două 
săbii, una a lui Gabriel Bethlen prin
cipele Transilvaniei (1620-1626), păs
trată în colecţia Severeanu (nr. 1196) 
şi cealaltă a domnului Constantin 
Brîncoveanu expusă în Muzeul de is
torie a oraşului Bucureşti (nr. 1192). 
Faţă de imensitatea materialului 

epigrafie parcurs de colectivul autori
lor şi al enormei bibliografii folosite, 
sînt inerente unele mici scăpări pe 
care ne permitem să le semnalăm în 
cadrul acestei prezentări. 

Astfel, în studiul introductiv (pp. 28-
31) ar fi fost util de amintit la acti
vitatea epigrafică desfăşurată de ma
iorul D. A. Pappasoglu şi rezultatele 
excursiei arheologice intreprinse în 
Judeţele Romanaţi şi Dolj în lunile 

mai-august 1864 din ordinul principelui 
Cuza 1, precum şi alte amănunte in
teresante din biografia sa 2• 

Cu privire la inscripţiile funerare 
catolice de la biserica Bărăţia, nr. 41 
(p. 217) şi 47 (p. 220-21), referitoare 
la fiica şi soţia vestitului dragoman 
din serviciul Austriei la Constantino
pol între 1664-1683 Marc Antonio 
Mamucca delia Torre :i, putem preciza 
că cea dintîi era sora dragomanului ve
neţian Tarsia di Capo d'Istria şi se că
sătorise cu Mamucca la Istambul la 23 
aprilie 1673 ". iar cea de a doua a fost 
mai întîi soţia contelui Adam Kalnok.v 
(de la care a avut ca fiu pe Iosif, moşte
nitor a unor terenuri în Bucureşti pe 
Podul Caliciior) "· apoi a marelui pa
harnic m0ldovean Constantin Costin 
Neniul H. 

La rubrica cruci (VII, pp. 470-471 l 
credem că s-ar fi putut menţiona şi 
inscripţia crucii - astăzi dispărute -
ridicată de Matei Basarab pe malul 
lacului Fundeni în cinstea izbînzii re
purtate acolo la 26 octombrie 1632 
împotriva pretendentului Radu Iliaş 

venit cu sprijinul lui Vasile Lupu şi al 
tătarilor să-l alunge din domnie> 7• 

1 Muzeul Pappazoplu, Bucureşti, 1864, 
pp. 108-128. 

2 N. Vătămanu, Lt. Col. D. Pappa
soglu, primul istoTiograf al Bucureşti
lor, Bucureşti, 1943. 16 p. 

3 Vicenzio Giu\io Lodi, (!,'immorta
lita del cavalier Marc Antonio Ma
mucca della Torre, conte del Sac. Rom 
Jmp. consigliere attuale din guerra di 
Sna M. Ces. & descritta„., Vienna, 1701. 

'• Charles Schefr.r, Journal d'An
toine Galland pendant son sejour d 
Constantinople (1672-1673), YOL II, 
Paris, 1881, p. 59 şi 62. 

:; Pr. George Nt>gulescu - dr. N. Vă
tămanu, Casa din Bucureşti a docto
rului Bartolomeo Ferrati protomedic al 
lui Brîncoveanu, Bucureşti, 1940. 
pp. 7-12. 

6 Ibidem; Al. I. Băleanu si 
C. A. Stoide, Documente moldoveneşti 
privitoare la familia de boeri Neaniul, 
Iaşi, 1938, pp. 51-57, nr. 23-25 

' Nicolae Stoicescu, Repertoriul bi
bliografic al monumentelor feudalt1 
din Bucureşti, Bucu1·eşti, 1961, p. 314. 
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In sfîrşit în ceea ce priveşte pro
venienţa unora dintre inscripţiile mo
numentelor cuprinse în acest prim vo
lum al Corpusului, predzăm că ele au 
aparţinut fostului Muzeu Pappazoglu, 
instalat după 1860 în propria locuinţă a 
colecţionarului din Bucuresti în Calea 
Văcăreşti, nr. 151 şi risipite de moşte
nitori după decesul proprietarului. Ast
fel piatra funerară a voievodului Ale
xandru al Ii-lea Mircea din 1578 (nr. 
624) a fost salvată de maiorul Pappa
zoglu o dată cu lucrările de refacere 
ale mănăstirii Radu Vodă din anii 
1859-1863 şi depusă în colecţia sa, 
înainte de a ajunge la Muzeul de An
tichităţi 1. La fel şi cu lespedea voie
vodului Vlad, fiul nevîrstnic al lui 
Mihnea al II-lea Turcitul, greşit iden
tificat în catalogul Muzeului Pappazo-
glu cu un „Vladislav vodă" 2. 

