
CONSIDERAŢII PRIVIND DEZVOLTAREA INDUSTRIALA 
A ORAŞULUI BUCURE51'I INA DOUA JUMATATE A SECOLULUI 

AL XIX-LEA 

de ŞTEFAN IONESCU 

Dezvoltarea indll6trJei oraşului Bucweşti în a doua jumătate a 
sec. al XIX-lea, constituie un proces economic ce poate fi explicat 
numai prin transformarea modului de producţie, prin trecerea de la 
orinduirea feudală la cea capitalistă. Desfăşurarea evenimentelor poli
tice ne arată că întreaga evoluţie a societăţii româneşti, în general, şi 
deci şi a oraşului Bucureşti in deosebi, are o cauzalitate legică 

Revoluţia de la 1848, cu programul ei de reforme. proclamaţia 
de la Islaz cuprinzînd vestitul „punt" 13, referitor la desfiinţarea clăcii 
şi la improprietărirea ţăranilor, - a constituit premiza unor ample 
transformări istorice, ale (:ăror concluzii definitive aveav să fie trase 
după 23 August 1944, adică după aproape un secol d~ ~a deslănţuirea ei. 

Al doilea mare eveniment politic, după revoluţia de la 1848, îl 
constituie Unirea Principatelor, care a deschis noi orizonturi de viat~ 
politică pentru poporul român şi a angajat dezvoltarea economică a 
ţării pe făgaşurile determinate de dezvoltarea capitalismului, cu toate 
că pentru reforma agrară, a fost aleasă „calea prusl:tcă". 

tn sfirşit, cea de a treia verigă o formează războiul din 1877-187r. 
pentru cucerirea independenţei României, care a determinat o creştere 
sensibilă a pieţei interne şi a înlesnit consolidarea noii ordini burgheze. 

Deci, revoluţia de la 1843, Uni·rea din 1859 şi domnia lui Al. Ioan 
Cuza (1859-1R66) precum şi războiul pentru cucerirea independenţei 
(1877-1878), iatâ :nomentele politice. mai de searn:'l, din a doua jumă
tate a sec. al XIX-lea, ce aveau să determine, prin implicatele lor, 
odată cu dezvoltarea economică în general, şi cu cea industrială, în deo
sebi - consolidarea regimului burghezo-moşieresc. 

„Extinder-ea relaţiilor capitaliste, - spune tov. N. Ceauşescu în 
expunerea rostită cu prilejul aniversării a 45 de ani de la crearea Par
ti<iului Comunist Român - prccesul de dezvoltare a industriei fac să 
crească rolul burgheziei în viata politkă şi socială a ţării. Clasa capi
talistă esie interesată în dezvoltarea economiei industriale, a comerţu
lui şi transporturilor, în folosirea ştiinţei şi tehnicii în producţie. Ceea 
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ce corespunde cerintelor obiective ale progres:Jlui societăţii. In a doua 
jumătate a sec. al XIX-lea, numeroşi gînditori şi oameni politici demon
strează necesitatea industrializării pentru progresul societăţii, pentru 
viitorul României şi întărirea independenţei sale, creind un putertnic 
curent de opinie pentru reforme democratice care să asigure dezvol
tarea multilaterală a ţării". 

In acest cadru economico-social, care a dat acestei perioade isto
rice o coloratură specifică pentm viaţa poporului român şi pentru evo
luţia societăţii, dezvoltarea industriei în oraşul Bucureşti, ca fiind cel 
mai mare centnI urban clin ţară şi deci şi cel mai important centru 
eoonomic şi politic, fiind capitala României -- ilustrează cel mai com
plet însuşi procesul de industrializare a ţării întregi. Totodată, treb'-iie 
accentuat şi faptul că, paralel cu dezvoltarea economică a oraşului, 
asistăm şi la apariţia, formarea şi maturizarea proletariatului bucureş
tean, în raport direct cu ritmul dezvoltării lui industriale. Altfel zis, 
oraşul Bucureşti a fost centrul luptei clasei muncitoare, aici înregis
trîndu-se cele mai de seamă bătălii ale proletariatului. 

