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CUV1NT 1NAINTE 

Prin culegerea de faţă punem la îndemîna iubitorilor istoriei oraşu
lui nostru cel de al Vl-lea volum al publicaţiei Bucureşti. Materiale de 
istorie şi muzeografie. Acesta însumează rezultatele preocupărilor colec
tivului ştiinţific al Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, căruia 
i s-au alăturat, ca şi la volumele precedente, specialişti în domeniul arheo
loqiei şi istoriei de la facultăţile şi institutele de cercetare din Capitală. 

Reflectînd în mod nemijlocit gama largă a problemelor de muzeo
logie ce preocupă colectivul nostru, volumul se prezintă ca o culegere 
de studii, comunicări si note privind multimilenara existenţă a societăţii 
omeneşti pe teritoriul de azi al Bucureştilor. 

ln sumarul acestui volum apare, pentru prima dată, un nou capitol, 
intitulat „Cercetări arheologice", care cuprinde studii elaborate pe baza 
săpăturilor arheologice din perioada anilor 1965-1967. Astfel, valorifica
rea cercet&rilor arheologice ale muzeului, realizată pînă în prezent în cele 
două volume Cercetări arheologice în Bucureşti (1963 şi 1965), este con
tinuată în capitolul amintit, integrat anuarului Bucureşti. Materiale de 
istorie şi muzeografie. In felul acesta. se realizează o lucrare cuprinzătoare, 
care reflectă în mod unitar cercetările privind evoluţia societăţii omeneşti 
de pe teritoriul oraşului Bucureşti., din cele mai vechi timvuri pînă în 
zilele noastre. Continuăm totodată tradiţia revistei Bucureşti a Muzeului 
Municipal, apărută între anii 1935-1937, în care erau publicate studiile 
privind istoria oraşului, indiferent de epoca pe care o tratau. Datorită 
acestor modificări volumul este organizat pe patru mari capitole : 1 -
Cercetări arheologice, 2 - Studii de istorie, 3 - Materiale de muzeo
wafie, 4 - Comunicări - note - recenzii. 

Tematica materialelor publicate, axată în principal pe istoria Bucu
re.~tilor, abordează o varietate de probleme, unele dintre ele prezentînd 
importanţă naţională. Astfel, studiul „Cercetări arheologice la Cernica" 
cuprinde date valoroase privind epoca neolitică în Cîmvia Română, iar 
cel consacrat săpăturilor arheologice de la Băneasa-Străuleşti desbate di
ferite aspecte ale continuităţii locuirii a.utohtone în această zonă ; se 
publică pentru prima dată însemn6rile cronicarului Grigore Andronescu 
despre vechea gospodărire a Bucureştilor ; se tratează numeroase pro
bleme privitoare la istoria culturii, la dezvoltarea administrativă şi edi
litar-urbanistică a oraşului etc. 
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Volumul îşi propune să popularizeze prin cîteva articole de mu
zeografie obiecte valoroase din colecţiile muzeului. 1n ultimul capitol au 
fost concentrate comunicările expuse atît în cadrul ciclului Muzeului de 
istorie a municipiului Bucureşti, cît şi unele din temele prezentate la cea 
de a IV-a sesiune ştiinţifică a muzeelor, din ianuarie 1968. 

Rod al unei intense activităţi de cercetare, volumul al VI-lea al 
publicaţiei noastre Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie contri
buie la lărgirea şi adîncirea cunoştinţelor privind istoria Bucureştilor. 

FLORIAN GEORGESCU 

Directorul Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti 
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I. CERCETĂRI ARHEOLOGICE 

DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE DE LA CERNICA ŞI IMPORTANŢA 
LOR PENTRU CUNOAŞTEREA VECHILOR CULTURI 

DIN ŢARA NOASTRA 1
) 

de Prof. dr. docent GH. CANTACUZINO şi 
SEBASTIAN MORINTZ, cercetiitor princi
pal la Inst. de Arheologie al Academiei 
R.S.R. 

Institutul de arheologie al Academiei R. S. România a executat în 
anii 1960-1964 singur şi apoi în colaborare cu Muzeul de Istorie a ora
şului Bucureşti, cercetări arheologice pe un promontoriu situat între 
pă.d~e Şi malul de vest al lacului Cernica, în raza gatului Căldărb.ru 
(Comuna Cernica) (fig. 1.1). Acest teren este uşor înclinat lîngă pădure 
~i în partea de mijloc, dar coboară spre nord, în pantă repede şi spre est 
în pantă mai lungă, dar mai puţin abruptă pînă în lacul Cernica. 