1 Muzeul Pappazoglu, p. 48. 
2 Ibidem. 

In concluzie, volumul I din Inscrip
ţiile medievale ale României - excep
tînd deficienţe cu totul minore - con-
stituie o lucrare de înaltă erudiţie, al
cătuită cu toată exigenţa ştiinţifică de 
către un valoros colectiv de cercetă
tori şi corespunde pe deplin scopului 
Institutului de Istorie al Academie!. 
Republicii Socialiste România, de a 
edita un corpus epigrafie în cele mai 
bune condiţii posibile. Pentru cerce
tătorii istoriei oraşului Bucureşti aces1 
prim volum constituie de asemenea 
un izvor indispensabil în aprofundarea 
trecutului Capitalei noastre, deoarecf' 
aduce lămuriri preţioase nu numai în 
ceea ce priveşte biografia unor per
sonalităţi care au trăit în vechiul oraş 
de scaun, dar ilustrează în acelaşi timp 
aspecte economice, sociale şi culturalt' 
foarte interesante din Bucureştii epocii 
feudale. 

PAUL CERNOVODEANU 
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PRESA MUNCITOREASCA ŞI SOCIALISTA DIN ROMANIA 
Voi. I (1865-1900) 

Volumul Presa muncttoreascii şi so
cialistă din România, apărut sub egida 
Institutului de istorie a partidului dt> 
pe lîngă C.C. al P.C.R., publică studii 
monografice şi bogate selecţiuni anto
logice din peste 70 de publicaţii mun
citoreşti şi socialiste apărute în Româ· 
nia în perioada 1865-1900. Lucrarea 
pune în \ aloare moştC'niI·ea culturală, 
tradiţiile progresiste ale gîndirii social
politice de la sfîrşitul secolului trecut 
şi prezintă un preţios şi vast material 
documentar referitor la procesul de 
dezvoltare a României moderne. dP 
creştere a proletariatului şi naştere a 
mişcării muncitoreşti şi socialiste din 
ţara noastră. Colectivul de redacţie. 
format din Ion Popescu-Puţuri (re
dactor responsabil), Nicolae Go!dber
ger, Augustin Deac şi Ion Felea pre
zintă în Introducere tabloul general al 
epocii, subliniind strînsa legătură a 
presei muncitoreşti şi socialiste cu evn
luţia mişcării muncitoreşti şi socialiste 
şi rolul său deosebit de insemnat în 
procesul de organizare a proletariatu
lui, de creştere a conştiinţei sale de> 
clasă. 

Din paginile volumului pe care îl 
prezentăm se poate desprinde bogata 
tematică a presei muncitoreşti, pre
ocupările înaintate ale organizaţiilor 
muncitoreşti. frămîntările care au exis
tat în cadrul acr:stor organizaţii etc:. 
In cele ce urmează, vom, trece în re
vistă principalele publicaţii apărute 
la Bucureşti. Este demn de subliniat 
că majoritatea gazetelm· şi revistelor 

Bucureşti, Edit. politică, 1964 ; partea I 
(1865-1889), 641 p. ; partea a II-a (1890-1900), 
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muncitoreşti şi socialiste au apărut în 
capitala ţării, centrul principal indus
trial şi al mişcării muncitoreşti din 
România. 