Cu toate că revoluţia de la 1848 a fost înăbuşită de baionetele 
otomane, totuşi spiritul ei nu a putut fi învins. Orînduirea feudală pri
mise lovitura mortală. Deşi, după 13 septembrie a fost instaurată căi
măcămia reac~;1onară a lui Constantin Cantacuzino :?i apoi. din mai 1849, 
domnia, la fel de reacţionară, a lui Barbu Ştirbei, totuşi, mersul înainte 
al istoriei, desfăşurarea ei legică, nu putea fi oprită de nici o forţă. De 
aceea, în viaţa oraşului Bucureşti, care face obiectul analizei de fată, 
asistăm la o creştere, deşi lentă, a elementelor capitaliste şi deci şi la 
o sporire a numărului atelierelor de cooperaţie capitalistă simplă, şi 
a manufacturilor, acestea alcătuind «Veriga intermediară dintre mese
rie şi mica producţie de mărfuri ca forme primitive ale capitalului, de 
o parte, şi marea industrie mecanizată (fabrica), de altă parte». 1) 
In sfirşit iau fiinţă fabrici care utiLizează forţa aburilor. Cu toate aces
tea, producţia era în cea mai mare măsură dată de atelierele meşte
şugăreşti şi, bine înţeles, de cele bazate pe cooperaţia capitalistă sim
plă. In 1860 erau în Bucureşti, 6825 meşteşugari. 

Evoluţia spre formele capitaliste ale producţiei a fost impusă 
~i de dezvoltarea edilitară şi urbanistică a oraşului, mai ales după Unire 
şi, în deosebi. după anul 1862, de cînd, ca urmare a recunoaşterii de 
jure a actului de Ia 24 ianuarie 1859 de către puterile europene inte
resate, oraşul Bucureşti devine capitala României, stat naţional uni
tar. Astfel, dezvoltaI'!ea edilitară ~i urbanistică a oraşului a dus în mod 
inerent la creşterea numărului meseriaşilor şi la specializarea lor, in 
deosebi în ramurile legate de construcţii, drumuri etc. In 1861 erau 
ti7 cărămidării, dintre care 32 la Cotroceni, 23 în lunca Crîng~i şi 12 
in lunca Colentinei şi Fundeni. Meşteşugarii erau organizaţi în corpo
raţii, dar ele devin anacronice din anul 1863, dnd apare legea patente
lor, şi 1864, cind iau fiinţă ca111erele de comerţ. 2) 

1) V. I. Lenin, Opere complete, III, Bucure!?ti 1961, p. 376. 
2) Istoria oraşului Bucurr.:ti, I, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, 1965, 

p. 274. 
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Paralel cu transformările intervenite în rîndurile meşteşugarilor, 
se constată ,[IltSă că încep să fie importate m~ini in deosebi pen;tru 
industria alimentară, fiind mai rentabilă. Astfel, încă din anul 1853 
a rosti înrfilnţată moara cu aburi Assan, cu maşini aduse de ii.a Viena, 
-<le 1a casa Siegel. Zece ani mai tîrziu, în 1863, existau în ţară 33 mori 
-cu aburi, iar moara Assan continua să se claseze ca cea mai mare. 3) 

Au existat tentative sL"11.ilare încă din 1847 dar numai după revo
luţie şi, mai ales, după Unire, ele s-au concretizat. Astfel, în 1862 a 
luat fiinţă o altă moară cu aburi : a lui N. T. Olmazu. Iar în 1865 sînt 
desfiinţate, printr-un decret semnat de Mihail Kogălniceanu, morile de 
apă de pe Dîmboviţa care, d~i insuficiente, mai aveau dezavantajul că 
provocau în fiecare an, numeroase inundaţii catastrofale, apele Dîmbo
viţii cuprin:ziînd mahalalele învecinate, Izvor şi celelalte. „Moara acţio
nată cu mîna, spune Marx, creează societatea cu stăpîni feudali; moara 
cu aburi, societatea cu capitalişti." 4) 

~ot în primii ani de după revoluţie se constată o creste1ie simţi
toare a numărului fobrkilor de bere. Din 11 fabrici cu aburi, din toată 
.ţara, în 1853, 4 erau în Bxureşti. Stabilimentele lui Andrei Cabe şi 
Gh. Crept încep siJ. funcţironeze din acel an, 1853, ~ar un an mai Vîrziu, 
în 1854, ia fiinţă fabrica de bere a lui Carol Oppler. In industria ali
mentară, încă din anul 1850 se observă un interes masiv din part.:-a 
micilor capitalişti ai vremii. Din acel an, încep să fie organizate fabrici 
<le mezeluri, cea dintii cunoscută la Bucureşti, este a lui Paţac care 
începe să producă într··o formă rudimentară, ~iind modernizată abea in 
.anul 1886. 5) 

Cit priveşte industria textilă, cunoaşte şi ea începuturi modeste. 
In 1859 funcţiona la Dămăroaia, o fabrică de mătase care îşi înceteazf1 
însă curînd activitatea din cauză că era mai rentabil exportul viermilor 
de. mătase în Franţa, decît fabricarea mătăsii aici. Un an mai tîrziu, 
în 1860, ia fiinţă pri.ma fabrică modernă de textile {tricotaje de lină) 
„Fabrica de tricotaje H. Schubert şi fiii". 