Cele 107 şanţuri deschise pe acest teren din 1960 pînă la 1967 au 
scos la iveală urmele mai multor culturi materiale, care se înşiră din 
mileniul IV î.e.n. pînă la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi anume : din 
epoca neolitică s-au descoperit două aşezări omeneşti ale culturilor Du
<leşti şi Boian şi o vastă necropolă a culturii Boian; (fig. 1) din epoca 
bronzului timpuriu, mijlociu si tîrziu s-au găsit vestigii de locuire, mai 
limitate, ale culturii numite Glina III şi mai numeroase ale culturii Tei; 
iar din epoca feudală au ieşit la lumină vestigii foarte bogate, adică 25 
locuinţe ale vechiului sat medieval Mărăcineni, înfiinţat în a doua jumă
tate a secolului al XVI-lea, conacul stăpînului feudal transformat la în
ceputul secolului al XVII-lea în chiliile mănăstirii Iezerul, un paraclis 
boieresc transformat tot atunci în biserica aceleiaşi mănăstiri, apoi clo
potniţa bisericii, cimitirul medieval, format împrejur, şi un numeros şi 
,rariat material arheologic. 

Deosebit, din intervalul de timp dintre epoca bronzului şi cea feu
dală, s-au descoperit pe acest promontoriu vestigii, nu prea numeroase, 
arătînd o locuire vremelnică a triburilor geto-dace din perioada La Tene 
şi apoi a populaţiei băştinaşe din epoca prefeudală (secolul VI e.n.) 

A vînd în vedere numărul mare de culturi şi de monumente găsit~ 
prin cercetările de la Cernica, nu este cu putinţă de a prezenta şi de a 
examina în această lucrare descoperirile aparţinînd tuturor culturilor din 
acest loc, ci sîntem siliţi a face o alegere şi a prezenta numai descope-

1) Comunicare ţinută în ziua de 13 martie 1968 la Muzeul de istorie a ora
şului Bucureşti. 
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I Argilă verwie-glil/Juie cu concrefiuni calcaroase 2 Loess galben cu concre(1imi calcarO.?se J Loess 
castaniu Jbl'ămTnt brun inchis (Cultura Dutlefli} J c Pamint negru/ Cultura 801anl) .Jd f'âmlnl 
negru (Cultura Boian 11) <- Pămint negru-cast11niu cu urme de bronz 51 Plmlf?f negru /sec. ,(VI - XVf 

· 56 Pămint neru /sec ,(VI/- .fY!I!) G Păm!nt cenu11u /arabil) 7 Nivelare . 

Fig. 2. - Cernica, a- necropola neolitică, fragment din profilul pere
telui de est al s. XCV B ; b- necropola neolitică, fragment din profilul 
peretelui de est al s. LXXXIX A ; c- aşezările neolitice, fragment d1n 

profilul peretelui de nord-vest al s. XLI. 

ririle principale ale unei epoci. De aceea am considerat necesar şi util să 
prezentăffi/ aici cele mai importante monumente şi obiecte din epoca 
neolitică şi să examinăm problemele lor principale. 

Stratigrafia promontoriului (fig. 2) pe care s-au executat săpăturile, 
are trei aspecte deosebite, după cum este cercetată îri partea de sus, de 
mijloc a terenului sau pe pantele spre lacul Cernica_ In partea de mijloe 
a promontoriului şanţurile deschise au indicat existenţa următoarelor 
straturi (fig. 2 a} ; stratul 1 de argilă vînătă gălbuie, cu depuneri calca
roase; stratul 2 de loess galben - castaniu cu concreţii de calcar, ambele 
aceste straturi fiind pămînt viu ; stratul 3 compus din loess castaniu, cu 
nuanţă brună-roşcată şi conţinînd în partea superioară pietricele, mici 
bucăţi de chirpic şi de ceramică neolitică, aduse prin inflitraţia apelor ; în 
acest strat au fost săpate mormintele neolitice care adeseori l-au străbătut 
~:i au ajuns cu gropile în stratul 2. 

Urmează stratul 4, format din pămînt negru-castaniu, conţinînd 
materiale din epoca bronzului, apoi stratul 5, compus din pămînt negru. 
sau negru-cenuşiu, care cuprinde, după poziţia sa în promontoriu, unul, 
două sau trei nivele (5 a, 5 b, 5 c}, conţinînd materiale din epoca feu-
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dală, datînd din secolele al XVI-lea, al XVII-lea şi al XVIII-lea şi variind 
în grosime după intensitatea locuirii feudale. Deasupra apare stratul 6 con
ţinind pămînt cenuşiu, care formează nivelul solului actual şi apoi stra
tul 7, format din pămînt scos din şanţuri prin săpăturile arheologice şi 
nivelat ulterior pe solul actual. 