Primele asociaţii prC'socialiste - al
cătuite din meseriaşi şi lucrători, cu 
caracter de ajutor reciproc, economic 
şi profesional, din care făceau parte 
şi patronii - îşi editează o serie de 
gazete care, fireşte, nu poţ fi consi
derate integral muncitoreşti. Dintre 
acestea face parte „Tipograful român" 
(editat la Bucureşti în anii 1865-1867, 
1870), cu care se deschide seria pre
zentărilor din volum. Gaze.ta exprima 
vederile asociaţiei profesionale a ti.: 
pografilor - prima asociaţie a lucră
torilor din România, înfiinţDtă în !858. 

In continuare sint prezentate, în or
dinea apariţiei, „Analele tipografice" 
(Bucureşti, 1869) - organ al Asociaţie:j 
lucrătorilor tipografi din Bucureşti ; 
redactată numai de muncitori, gazeta 
milita pentru o organizaţie profesio
nală a tipografilor care să apere in
teresele lor de clasă. Continuînd tradi
ţiile ziarului „Analele tipografice", 
„U·vrierul" (Bucureşti, 1872) a 3':\"l.lt un 
rol important în pregătirea înfiinţării 
Asociaţiei generale a lucrătorilor din 
România, cu organul său de presă 

„Lucrătorul român" (Bucureşti, 1872) ; 
gazeta a militat pentru ideea unirii 
lucrătorilor în organizaţii muncitoreşti, 
a criticat stările economice, politice şi 

cult•ll"ale existente în acea epocă, s-a 
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ocupat îndeaproape de problemele 
muncitoreşti şi de formele primare 
ale luptei de clasă. Deşi aflat încă sub 
influenţe patronale, „Lucrătorul ro
mân" - după cum arată autorii - a 
însemnat un pas înainte pe tărimu1 
presei muncitoreşti din România (vol. I, 
partea I, p. 30). Aceste publicaţii, tri
butare încă ideologiei burgheze, legate 
de primii paşi ai proletariatului pe 
calea organizării, au reflectat intere
sele profesionale patronale, dar şi ten
dinţele muncitoreşti de organizare ş1 
susţinere a propriilor lor cerinţe social
economice. 

Apariţia primelor cercuri socialiste 
la Bucureşti şi Iaşi a fos~ insolită de 
apariţia primelor publicaţii cu caracter 
socialist în ţara noastră, menite 5ă 
unească în jurul lor elemente înain
tate, revoluţionare, să contribuie la 
clarificarea lor ideo1ogică şt la răspin
direa teoriei socialismului ştiinţific în 
rîndurile muncitorilor. Prezentările mo
nografice din lucrarea recenzată, ca 
şi numeroasele materiale reproduse 
din coloanele ziarelor şi revistelor so
cialiste din această perioadă, oglindesc 
procesul complex de creşter~ a con
ştiinţei de clasă, de răspîndire 5i afir
mare a marxismului, de or~anizare 

.şi dezvoltare a acţiunilor îndreptate 
spre înfăptuirea unirii socialismului 
ştiinţific cu mişcarea muncitort'ască. 

„Spcialistul", apărut în 1877 din ini
ţiativa Cercului socialist din Bucureşti, 
.a reprezentat pentru acea vreme po
ziţiile politice cele mai înaintat~ din 
România, deşi nu avea o orientare 
marxistă. „Socialistul" se adre«a în 
primul rînd intelectualilor, chemîndu-i 
să militeze pentru reforme general de
mocratice, eliberarea maselor populare 
de sub influenţa partidelor burgheze, 
pentru deşteptarea poporului capabil 
să devină, prin organizare, o forţă în 
lupta pentru progresul economic şi 
cultural al ţării. Dar, în această luptă, 
redacţia gazetei nu vedea încă rolul 
proletariatului. 