Industria maiterialeJ.or de construcţii, avînd în vedere moderniza
rea capitalei ţării, are o dezvoltare mai susţinută. Prima fabrică de 
·cărămidă, utilată cu maşini, ia fiinţă în 1860 şi aparţine serdarului 
?ilipescu. In 18fi5, pe locul unde este azi Circul de Stat şi cvartalul de 
blocuri, se afla fabrica de cărămidă a lui Max Tonolla. In aceşti ani, 
funcţionau, cum am arătat, 67 cărămidării manuale. Abia în 
ultimul deceniu al secolului trecut. datorită intensificării ritmului de 
constmcţii, avînd în vedere atît sensibila creştere a numărului popu
laţiei oraşului, cit şi imperativa lui modernizare, iau fiinţă alte numeroase 
fabrici. In 1894, fabrica de la Herăstrău, a lui Hagi Tudorache, 
{!Unoscutul negustor şi cămătar bucureştean; în 1895, a ing. G. Cuta
ridi, în Militari; în 1898, fabricele de articole de ciment ale 
lui Athanase O. Bolintineanu : în 1899, fahricele de cărămidă din Bucu
reştii Noi şi Bariera Herăstrău, ale lui N. Basilescu şi Gheorghe Cer-

:l) Istoria României, IV, Buc„ 1964. p. 194. 
4) K. Marx, Fr. Engels, Opere, Buc„ IV, 1958, p. 130. 
5) Istoria României, IV, Buc., 1964, p. 195. 
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-chez şi, în sfirşit, în anul 1900 fabrica de articole de ciment a lui Gh. 
Matiolli, încep să aibă mare căutare pe piaţa bucureşteană din 
cJJUza introducerii tehnicii construirii în beton armat. Strîns legată de 
industria materialelor de construcţii, sînt şi Fabrica de bazalt artifi
.cial de la Cotroceni (1865), ca societate anonimă, precum şi aceia, la 
fel, de bazalt şi ceramkă, tot de la Cotroceni, din 1869, a lui A. Wei
gand. 

Dacă pînă la Unirea Principatelor nu a existat nicăieri în ţară o 
industrie de stat, fenomen explicabil dacă avem în vedere, pe de o parte, 
stadiul de organizare i'itatală a celor două provincii : Moldova şi Ţara 
Românească, iar pe de altă parte, evenimentele militare (războiul Cri-· 
meii, 1853-1856} şi pregătirea Unirii (1857-1859), clin timpul domniei 
reformatoare a lui i\l. Ioan Cuza, începe să se contureze şi existenţa 
unei asemenea industrii. Astfel, în 1863 este construită în stil romantic 
clădirea unde începe sa funcţioneze Arsenal'lll Armatei, ridicată în Ded-
1ul Spjirei, unde a fost Curtea nouă a lui Al. lpsiliantle (177 4-17a2) . 
.Şcoala de meserii, înfiinţată în 1855 la Pantelimon, este dotată cu 
maşini moderne în anii aceleaşi domnii. Cu maşini moderne funcţiona 
~i Fonteria şi capsulăria naţională şi, la fel, atelierele tipografice ale 
Imprimeriei statului, sint modernizate ou maşini noi. (In 1864, Impri
meria statului avea J 00 lucrători). ln 1864, statul înfiinţează două noi 
fabrici : „de tutunuri" şi „de cărticele" (foiţă de ţigări). Odată cu con
struirea Gării de Nord. în 1872, au fost organizate, în faţa ei, pe tere
nul unde se află azi Ministerul Transporturilor şi TelecomunicaţiHor şi 
parcul, -- Atelierele centrale C.F.R. Aici rămîn pînă în 1930 cînd, în 
<!adrul modernizării Gării de Nord, sînt mutate in susul căii Griviţei. 
"Tot statul înfiinţează, în 1873 şi Pirotehnia armatei iar din 18i9 începe 
să funcţioneze Atelierul mecanic al poştelor precum şi fabrica de chi
brituri. Pentnt a se putea face faţă nevoilor de pîine ale armatei este 
infiinţată în 1881 Manutanţa centrală a armatei. Cum nevoile legate de 
salubritatea oraşului cresc din ce în ce, în 1893 sînt organizate Atelierele 
Primăriei Capitalei. In sfîrşit, în 1895 statul înfiinţează Pulberăria 
armatei. 6) 

In asemenea condiţii, fără sprijinul accentuat ,al capitalului străin, 
dat fiind că toate incercăTile ck>mnitorului Al. I. Cuza s-au lovit de re
zistenţa capitaliştilor străini, dezvoltarea industriei bucureştene, nu 
.putea fi decît foarte timidă în această perioadă. Dacă industria alimen
tară, uşoară sau a materialelor de construcţii a cunoscut un oarecare 
_prog~es, în schimb industria meta1urgică s-a redus la înfiinţarea cîtorv3. 
unităţi. Este vorba de o fabrică de clopote, mai aurind un atelier, înfiin
ţat în 1858 de Daniil Wolf, şi de o fabrică de foi de tablă a lui B. Gai
ser, care a început să producă din anul 1859. Iar în 1864 se înregistrează 
transformarea fabricii Lemaitre în Metalurgia română. 