In raport cu aceste constatări stratigrafice, şanturile săpate în par
tea de vest a promontoriului, în cuprinsul aşezărilor neolitice, prezintă 
unele deosebiri importante (fig. 2 c) care au putut fi observate în special 
in cele două şanţuri lungi XV şi XLI, care au străbătut de la vest la IO'St 

cea mai mare parte a terenului cercetat. Dacă straturile prime (1-3) 
sînt identice, se constată apoi în partea de vest a promontoriului (fig. 1 
şi 2 c) existenţa unui strat (3 b), format din pămînt brun-închis, cuprinzînd 
materiale arheologice şi partea de sus a gropilor aparţinînd culturii neoli
tice Dudeşti : după aceea un strat (3 c), compus din pămînt negru, conţi
nind alte materiale arheologice şi gura gropilor de bordeie sau de gunoaie 
ale culturii Boian faza I ; după care urmează un strat (3 d), foarte sub
ţire, de p'ămînt negru, conţinînd puţine urme ale culturii Boian faza II. 
Menţionăm că acest strat este sporadic şi lipseşte pe cea mai mare parte a 
suprafeţei investigate. Straturile superioare (Nr. 4-7) sînt identice cu 
acele observate în partea de mijloc a terenului. In general se constată 
că urmele neolitice pătrund ac:Jînc în actuala pădure Căldăraru, unde nu 
au putut fi delimitate şi se întind pe circa 81 metri de la pădure spre 
est, arătînd astfel aproximativ limita în această direcţiie a aşezărilor 
neolitice (fig. 1). 

In partea de est a terenului, pe pantele spre lacul Cernica, strati
grafia este de asemenea mult modificată (fig. 2 b), deoarece mai întîi 
dispar loessul galben şi acel castaniu, înlocuite prin argila vînătă-gălbuie 
(nr. 1) şi prin argila lutoasă-cafenie (nr. 3 a), iar mai departe, pe panta 
spre lac, dispar chiar aceste straturi şi apar succesiv argila nisipoasă, 
nisipul fin fără pietricele, nisipul cu pietriş avînd şi incluzii de oxid de 
fier sau de mangan. 

In această lucrare vom prezenta succesiv descoperirile făcute pînă 
la sfîrşitul anului 1967 prin săpăturile conduse de tov. Sebastian Morintz 
în aşezările neolitice, arătînd si· problemele lor, apoi vom examina rezul-· 
tatele cercetărilor arheologice sub conducerea tov. prof. Gh. Cantacuzino 
in cuprinsul necropolei neolitice de la Cernica. 

Prof. dr. docent Gif. CANTACUZINO 

AŞEZĂRILE NEOLITICE 

Cercetările efectuate între anii 1961-1967 în partea de vest a pro
montoriului, în imediata vecinătate a pădurii Cemica, au avut drept 
rezultat descoperirea a numeroase urme de locuire din epoca neolitică, 
care atestă o aşezare a purtătorilor culturii Dudeşti şi alta din prima 
fază a culturii Boian. Foarte puţine materiale documentează o sporadică 
locuire din a doua fază a culturii Boian. Succesiunea în timp a celor trei 
aspecte culturale menţionate a fost precizată de cercetările făcute în 
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Muntenia în ultimii ani, 2) iar observaţiile stratigrafice de la Cernica au 
confirmat-o. Materialele neolitice descoperite de noi provin în cea mai 
mare parte din gropi şi în mai mică măsură din stratul de depunere din 
jurul acestor gropi. Din totalul de 102 gropi, 34 au fost săpate în vremea 
culturii Dude7ti, 65 în prima fază a culturii Boian şi numai 3) trei în 
faza Boian II. Unele gropi au servit pentru amenajarea bordeielor. Aces
tea sînt de formă ovală, aproape rotundă sau aproximativ dreptunghiu
lară cu colţuri rotunjite avînd în medie dimensiunile de 3,50 X 2,50 m şi 
adincimea de 0,70 - 0,80 m. 

Pe fundul acestor gropi s-u observat urmele unor vetre, avînd 
aspectul unor pete rosiatice. Alte numeroase gropi, de formă rotundă şi 
de dimensiuni mai mici au servit pentru diverse nevoi casnice, de obicei 
pentru provizii, fiind apoi umplute cu gunoi. 