Inceputurile pătrunderii ideilor mar
xiste sînt marcate de ziarele „Basara
bia" (editat în 1879 de Cercul socialist 
din Iaşi) ; „România viitoare", apărut 
la Bucureşti în 1880, ca ur·mare a pri
mei conferinţe ţinută de cercurile rr
volutionare dir, Romfl!1ia în 1879 · a 
jucat un rol în clarificarea ideologlcă 
pe linie marxistă a activităţii acestor 
-cercuri ; ,.Jnainte" (Bucureşti, 1880), 
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primul ziar socialist ce se intitula 
„al proletariatului român" se caracte
riza printr-o deosebită combativitate 
revoluţionară, cu o atitudine îmiintată 
faţă de ideea revoluţiei sociale şi a 
hegemoniei proletariatului, datorate le
găturilor pe care Titus Dunca, redac
torul principal, le avea cu Karl Marx 
şi cu alţi conducători ai Internatio
nalei I. 

fn continuare, în volum sînt prezen
tate ziarele şi revistele din etapa Ime
diat' următoare a mişcării muncitoreşti 
şi socialiste, cînd ideile marxiste încep 
să fie răspîndite sistematic. Autorii 
acordă un spaţiu larg prezentării re
vistelor : „Contemporanul" (laşi, 181ll), 
„Emanciparea" (Bucureşti, 1883), ,.Da
cia viitoare" (Bruxelles, 1883), „Revista 
socială" (laşi, 1884) etc. tn aceste pu
blicaţii apar texte, traduse în limba 
română, din lucrările întemeietorilor 
socialismului ştiinţific, ca „Originea 
familiei, a proprietăţii private şi a sta
tului", „Dezvoltarea socialismului dP 
la utopie la ştiinţă", „Anti-Dilhring" 
de Fr. Engels. Anton Bacalbaşa publică 
un rezumat după „Capitalul" lui Karl 
Marx. Dintre materialele de populari
zare a marxismului, autorii volumului 
remarcă articolele de ascuţită pole
mică ale lui C. Dobrogeanu-Gherea 
ca, de exemplu, „Karl Marx şi econo
miştii noştri", „Ce vor socialiştii ro
mâni ?" etc. publicate în „Revista so
cială". Se subliniază de asemenea in
teresul stîrnit nu numai în cercurile 
muncitoreşti, dar şi în păturile largi, 
de publicarea în „Contemporan.ul" a 
scrisorii lui Fr. Engels adresată in 1888 
socialiştilor români. In afară de pro
blema dezbaterii şi propagării tezelor 
marxiste, Presa muncitorească şi so
cialistă din România trece în revistă 
şi alte merite ale acestor publicaţii 
îndeosebi ale „Contemporannlu.i", t~ 
domeniul literaturii, artei şi ştiinţei. 

Urmînd dezvoltarea şi creşterea miş
cării muncitoreşti şi socialiste, autorii 
prezintă în continuare, alături de ziare 
ale asociaţiilor profesionale ca „Soli
daritatea" (Bucureşti, 1880-1882, 1884), 
„ Vocea lucrătorului tipograf" (Bucu
reşti, 1881-1882), „Gutenberg" (Bucu
reşti, 1886), „Govora" (Bucureşti, 1886) 
etc., ziarul „politico-social, cotidian" 
editat de Cercul socialist din Bucureşti 
în anii 1882-1889, intitulat „D1·eptu
rile omului". Ziarul şi-a pus ca obieC'
tiv principal pregătirea condiţiilor 
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pentru întemeierea partidului munci
torilor. Paginile ziarului au popularizat 
idei marxiste, au reflectat lupta anti
monarhică a cercurilor socialiste, pre
cum şi lupta muncitorilor şi ţ;'iranilor 
împotriva exploatării. 

Lupta proletariatului pt:ntru făuri
rea unui partid al său, de clasă, de
vine, spre sfîrşitul deceniului al r!Ouă
lea al secolului trecut, tema principală 
a presei sociallJte. „Dezrobirea" (Bucu
reşti, 1887) şi „Muncitorul" (Iaşi, 1887), 
scoase de cele două cercuri muncito
reşti din Bucureşti şi Iaşi, precum şt 
„Revolta" (Bucureşti, 1889), considerau\ 
ca oficios al mişcării muncitoreşti diu 
întreaga ţarll, ca şi alte publicaţii din 
provincie, se şi intitulau organe ale 
„partidului" sau „partidei" muncitorilor 
şi îşi luau ca sarcină să militeze pen
tru organizarea politică şi profesio
nală a proletariatului la lupta împo
triva exploatării capitaliste. 