6) Pentru toate datele privind fabricile, întreprinderile industriale din Bucu
reşli, vezi ing. N. Paiano „La grande industrie en Roumanie de 1866-1906" 
Buc„ 1906. 
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Stadiul general al dezvoltării economiei naţionale şi mai cu seamă 
al industriei bucureştene, în timpul domniei lui AL Ioan Cuza, se poate 
vedea din conţinutul primei expoziţii „naţională de agricultură şi in'
dustrie", organizată la Bucureşti, între 20-27 mai 1865. 

Int.enţii1le domniei şi ale guvern.elor lui A~. Ioan Ouza au fost, 
şi la acest capitol, pline de entuziasm şi de simţ al prevederilor. Con
siderînd că statul trebuie să incurajeze dezvoltarea economiei ţării şi 
să stimuleze inliţiativa particulară în domeniul înfiinţării de fabrici, 
Al. Ioan Cuza a semnat la 12 iulie 1863 un decret cu privirere la orga
nizarea şi modul de funcţionare al expoziţiilor economice. Cea dintîi ex
po~iţie - hortioolă şi de apicultură - a fost organizată la Bucu~ti, 
în Cişmigiu, intre 1-8 octombrie 1864. ln răspunsul său dat animato
rului expoziţiei, P. S. Aurelian, cu ocazia distribuirii premiilor, Mihail 
Kogălniceanu, primul ministru, a ţinut să sublinieze rolul mare pe 
care-l joacă agricultura, comertrul şi industria ţării ,,la dezvoltarea pros
perităţii publice". 

Prima expoziţie naţională de agricuJtură şi industrie a fost des
chisă însă, tot la Bucureşti, intre 20-27 mai 1865, pe locul unde sînt 
Halele Obor, la bariera moşilor, în casele lui Ion Heliade Rădulescu, 
aflate azi în incinta Uzinei de pompe. Expoziţia cuprindea vreo 1 200 
exponate, iar din presa vremii aflăm că ele erau într-o majoritate 
covîrşitoare agricole. Ceea ce demonstrează caracterul predomdnant 
agrar al economiei naţionale de atunci. La a.ceastă expoziţie industria 
b~teană a fost prezentată ou citeva maşini şi instntmente de 
cîmp şi grădină, fabricate în atelierele Şcoalei de agricultură de la 
Pantelimon. De asemenea, Atelierele Armatei au expus colecţii de arme„ 
W1! tuDw Qan(delaib~ şi piese de fontă turnate. 1n sfîrşit. turnărtDrila de 
la Belvedere a lui Effingham Grant 7) a prezentat mori manuale şi cu 
aburi, ferăstraie etc. 8) 

Deşi, după cum am văzut, capitalismul 5e dezvolta lent în prima 
decadă după revoluţia de la 1848, totuşi, se obsea'vă o certă dezvoltare 
a comerţlllilui şi a pieţei interne. ln anul 1860, din 30.00J de comercianţi, 
cîţi erau în ţară, 4 7 42 erau la Bucureşti 9), Oraşul începe a fi legat de· 
celelalte centre ale ţării cu drumuri mai accesibile. ln 1863, drumul 
principal ce lega or8.'1ul cu restul ţării, era în mare parte şoseluit. Se 
foc poidutL1i de fier iar în 1869 se dă în exploaitare prima linie ferată., 
Bucureşti-Giurgiu. Sînt construite cele dintîi linii t.elegrafice electrice. 
între anii 1854-·1855. ln acest an ia fiinţă şi o şcoală de telegrafie. In 

7) Effingham Granţ (1820-1898) a funcţionat în perioada revoluţiei de la 
1848 ca secretar al consulatului britanic de la Bucureşti. A fost şi reprezentantul 
unei societăţi de asigurare engleză, „Globus". A rămas în ţară căsătorindu-se cu 
Zoe Racoviţă, fiica lui P.J. Racoviţă şi a Anei C. Golescu. A fost proprietarul 
multor terenuri din cartierul care şi azi îi poartă numele. (Cf. Matei Ionescu : 
Episoade din epoca începuturilor industriei moderne bucureştene, în Materiale 
de istorie şi muzeografie, IV, 1966, p. 170). 