Cercetările făcute pînă în 1967 ne-au permis să delimităm aşeză
rile neolitice către N. E. si S. Sondaje făcute în pădure ne-au arătat că 
aşezările se întindeau mult şi spre vest. Limitele lor în această direcţie 
nu sînt încă precizate. Incă de pe acum putem afirma că aşezarea de tip 
Dudeşti de la Cernica este cea mai mare din cite cunoaştem. Locuitorii 
aşezării trăiau în bordeie amenajate în gropi acoperite cu un schelet de 
lemn şi cu stuf pe care se aşeza pămint. În săpăturile din 1964 s-au desco
perit ruinele unei construcţii de suprafaţă, unică pînă acum în aşezarea 
de tip Dudeşti de la Cernica. Destinaţia acestei clădiri, care se evi.den
ţ:ază clar în raport cu locuinţele obişnuite, nu poate fi încă precizată. , 

Locuitorii aşezării se ocupau cu creşterea vitelor, fapt atestat de 
oasele de oi, capre, boi şi porci şi cu cultivarea primitivă a plantelor, 
documentată prin silexuri microlitice, utilizate la seceri şi de rîşniţe pri
mitive de mînă. Pescuitul şi vînătoarea constituiau de asemenea resurse 
imJ')ort3nte de hran3 într-o vreme în care cultivarea plantelor şi creşterea 
vitelor nu puteau satisface necesităţile comunităţii respective. Cele mai 
răspîndite unelte erau topoarele de piatră, de forma unor dălţi neper
forate. 

Materialul cel mai caracteristic si mai numeros îl constituie cera
'11ica. In cadrul acesteia se disting tr:ei categorii (fig. :::) : L grosolană 
făcută din lut amestecat cu pleavă, cu suprafaţa poroasă ; 2. lucrată mai 
îngrijit. din lut amestecat cu nisip, bine frămîntat şi adesea cu pleavă şi 
bine arsă. Pereţii vaselor din această categorie au fost ornamentaţi cn 
motive variate între care predomină benzile meandrice umplute cu ha
şuri sau cu o reţea de linii spiralice executate prin incizie ; 3 ceramică 
din lut fin, avînd suprafaţa cu luciu metalic decorată cu pliseuri. 

Materiale asemănătoare celor din prima aşezare de la Cernica -
!1e referim în mod special la ceramică - s-au mai găsit în cîteva locuri 
în sudul Munteniei, sud-estul Olteniei şi nordul Bulgariei. Aceasta este 
aria de răspîndire a culturii denumită de tip Dudeşti după prima asezare 
cercetată la Dudeşti în marginea Bucureştilor. 

2) Gh. Ştefa'n şi Eug. Comşa, Săpăturile arhenlogice de la Aldeni, în Mate-
1·iale, III, 1957, p. 98. 

a) Eug. Comşa, Rezultatele sondajelor de la Dudeşti şi unele probleme ale 
neoliticului de la sud cte Carpaţi, în SCIV, VII, 1-2, 1956, p. ~1-49; idem, Săpă
turile de la Dt1deşti, în Materiale, V, 1959, p. 91-97. 
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Fig. 3 - Cernica, fragmente ceramice din aşezarea culturii Dudeşti. 

După asezarea culturii Dudeşti de la Cernica, constatăm în acelaşi 
loc urme de locuire a purtătorilor culturii Boian şi anume din prima ei 
fază. In 65 de gropi s-au găsit materiale caracteristice acestei faze. Unele 
au fost gropi de bordeie, altele de provizii. Aspectul locuinţelor cît şi 
iYlaterialele descoperite arată că nu a existat o deosebire marcantă între 
modul de viaţă al oamenilor neolitici care au locuit în prima şi în a doua 
etapă de la Cernica. O deosebire evidentă constatăm numai în privinţa 
ceramicei. Aceasta cuprinde şi în faza Boian I trei categorii (fig. 4) : 
1. grosolană din lut cu pleavă, avînd uneori suprafaţa ornamentată cu 
benzi în relief, alveolate cu adîncituri sau cu proeminenţe, executate des-
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Fig. 4 - Cernica, fragmente ceramice găsite în aşezarea culturii Boian faza I. 
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tul de neglijent ; 2. lucrată într-o tehnică mai îngrijită, din lut amestecat 
cu nisip sau cu pleavă, avînd suprafaţa bine netezită de culoare neagră
C'cnuşie sau galben-cenuşie ornamentată cu motive meandrice compuse din 
linii incizate de-a lungul cărora se află pe o parte sau pe ambele părţi 
~iruri de crestături fine sau de mici triunghiuri adîncite, care au fost în
crustate cu materie albă ; 3. lucrată din lut amestecat cu nisip fin şi 
suprafaţa ornamentată cu pliseuri dispuse orizontal, oblic sau în zig-zag. 