Autorii volumului atribuie, pe drept 
cuvînt, o importanţă deosebită gazetei 
„Munca", editată la 25 februarie 1890 
de „Clubul muncitorilor" din Bucu
reşti, sîmburele viitorului Partid So
cial-Democrat al Muncitorilor âin Ro
mânia. Săptămînalul .,Munca" - apre
ciază autorii - „a fost ce! mai im
portant organ de presă din perioada 
luptei pentru înfiinţarea P.S.D.M.R. şi 
una dintre publicaţiile întemeiate şi 
susţinute de muncitori" (vol. I, partea 
II, p. 6). Se relevă activitatea gazetei 
.,Munca" în perioada de pregătire a 
congresului ce va pune bazele 
P.S.D.M.R., precum şi după crearea 
acestuia (1893), cînd va deveni organul 
oficial al P.S.D.M.R.-ului şi va milita 
pentru transpunerea în viaţă a progra
mului partidului. Mari merite revin 
gazetei prin publicarea unor variate 
şi numeroase materiale, tratarea şi cla
rificarea problemelor multiple şi com
plexe privind mişcarea muncitorească 
din ţara noastră. Gazeta reflectă co
titura survenită în orientarea socialiş
tilor, în atenţia cărora încep să stea 
tot mai mult problemele muncitorirnii 
industriale ; numeroase articole tra
tează problema luptei muncitorilor, in
formînd despre desfăşurarea unor 
greve care au avut loc în ţară etc. ; 
în paginile gazetei este demascat regi
mul burghezo-moşieresc ce impunea 
clasei muncitoare condiţii înrnbitoare 
de muncă şi trai ; sînt combătute teo
riile ideologilor claselor dominante, 
care susţineau că în România socia-

3~ - e. ~Gt 

lismul este „o plantă exotică" ; este 
sprijinită lupta românilor transilvă
neni, militîndu-se pentru unirea Tran
silvaniei cu România, considerîndu-se 
că rezolvarea definitivă a problemei 
naţionale se realizează numai după ce 
clasa muncitoare va deveni clasă con
ducătoare în stat ; este dezbătută pro
blema ţărănească, dindu-se pe larg ştiri 
despre revoltele ţăranilor etc. Remar
cîndu-se rolul important al gazetei în 
popularizarea marxismului privind 
problemele legate de lupta proleta
riatului şi de necesitatea organizării 
lui într-un partid politic, se arată în 
acelaşi timp că în coloanele acesteia 
şi-au făcut totuşi loc şi puncte de ve
dere oportuniste, datorită influe'1ţel 
elementelor burghezo-liberale ce se gă
seau în conducerea ziarului. 

O dată cu constituirea P.S.D.M.R. 
s-a pus problema apariţiei unui coti
dian muncitoresc. Astfel, la 2 noiem
brie 1894, gazeta săptămînală „Munca" 
se transformă în „Lumea nouă", organ 
zilnic al social-democraţiei române, 
sub direcţia Consiliului general al 
P.S.D.M.R. Analizîndu-se activitatea 
ziarului, se subliniază contribuţia lui 
pozitivă la întărirea mişcării munci
toreşti, precum şi limitele datorate 
influenţei elementelor burghezo-liberale 
care propagau calea luptei legale. Se 
scoate în evidenţă lupta dusă de mun
citori şi socialişti înaintaţi, ca I. C. Fri
mu. Al. Ionescu, Th. Neculuţă, 
C. Z. Buzdugan, Iosif Nădejde-Armaşu 
etc. Ziarul „Lumea nouă", cu toatP. 
lipsurile sale, a avut un rol imporlant 
în lupta pentru realizarea revendicar1-· 
lor general-democratice din programul 
P.S.D.M.R. 