B) Cf. But:ur Tincu. Primele expcziţii economice organizate în Bucureşti fn 
anii 1864-1865, -în Materiale de istorie şi muzeografie, IV, 1966, p. 273-280. 

9) N. N. Constantinescu (sub redacţia lui) Din istoricul formării şi dezvol
tării clasei muncitoare din România, Buc., 1959, p. 137. 
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anul 1857, telegraful este preluat, în mod complet, de către stat. Se 
~mit timbre poştale ; primele datează din 1862 iar în 1865 apar timbre 
au efigia lui Al. Ioan Cruza. 

In schimb, piaţa financiară a avut mult de suferit din cauză că 
nu exis1Ja un sistem modern de credit. Este cunoscută şi forma cămă
tăriei. Ln. 1860 erau în Bucureşti 39 bancheri, dar şi 32 zanafi I~ 25'. 
„zălogari" 10). La 19 octombrie 1865, Adolphe de Herz şi I. Lobel înfiin
ţează Banca României, societate anonimă cu un capital de 25 milioane
lei. Circulaţia monetară se făcea foarte greu, erau 70 de monede stră
ine care circulau pe piaţia bucureşteană. Eforturile lui Al. Ioan Cuza 
de a obţine împrumuturi pe piaţa străină nu au reuşit, nu numai din 
cauza neîncrederii capitaliştilor străini faţă de tînărul stat român, ci 
şi din cauza scurtei lui domnii. 

Ca orice început au fost nenumărate greutăţi, dar cu timpul au 
fost învinse. După reforma agrară din 1864, care a lăsat libere pentru 
munca în intreprinderi industriale braţele foştilor clăca5i, s-a produs 
un adevărat eveniment pe piaţa internă, care, conjugat cu ascensiunea 
capitalismului şi ou importul de capital străin, a dus la crearea unei 
industrii în sensul modern al ouvîntului. Apar unităţi industriale în 
foarte variate ramuri de producţie, bineînţeles ponderea căzînd tot asu
pra industriei alimentare, uşoare sau de construcţii, avînd în vede:re 
caracterul neplanic, al dezvoltării industriei într-o societate capitalistă. 
ln industria alimentară, este înregistrată în 1874, înfiinţarea Fabricii 
de conserve D. Staicovici, iar în 1876, Fabrica de zahăr de la Chitila, 
In general, se r~mareă însă faptul că pînă la războiul pentru cucerirea 
independenţei naţionale (1877-1878), dezvoltarea industriei bucureştene· 
a conti;nn.liait. să se producă într-un ritm destul <le lent. ln aoeastă pe
rioadă, de la reforma agrară (1864) pînă după războiul independenţei 
(1878), mai apar doar citeva unităţi din industria metalurgică (turnă
toria F. Freund în 1867 şi Oompania generală Liege în 1872), o între
prindere de tîmplărie mecanică (E. Lessel, în 1874), întreprinderi de 
cartonaje şi tipar (F. Gobl în 1865 şi I. V. Socec în 1871) precum şi 
întreprinderi de pielărie şi tăbăcărie (Bernard Weitasse în 1867 şi M. G. 
Trandafirescu în 1873. 11) Nimic în industria materiilor textile şi de· 
îmbrăcăminte întrucît în pielărie şi textile, produsele proveneau numaf 
din atelierele meşteşugăreşti ; nimic în indmtria alimentară, în afară 
de cele două unităţi menţionate ; nimic în industria chimică. 

Această situaţie se explică prin criw economică dintre anii 1874·-· 
1875 şi aplicarea convenţiei comerciale cu Austro-Ungaria din 1875, 
impusă de conservatori, care erau în cea mai mare parte moşieri, pen
tru a-şi asigura exportul grînelor. Astfel, dezvoltarea industriei a fost 
în mod sensibil frînată, deşi reforma agrară dăduse libert'.ite braţelor· 
de muncă. 

ln schimb, meseriile au un mers ascendent şi ocupă sectorul prin
cipal al producţiei în ll11Ullte ramuri, bineînţeles în ramurile care îşi pro
curau materii prime din interiorul ţării, ca mătasea, pielea, blănurile. 

JO) Ibidem, p. 278. 
11) Istoria or«:•ului Bucureşti, I, 1965, p. 306. 
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·Textilele, încălţămintea şi blănuri,le :m continuat a fi confecţionate de 
meşteşugari manuali. Insă, totuşi, se produc şi unele specializări în 

·diverse ramuri ca în sortimentele de mobilă, sau ca stabilimentul din 
Dealul Spirii care fabrica şi candelabre. Totodată, se constată şi un 
adevărat exod al meseriaşilor spre Atelierele CFR şi altele. 