Pe baza descoperirilor de tip Boian I este clar că aşezarea din acea
~tă fază a depăşit în întindere aşezarea anterioară de tip DudeştL Nu 
putem spune aceasta referitor la limita vestică, care este încă neprecizată 
!Jentru ambele etnpe. Cu totul reduse sînt urmele Boian II. Materiale 
caracteristice acestei faze s-au găsit doar în 3 gropi. 

Pornind de la rezultatele săpăturilor făcute în aşezările neolitice de 
la Cernica, vom discuta problemele pe care acestea le ridică. Materialele 
culturii Dudeşti, prezintă unele analogii cu acelea ale culturii Vinfa (din 
Oltenia, Banat şi Jugoslavia), dar nu se identifică cu aceasta, ci ilustrea
~:ă o cultură specifică. Cronologic cultura Dudeşti se plasează după cultura 
Cri~ - cea mai veche cultură neolitică de pe teritoriul României - şi 
înainte de cultura Boian atribuită neoliticului mijlociu. kteresant de ur
mărit este raportul cultural şi cronologic dintre culturile Dudeşti şi Vă
dastra. Principalele motive ornamentale de pe vasele de la Cernica au 
<malogii apropiate cu ceramica culturii Vădastra din sud-estul Olteniei. 'i) 
Se ştie în prezent, că în evoluţia culturii Vădastra se disting două faze 
principale. Se pune întrebarea : în care moment al evoluţiei culturii 
Vădastra se pot plasa materialele care prezintă asemănare cu materia
lele de tip Dudesti de la Cernica? In faza Vădastra I, apar vase avînd 
01nament din pliseuri, vase ornamentate cu benzi umplute cu puncte ca 
în cultura Vinca şi alte elemente decorative, care leagă strîns aspectul 
culturii Vădastra I de cultura Vinca. Am putea spune chiar că Vădastra 
I, reprezintă un aspect al culturii Vinca. Motivele ornamentale specifice 
culturii Dudeşti se deosebesc însă de motivele decorative din faza Vă
dastra I. 

Ceramica fazei Vădastra II este caracterizată printr-o bogată orna
;"YJentare executată în tehnica exciziei. Motivele ornamentale sint variate. 
Pnele din acestea sînt însă foarte asemănătoare cu cele ce caracterizează 
cultura Dude';'ti. Deosebirea constă în aceea că în cultura Dudeşti aceleaşi 
ornamente sînt executate prin incizie mai mult sau mai puţin adîncă, în 
timp ce în Vădastra II sînt efectuate prin incizie mai adîncă sau pur si 
simplu prin excizie. Pe lîngă cele arătate, subliniem faptul că în aşe7.ă
rile culturii Vădastra apar fragmente de vase care se aseamănă perfect 
cu acelea din cultura Dudeşti. 

După părerea noastră ceramica specifică culturii Dudeşti, întîlnită 
în aşezările culturii Vădastra, aparţine unei faze intermediare între fazele 
Văclastra I şi Vădastra II. Motivele decorative proprii culturii Dudeşti 
~înt preluate în cultura Vădastra şi prelucrate într-o manieră specifică, în 
cursul fazei Vădastra II, care are astfel o puternică componentă Dudeşti. 

4) Vasile Christescu, I.es Slations prehistoriques de Vădastra, în Dacia, III
! V, 1933, p. 175, fig. 9/9 ; p 179, fig. !7 /4. 
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Vom urmări în continuare problemele pe care le ridică descoperirile 
din a doua aşezare neolitică de la Cernica. 

Dacă în ceea ce priveşte stadiul general de dezvoltare ilustrat de 
cele două aşezări, nu există deosebiri evidente, în schimb constat{lm că 
există mari deosebiri în ceea ce priveşte ceramica. In consecinţă nu 
poate fi vorba ca a doua cultură numită Boian să fie continurea celei 
dintîi, adică a culturii Dudeşti, este vorba de două culturi clar deosebite. 
A fost exprimată părerea după care cultura Dudeşti a stat la baza for
mării culturii din faza Boian I, constituind componenţa ei principală. 5) 

F'ără îndoială că o serie de elemente ale aspectului cultural Boian I au 
fost preluate de la purtătorii culturii Dudeşti 