Colectivul de redacţie acordă un 
spaţiu adecvat prezentării celorlalte 
publicaţii muncitoreşti şi socialiste a
părute în această perioadă, dintre care 
amintim : „Reforma socială" (Bucureşti, 
1890), „Lumea nouă ştiinţifică şi lite
rară" (Bucureşti, 1895-1896), „Lumina" 
(Iaşi, 1895), „Dezrobirea" (Focşani, 
1896), „Revoluţia socială" (Craiova. 
1898), „Drepturile ţăranului" (Bucureşti, 
1899) etc. In Transilvania, deşi în ul
timele decenii ale secolului trecut apar 
unele gazete muncitoreşti şi socialiste, 
totuşi nici una nu este editată în 
limba romana, datorită politicii dP. 
asuprire naţională dusă de clasele do
minante maghiare sau oportunismului 

conducerii centrale a P.S.D.M.U. 
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Presa muncitorească şi socialistă din 
România impresionează prin bogatul 
material documentar pus la îndemina 
publicului cititor. Vastul material do
cumentar, greu accesibil generaţiei 
actuale, priveşte unul din cele mai m'
teresante capitole din istoria presei 
româneşti şi a gindirii social-politice. 
Metoda folosită de colectivul qe re
dacţie, de a întocmi studii monogra
fice, însoţite de numeroase reproduceri 
ale celor mai reprezentative materiale 
din publicaţiile respective, s-a dovedit 
cea mai indicată pentru a prezenta 
o istorie vie a presei muncitoreşti şi 
socialiste, legată organic de mişcarea 
muncitorească de la sfîrşitul secolului 
trecut. 

Volumul I al lucrării Presa munci
torească şi socialistă din Romdnia, con
stituit din două părţi, prezentat în 

condiţii grafice superioare, este ilus
trat cu fotocopiile unor articole şi ca
ricaturi, precum şi ale unor pagini 
întregi de ziare sau reviste. ln final 
sînt date note explicative, indici geo
grafici, de nume, de ziare şi reviste, 
de organizaţii şi congrese. · 
Apariţia lucrării antologice Presa 

muncitorească şi socialistă din România 
a trezit un interes deosebit în rîndu
rile unui cerc larg de cititori. Cartea 
este indispensabilă tuturor celor ce vor 
să reconstituie tabloul complet al apa
riţiei şi dezvoltării presei muncitoreşti 
şi socialiste, precum şi pentru cu
noaşterea realităţilor din ţara noastră 

şi Capitala ei de la sfîrşitul secolului 
trecut. 

IOANA CONSTANTINESCU 
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FLORIAN GEORGESCU, PAUL CERNOVODEANU 
şi ALEXANDRU CEBUC 

MONUMENTE DIN BUCUREŞTI 
Bucureşti, Editura Meridiane, 1966, 216 p. X 1 pl. 

Apariţia ghidului monumentelor de 
arhitectură şi a monumentelor de artă 
plastică din Bucureşti reprezintă un 
eveniment bine venit. Prin acea<;tă lu
crare a fost pusă la dispoziţia unui puc 
blic larg o evidenţă a monumentelor 
menţionate. De altfel, nu este vorba de 
o simplă evidenţă, ci de prezentarea 
multilaterală a fiecărui monument, în 
care se include atît descrierea, cît şi 
istoricul. Meritoriu este faptul că pre
zentarea este ţinută la zi, cititorul fiind 
informat nu numai asupra trecutului, 
dar şi asupra stării actuale, ca şi asu
pra restaurărilor celor mai recente la 
care a fost supus monumentul prezen
tat. Deosebit de utile sînt indicaţiile 
referitoare la mijloacele de transport 
existente pentru vizitarea fiecărui o
biectiv. Mai merită a fi relevat faptul 
că îndeobşte, mai ales pentru monu
mentele de arhitectură, prezentarea se 
face amplu, în temeiul unei documen
taţii bogate; sînt de menţionat inte
resantele referiri la mărturiile călăto
rilor străini. Redactarea textului pri
vind fiecare monument în parte, 
aparent eliptică, este sintetică, dar în
destulătoare. 