Specializarea pe diverse ramuri de meserii pe de o parte, şi exodul 
meseriaşilor din meseriile lor de bază pe de altă parte, marchează sta

·diul de prefacere, de transform.are a fortelor de producţie. Trecerea de 
la o orînduire la alta nu se putea face fără zguduiri adînci în structura 
societăţii. ln această perioadă se produc cele mai contradictorii situaţii: 
se înmulţesc ramurile de producţie meşteşugărească, fenomen firesc în 
·orînduirea feudală, dar se constată şi un exod al meseriaşilor din ramu-
1-ile de producţie care nu le mai puteau aSIÎgura existenţa; se produce 
o criză economică dar începe să intre şi capitalul străin ; dispar unele 
meserii, apar altele. In toată această frămîntare în structura economică 

.a societăţii, un singur fenomen este permanent şi nefluctuant : tendinţa 
către progresul social şi înoirea forţelor de producţie. De aceea, 1Jocmai 
în această perioadă de criză, este înregistrată ascensiunea capitalismu
lui şi deci, în mod inevitabil, şi consolidarea lui. odată cu lărgirea pieţei, 
ca urmare a ciştigării independenţei naţionale. 

Perii.oada ce începe pentru economia ovaşului Bucuresti, după răz
boiul pentru cucerirea independenţei. mav.:hează o înilmire economică 
deosebită care contribuie în mod substanţial la dezv:oltarea economiei 
naţionale în general. In ultimele două decenii ale sec. al XIX-lea au 
fost înfiinţate în Bucureşti 60 de fabrici şi ateliere, în afară de mori, 
brutării şi fabrici de bere. Erau în total peste 4000 lucrători 12). Evident 
nu a existat o modernizare integvală a economiei bucureştene, dar au 
fost făiouţi mulţi paşi înainte în această privinţă. ln timp ce industria 
alimentară sau a unor materiale de construcţii, fiind mai rentabilă 
era dotată cu maşini moderne, ramura pielăriei era încă în stadiul 
muncii manuale, aproape în întregime. Totuşi, se constată că industria 
de tip modem era majoritară şi că vechile ateliere meşte:~ugăreşti se 
-împuţinau din ce în ce. Pătrunderea capitalului străin, în deosebi aus
tro-german, se face pe scară mare. El s-a îndreptat, în deosebi, spre 
industria uşoară avind materiile prime în ţară. Ramurile a!cestei in
-dustrii, deşi n-au beneficiat de avantajele legii de încurajare a indus
triei naţionale din 1887, totuşi s-aru dezvoltat continuu. 

1n această perioadă iau fiinţă morile A. St. Solaoog1u şi Stanco
vici (1885), A. Popovici (1895) şi Jehender Halberstadt (1900) ; o fabrică 
de pîine „Viaţa", cunoscută încă din 1878 cu numele de „Manutanţa Pri
măriei" începe să producă în mari cantităţi din anul 1898; în 1882 ia 
fiinţă Fabrica de spirt Bragadiru, iar 2 ani mai tîrziu Fabrica 
de bere cu acelaşi nume şi Fabrica de spirt de pe domeniile 
Barbu Ştirbei la Buftea. Un loc de seamă în industria alimentară 
îl ocupau fabricile de produse zaharoase : D. Rovaciu (1882), Gh. Riegler 
(1884), H. Frank Sohne (1889), M. Economu (1890), O. I. Zamfirescu 

12) Istoria oraşului Bucureşti, I, Bucureşti, 1965, p. 337 . 
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(1892), G. Dobriceanu (1894). De asemenea, a fost mărită şi modernizată 
Fabrica de mezeluri L. Paţac (1886) iar Fabrica de uleiuri vegetale Phănix 
intră în producţie din anul 1894. Apoi Fabrica de săpunuri Stela (1884) 
şi I. Dumitrescu, din comuna Militari (1889), precum şi Intreprinderea de 
mobilă Marin Ganea (1898). 

ln industriia textilă şi a încălţămintei se constată, este drept, un 
mMe awnit. Numai că, te~ilelle iee se fabricau la BUiCUTeşti, \erau, în 
-deosebi, postavuri groase şi pînzeturi pentru armată şi populaţia rurală. 
Populaţia citadină se aproviziona cu textile aduse din Germania, An
gliila, F:rainţa sau Belgia. Ţesăturri:le de bumbac sau in ce se făceal\.I/ în 
întreprinderile Drăghiceanu Cristescu (1886), A. A. Crompton et comp. 
·(1894), ţesăturile de lină Dr. Cerchez (1896), pîsleile de la Societatea 
pentru furnituri militare (1881), pentru a cita numai cît.eva, nu au rezol-

·vat integral, atît cantitativ cît şi calitativ, această problemă industrială. 
O altă industrie - tăbăcăria -- cu veche tradiţie încă din sec. 

al XVII-lea era tributară industriei chimice străine, în ceea ce priveşte 
procurarea de tananţi. Totuşi, au luat fiinţă mari fabrici de încălţă
minte : Gr. Alexandrescu (1885), Societatea pentru furnituri militare 
fost Mandrea (1887), G. Costamgna (1888), Th. Sapatino (1889), şi Toma 
I. Ceamis (1893). 