Evidenta deosebire a ansamblului ceramicei celor două culturi ne 
impiedică să credem că faza I a culturii Boian s-a dezvoltat direct ca o 
continuare firească din cultura Dudeşti, care a precedat-o în această 
regiune. Analizînd motivele ornamentale şi modul lor de execuţie con
statăm o serie de elemente care derivă din cultura ceramicei liniare. 
După părerea noastră, o componentă principală în constituirea aspectului 
cultural Boian I, a fost cultura ceramicei liniare. 6) 

Purtătorii culturii Boian I (Bolintineanu) au populat o zonă în care 
anterior a existat cultura Dudeşti. Cultura Boian I este documentată [nsă 
şi în nord-estul Munteniei, unde nu este atestată cultura Dudeşti, dar 
unde, în schimb, a fost documentată cultura ceramicei liniare. 7) După 
părerea noastră cultura Boian I a luat naştere pe un spaţiu care cuprinde 
nord-estul Munteniei, la periferia extrem de sudică a ariei de răspîndire 
a culturii ceramicii liniare, într-o zonă de contact, probabil şi de inter
ferenţă cu cultura Dudeşti care cuprindea cîmpia din s1.idul Munteniei. 

Elementele preluate din cultura Dudeşti sînt documentate în special 
de tehnica de lucru a unei părţi din ceramica Boian I, de adoptarea orna
mentării prin pliseuri, pe care cultura Boian I n-a putut-o moşteni de la 
cultura ceramicei liniare, deoarece aceasta nu folosea acest element 
decorativ. 

Intr-o etapă mai avansată purtătorii culturii Boian I (Bolintineanu) 
au cuprins cîmpia din sudul Munteniei, foarte probabil sub presiunea 
purtătorilor culturii ceramicei liniare din Moldova, împingind purtătorii 
culturii Dudeşti spre vest în aria culturii Vădastra. Aşa se explică pentru 
ce cultura Boian I, pe care o întîlnim în sudul Munteniei, nu este o con
tinuare directă a culturii Dudeşti în timp ce într-o fază mijlocie a eul-· 
turii Vădastra, găsim numeroase elem.ente specifice culturii Dudeşti, 
care vor fi prelucrate în cursul fazei Vădastra (II) 8) şi dezvoltate într-o 

s) Eug. Comsa, Săpăturile de la Dudeşti, în Materiale, V, 1959, 86-97, idem, 
Consideraţii cu privire la cultura cu ceramică liniară de pe teritoriul R.P R. şi din 
regiunile vecine, în SCIV, 2, 1960, p. 231l ; D. Berciu, Contribuţii la problemele neu·· 
liticului ... p. 42-43. 

6) Faptul a fost constatat şi de Eug. Comşa. op. cit„ p. 238. 
1) Victor Teodorescu Date preliminare privind cultura cu ceramică liniară 

din teritoriul de la sud d~ Carpaţi al României, în SCIV, 2, 1966, p. 223 şi urmă„ 
fig. 1. 

8) Există tendinţa iustificată de a se atribui denumirea de cultură V~dast~a 
numai culturii denumite pînă acum Vădastra II, deoarece aspectul denumit Va
dastra I aparţine în realitate culturii Vini'.\a. 
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nouă şi specifică manieră. Cursul evoluţiei culturii Vădastra a intrat 
;i-;tfel într-o nouă etapă, în care se împletesc elementele vechi ale cul
turii Vădastra I (Vinca) cu elemente ale culturii Dudeşti noi venite, dar 
~i cu elemente ale culturii Boian I cu care vădăstranii se învecinau spre 
est pe o linie• aproximativă sud-nord, care se plasa undeva spre est de· 
cursul inferior al Oltului. 

In Muntenia cultura Boian I a evoluat treptat către Boian II (Giu
lcşti). Cele mai noi materiale neolitice de la Cernica datînd de la înce . 
puiul fazei Boian II, dovedesc o evoluţie organică din faza anterioară. 

SEBASTIAN MORINTZ 

NECROPOLA NEOLITICA 

Această necropolă situată în partea de centru şi de est a promon
toriului amintit, ocupă o suprafaţă care în situaţia actuală a cercetărilor 
depăşeşte 12.000 m 2, iar mormintele neolitice descoperite în cuprinsul ei 
pînă la sfîrşitul anului 1967, sînt în număr de 340 (fig. 5). Deoarece 
pină acum s-au cercetat 2/3 din terenul ei, se constată că prin întinderea 
ei şi prin marele număr de înmormîntări, necropola de la Cernica e::;te 
unul dintre cele mai mari cimitire neolitice din Europa, putîtd fi com
parată numai de o parte cu necropola de la Cernavodă - care însă e mai 
recentă şi aparţine fazelor II-IV ale culturiii Hamangia 9) - şi de aWi 
parte cu unele cimitire ale culturii de la Nipru - Doneţ din UR.S.S. 10) 

Necropola neolitică de la Cernica este cel mai vechi cimitir preistoric 
descoperit pînă acum în ţara noastră, şi unul din cele mai vechi în cultu
rile preistorice din Europa. 

