
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. ~-
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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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