1n industria metalurgică, progresul continuă a fi foarte lent. In 
1887, cînd apare legea pentru încurajarea industriei naţionale, în Bucu-
reşti erau foarte puţine fabrici. In general au luat fiinţă fabrici de 
turnătorie şi construcţii, E. Ciriak (1882), Emil Wolf (J 883), K. Priefert 
-(1887), Fr. Weigel (1889), I. Haug (1890), şi Jaques Katz (1898). De ase
menea, în 1890 producea şi fabrica Steaua Română, de la bariera Gd
vi ţa, piese necesare industriei petrolifere. 

Producţia acestor fabrici nu putea acoperi nevoile locale. De aceia 
·oraşul ca şi ţara întreagă de altfel, continua a fi tributar pieţei străine 
în domeniul industriei metalurgice. 

In schimb, afirmarea şi dezvoltarea prodigioasă a culturii, în toal.e 
formele ei de manifestare, literatură, artă etc., au făcut ca industria 

·celulozei, hîrtiei, tiparului şi cartonajului, să capete întîietate în indus
stria bucureşteană. Porndnd de la tipografia lui i\lbe.rt Baer (11850), 
a lui Carol Găbl (1859), F. Gobl (1865) şi I. V. Socec (1871), acestea 
din urmă deja amintite, continuînd cu Tipografia Cărţi bisericeşti (1882), 
S. Schwarz (1883), Iosif Gobl (1889), T. Basilescu (1890), StabHimentul 
1'Iinerva (1892), Soc. Anonimă Adevărul (1895), şi C. Sfetea (1896), vom 
constata că în industda tipografică s-a menţinut un ritm similar cY. 
CJ.cela al industriei tipografice străine. 

Se impun a fi menţionate şi eforturile de industrializare făcute la 
· :;fîrşitul sec. al XIX-lea de către Primăria oraşului. Modernizarea capita
lei, care reclama mari lucrări edilitare şi urbanistice şi un utilaj mo

. dern, precum şi creşterea ei atît ca teritoriu cit şi ca număr de locui
tori, ·au obligat administraţia municipală să treacă la crearea multor 

·întreprinderi legate de iluminat, salubritate, canal, apă curentă etc . 
. Astfel, în 1871 a fost inaugurată Uzina de gaz aerian de la Filaret; în 
1884, Uzina electrică a Teatrului Naţional ; în 1888 sînt făcute filtrele 
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ele la Arcuda, iar în 1889 oraşul începe să fie luminat cu curent de la 
Uzina Grozăveşti care alimenta şi prima linie de tramvai electric Co
troceni-Obor înfiinţată la 9 decembrie 1894. 

O industrie ce se dezvolta nestingherit pe o bază legică, precum şi 
legătmile din ce în ce mai strînse dintre oraşul Bucureşti şi restul ţării 
sau străinătate, impuse de intensificarea relaţiilor comerciale, de import 
şi mai ales de export, toate acestea au creat necesitatea înfiinţării de· 
bănci sau societăţi de asigurare. In 1880 ia fiinţă Banca Naţională, ca 
principală institutie de credit şi singura în drept să emită monede sau 
bancnote. Banca Marmoroch, una din cele mai vechi bănci bucu
reştene datînd încă din 1848, îşi intensifică activitatea financiară cu ca
pital german şi maghiar. In 1894 ia fiinţă Banca Agricolă, în 1897 Banca 
generală română, în 1898 Banca de scont etc. Şi tot în aceste ultime de
cade ale secolului trecut apar şi se întăresc societăţile de asigurare. In 
1881, vechile societăţi „Dacia" şi „România" fuzionează iar din anul 
1899 începe să activeze şi Societatea Naţională. 

Astfel, cu tot mersul uneori lent, alteori sinuos, la sfîrşitul 
sec. al XIX-lea industria bucureşteană ajunsese să fie c.ea mai puter
nică industrie din ţară, numărul unităţilor ei totalizind aproape o jumă
tate din numărul total al fabricilor din toată vechea Românie. Din tota
lul unităţilor si întreprinderilor industriale din Buoureşti, aproape 100 
iTJ.treu în prevederile legii de încurajarea ind1UStriei naţionale, avînd 
deci, fiecare, un capital de cel puţin 50.000 lei, 25 de lucrători şi maşini 
perfecţionate. In afară de aceste fabrici. mai existau altele .. multe. care 
nu intrau în prevederile legii menţionate, adică morile, fabricile de bere„ 
spirt etc. 