Observaţiile stratigrafice şi arheologice au dus la concluzia că acea
stă necropolă a avut destinaţia şi funcţia unui cimitir pentru un între~ 
1rib al culturii Boian şi că prin urmare a deservit aşezarea apropiată a 
aceleiaşi culturi, cît şi probabil şi alte aşezări din aceea vreme. 

Ceramica descoperită atît în aşezare, cît şi în mormintele necropolei 
din acest loc permite încadrarea lor în faza 1 a culturii Boian, dar există 
şi puţine urme datînd de la începutul fazei II a acestei culturi, ceea ce 
indică aproximativ o datare din prima jumătate a mileniului IV î. e. n. 

Examinînd repartizarea mormintelor în această necropolă, con
statăm că ele sînt inegal situate ')i că formează anumite grupuri des
părţite prin spaţii goale. Mormintele sînt mai dese în părţile de nord 
şi de sud ale necropolei, pe cînd la marginile ei de est si de vest sînt 

9) Cu privire la necropola de la Cernavodă, studiile publicate de către D. 
Rcrciu şi S. Morintz în Materiale şi cercetări arheologice, III, 1957, p. 85-89 ; 
V, 1959, p. 99-105; VI, 1959, p. 95 şi urm.; VII, Hl60, p. 49-51 ; SCIV. V, 1955, 
1-2, p. 152-157 ; D. Berciu în Nouvelle etudes d'histuire, Bucureşti 1953, p. 37-
43 şi Cultura Hamangia, Bucureşti, 1966, p. 81-83. 

10) Cu privire la necropolele culturii neolitice de la Nipru şi Doneţ îr· 
U.R.S.S„ lucrările lui A. D. Stoliar în Sovetskaia Arheologiia, XXIII, 1!155, 
p. 16-37 ; D. Ia. Teloeghin, op. cit„ 1961, 4, p. 29-40 şi comunicarea sa pre7er•
tată la Congresul VIII Internaţional de Antropologie şi Etnologie de la Mosruva 
in 1964: On the cultural and histo·rical importance of necropolises of the Dniepro
LJonetz type, Moscova, p. 1-16. 
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împrăştiate şi izolate (fig. 5). Grupurile de morminte din metropolă 
corespundeau foarte probabil unor grupuri sociale - clan sau gintă --
legate prin relaţii de rudenie în cadrul comunităţii primitive. 1n acest 
mod unitatea socială din aşezare corespundea unui grup de înmormîntări 
în nt!cropolă. O situaţie asemănătoare a fost constatată în cimitirile cultu
rii ceramicii liniare din Europa centrală, şi în unele cimitire eneolitice 
din Ungaria. 11 ) 

Un aspect foarte important al necropolei neolitice de la Cernica îl 
('onstituie riturile funerare. Toate mormintele atestă exclusiv ritul inhu
maţi!ei şi nu s-a găsit niciun mormînt de incineraţie. Mormintele sînt 
plane, fără tumulus, iar gropile lor de formă dreptunghiulară au fost 
săpate la o mică adîncime faţă de nivelul solului din epoca neolitică, 
avînd o lăţime care nu întrecea 0,60-0,80 m şi o lungime corespunzînd 
staturii trupului celui mort. Înmormîntarea se făcea fără sicriu, c:.:1davrul 
fiind probabil înfăşurat în piei sau în rogojini. Fiecare mormînt cuprin-
dea un singur schelet. Nu s-au găsit morminte conţinînd mai multe 
schelete omeneşti în general mormintele nu se suprapun, excepţie fiind 
numai mormintele nr. 47 şi 119, care s-au suprapus peste scheletele din 
mormintele 48 şi 118, tăind parţial groapa lor. 12) 

Majoritatea scheletelor au fost înhumate pe spate, avînd craniul 
aşezat pe occipital (fig. 7/3) sau uşor înclinat la dreapta (fig. 6/3) sau 
la stînga (fig. 6/4, 5). în rare cazuri, scheletul a fost aşezat pe latura 
dreaptă sau pe latura stîngă şi are femurele şi tibiile uşor flexionate 
(fig. 7/1). Această flexionare se observă şi la unele schelete întinse pe 
spate (fig. 7 /2), fără ca această variaţie să indice folosirea ritului de 
înmormîntare în poziţie chircită. Toate aceste morminte aparţin fazei I 
a culturii Boian, precum arată şi ceramica depusă. 