Ghidul este împărţit în două părţi, 
cea dintîi consacrată monumentelor de 
arhitectură din oraşul Bucureşti (de la 
biserica Curtea Veche a secolului al 
XVI-lea şi pînă la marile construcţii 
ale socialismului) şi cea de-a doua mo
numentelor de artă plastică (monu
mente sculpturale, s,tatui, busturi etc.). 
Criteriul de clasificare este cel crono
logic pentru întîia parte şi cel alfabetic 

pentru cea de-a doua, făcîndu-se însă 
o excepţie în privinţa monumentelor 
din grădina Cişmigiu şi a celor din 
piaţa Universităţii. In partea întîi sînt 
cuprinse monumentele de arhitectură 
civile şi religioase : palate, edificii pu
blice, case, biserici etc. Dintre monu
mentele de arhitectură religioasă n-au 
fost incluse în ghid „decît acelea al 
căror trecut istoric sau valoare artis
tică prezintă un interes deosebit". ln 
această privinţă, am sugera ca într-o 
nouă ediţie să se anexeze o listă a ce
lorlalte monumente de arhitectură re
ligioasă, în care să se dea doar 
numele, adresa şi indicaţia cronologică 
referitoare la construcţie. In partea a 
doua, s-a recurs, de asemenea, la o 
selecţie a monumentelor, lăsîndu-se 
deoparte cele apreciate nesemnificative. 
Credem că între aceste monumente ale 
părţii a doua ar putea fi adăugite, 
într-o viifoare ediţie, unele dintre mo
numentele funerare ale cimitirului 
Belu, eventual grupate sub un singur 
titlu. Ghidul se încheie cu o sumară 
bibliografie generală de orientare re
feritoare la monumente. Este de revelat 
ilustraţia bogată, bine aleasă şi su
gestivă, ca şi planul anexat lucrării 
care reprezintă un preţios ajutător 
pentru vizitarea oraşului. ln privinţa 
ilustraţiilor este însă de observat că 
trebuiau depuse eforturi ca ele să fie 
aşezate într-o măsură mai mare lingă 
textul referitor la monument şi nu pe 
pagina următoare, cum se remarcă în 
destul de dese cazuri în partea a doua 
a lucrării. 
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Textele sînt întocmite judicios, într-o 
redactare sobră şi precisă. Semnal"m 
însă cîteva erori pentru o remediere a 
lor într-o viitoare ediţie : în 1863 nu 
exista încă primăria oraşului (insti
tuită în anul următor), cum ar reieşi 
din textul referitor la palatul Univer
sităţii (p. 63-64) ; prima titulatură a 
Academiei n-a fost aceea de Societate 
Academică, ci aceea de Societate Li
terară (p. 85) ; Facultatea de Medicină 
n-a fost înfiinţată în 1856 (p. 100) ; 
Alecsandri a fost ales membru în Adu
narea ad hoc, dar n-a participat la lu
crările ei, în schimb ar merita să fie 
subliniată însemnătatea contribuţiei 
dată de el mişcării unioniste prin 
Hora Unirii (p. 150) ; tatăl lui Băl
cescu se numea Petrescu, democratul 
revoluţionar luîndu-şi numele de la 
mama sa (p. 152) ; în enumerare tre
buie trecută întîi „România viitoare" 
(1850), iar apoi „Republica română" 

(1851-1853). De asemenea, am sugera 
să fie menţionate : noile construcţii 

ridicate recent în cadrul Institutului de 
arhitectură Ion Mincu (p. 113) ; trece-

rea pe sub Arcul de triumf a armatei 
române după încheierea celui de-al 
doilea război mondial (p. 147) : faptul 
că B. P. Haşdeu a fost profesor (p. 157); 
activitatea progresistă a fraţilor Goleşti 
de după 1848 (p. 192). Desigur că aceste 
cîteva obse1'Vaţii şi sugestii nu afec
tează ansamblul conţinutului textelor 
din volum, care este, după cum s-a 
arătat, de un nivel superior, autorii 
reuşind să prindă în prezentare ele
mentele cele mai de seamă. Orice ci
titor trebuie să se declare deplin pus 
în temă după lectura acestor texte. 

Monumente din Bucureşti. Ghid este 
o lucrare meritorie şi totodată deose
bit de utilă. Ea vine să umple un gol. 
Nu putem încheia decît manifestîn
du-ne satisfacţia pentru această fru
moasă realizare şi exprimînd dezidera
tul ca ghiduri similare să cuprindă ca 
într-o retea întregul teritoriu al Româ
niei, ţară atît de bogată în monu
mente. 

DAN BERINDF..1 
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