In asemenea condiţii obiective era firesc ca şi procesul apariţiei 
şi forrnă.rii proletari1ci.tru.lui bucureştean să se desfăşoare în ritmul apa
riţiei, formării şi dezvoltării industriei bucureştene. De la crearea So
cietăţii de ajutor reciproc a tipografHor bucureşteni din 1858, pînă la 
crearea P.S.D.M.R. in 1893, ca şi de la primele greve spontane, cu ca
racter pur revendicativ, pînă 1'a grevele organizate, cu caracter politic 
revoluţionar, ca greva lucrătorilor în lemn şi fier în 1888, este tot atîta 
drum ca de la atelierele de cooperatie capitalistă simplă, la fabricile şi 
uzinele moderne de la sfîrşitul sec. al XIX-lea. In această jumătate de 
veac. de la 1848-1900, s-a desfăşurat procesul formării clasei munci
ioare bucureştene, începînd prin a fi o clasă în sine şi terminînd prin 
a fi o clasă pentru sine. Timidele începuturi ale proletariatului bucu
re:;;tean, tot drumul parcurs de el, furmaţia lui marxistă, închegată de-a 
lun,gw ani.lnr printr-o stăruitoare muncă ştiintifică, prin lecturi mar
xiste. toate ace5tea au contribuit la maburimrea lui. Iar alături de munca 
educativă pe care au depus-o .chiar muncitorii între ei, trebuie să men
\.ionăm şi contribuţia cercurilor revoluţionare, a revistelor socialiste. ce· 
au apărut mai ales la Bucureşti, precum şi legăturile cu proletariatul 
internaţional, ce n-au fost întrerupte niciodată. 

In felul acesta, printr-o metodică pregătire în timp, proletariatul 
hucureştean, deşi a primit o grea lovitură în 1899 prin dizolvarea 
PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DIN R0-
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MÂNIA. din oauza aşa zişilor „generoşi", a putut totuşi ca, încă din 
primii ani ai secoh.111ui al XX-lea, prin „România muncitoare", prin crea
rea Partidului Social Democriat din România, prin demonstraţii şi greve, 
să duqă mali. departe steagul luptei ce avea să se lînalţe biruitor în 
anul 1921, odată cu crearea Partidului Comunist Român. 

RJ!;SUME 

L'auteur montre que le developpement industrie! de la ville de Bucarest dans 
la seconde moitie du XIX-e siecle (1848-1900) a ete rendu possible par la trans
formation du mode de production, par suite du passage du systeme feodal au sys
teme capitaliste. Par ailleurs, il ne neglige pas non plus les facteurs politiques, 
tels que la revolution de 1848, la reunion des principll'Utes (1859) et la proclamation 
de l'independance (1877), qui ont facilite, en creant l'Etat national roumain uni, 
le deroulement du processus de l'industrialisation, ce qui a permis que la capitale 
de la Roumanie ait, ă la fin du XIX-e siecle, !'industrie la plus developpee de tous 
les centres du pays. 

Dans l'article, on suit toutes les phases de developpement de !'industrie bu
,·arestoise, en commern;ant par les transformations intervenues au rang des artisans 
a la suite de l'utili~dtion de la force motrice. On constate que, en general, !'industrie 
legere, et, plus partfrulierement, !'industrie alimentaire et celle des materiaux de 
construction sunt preponderantes. vu leur caractere plus marque de rentabilite. On 
y souligne l'importance de la creation de !'industrie d'Etat, entreprise par Alexandre 
Ioan Cuza durant son regne (1859-1866) ainsi que l'importance des premieres ex· 
positions industrielles. 

En ce qui concerne le commerce, corollaire implicite de la vie economique, 
l'auteur fait ressortir les grandes difficultes que recontra surtout le regne de Al. 
Ioan Cuza, par suite du manque de voies de communication, routes, voies ferrees, 
etc. On y mentionne egalement les difficultees provenant d'un systeme monetaire 
qui ne commenl'.'e ă s'affirmer qu'en 1867. 

Dans la seconde partie de l'article, l'auteur presente les nouvelles conditions 
objectives qui sont apparues ă la suite de la proclamation de l'independance, con
ditions facilitant l'extension et la multiplication des marches et imposant un rythme 
nouveau au developpement de !'industrie bucarestoise. 

Cette situation nouvelle a mene â la consolidation du capitalisme et a rendu 
possible l'affirmaticn du proletariat bucarestois. 
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