Au fost însă descoperite -şi 4 morminte care conţineau schelete aşe
zate în poziţie chircită (fig. 7/4). Dintre acestea scheletul chircit 140 a 
suprapus scheletul 139 înhumat pe spate, situaţie care dovedeşte că 
scheletele chircite sînt în această necropolă posterioare scheletelor întinse 
pe spate, şi aparţin fazei II a culturii Boian. 13) 

Foarte importantă este orientarea mormintelor, care este un aspect 
esenţial al ritului funerar. Mormintele conţinînd schelete înhumate pe 
spate sau pe o latură, au privirea şi axa trupului îndreptate spre est cu 
anumite variaţii spre sud-est, ori nord-vest. Orientarea variază de la 166° 
sud sud-vest la 304° vest nord-vest, dar cele mai multe morminte au 
orientarea cuprinsă între 224 ° vest sud-vest şi 290° vest nord-vest. Pen
tru a explica aceste variaţii în orientarea morţilor din necropola de la 

11) Pentru cimitirele culturii ceramicii liniare, D. Kahlke, Die Bestatungs
sitten des donaulăndischen Kulturkreises der jilngcren Steinzeit, Teil I, Liuien
bandkeramik, I, Berlin, 1954, p. ll?-117-118 şi 133. Pentru înmormîntările pe 
grupe în cimitirul neolitic de la Zengovarkony în Ungaria, lucrările lui L Dombay 
în Gerrn:inia, XXII, p. 215-218 ; Arch. Hungarica, XXIII, Budapesta, 1939, p. 49, 
74 şi N. S„ XXXVII, 1960, p. 193-195, 200, 230-231. 

12) Studiul publicat de prof. Gh. Cantacuzino în Dacia, N. S., IX, p. 46-50, 
fig. 2-3. 

13) In necropola de la Cernica au fost găsite în poziţie chircită sci1.eletela 
cu nr. 45, 140, 166 C şi 325 ; cf. studiul amintit din Dacia, N. S., IX, p. 51-53. 
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Fig. 6 - Cernica, necropola 
neolitică, 1-4, morminte, con
ţinînd schelete în diferite po
ziţii ; scheletul neolitic 224 
suprapus de cuptorul bordeiu-

lui feudal 12 (sec. XVI). 

Cernica am exprimat în două studii anterioare i'•) părerea că ele pot fi 
in relaţie cu mişcarea aparentă a soarelui pe bolta cerească şi că aceste 
orientări ar putea indica legături între omul mort şi soarele răsăritor. 
Această problemă a fost ulterior cercetată pe baze astronomice într-o 
lucrare, încă inedită, de către Ion Corvin San Georzan, astronom la Ob
servatorul astronomic al Academiei R. S. R. şi directorul Observatorului 
astronomic popular. Acesta a întocmit în 1966 un studiu în care exami
nînd orientările mormintelor de la Cernica, a reuşit prin calcule speciale 
să le încadreze în limitele anotimpurilor din prima jumătate a mileniului 
iV î. e. n. şi să stabilească chiar durata acestor anotimpuri. Calculele 
efectuate au arătat că orientările acestor morminte se referă la sectorul 
de est al bolţii cereşti şi că scheletele lor sint îndreptate spre soarele 
răsăritor. Ca o urmare a acestor concluzii întemeiate pe date astronomice, 
sintem îndreptăţiţi a admite în necropola de la Cernica anumite relaţii 
între omul mort şi soarele răsăritor. Este probabil că razele soarelui prin 

14) Studiile publicate de prof. Gh. Cantacuzino în Dacia, N. S., VII, ţ 76-77 
s1 IX, p. 46. 
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Fig. 7 - Cernica, necropola neolitică, morminte conţinînd schelete 
omeneşti în poziţii variate, 5-6, lame de silex; 7, gratoar de silex. 

căldura şi prin lumina ce aduc erau privite ca un factor întreţinînd la 
cei morţi un fel de viaţă apropiată de cea pămîntească, şi stîrneau la cei 
vii sentimente de admiraţie şi de veneraţie conţinind în germene credinţe 
din care s-a dezvoltat ulterior, în epoca bronzului, cultul soarelui. Mor
mintele neolitice de la Cernica pot să indice antecedentele acestui cult 
solar, care apare ulterior pe deplin dezvoltat în ţara noastră în culturile 
1V1onteoru, Gîrla Mare şi Wictenberg din perioada bronzultti mijlodu 
(1600-1300 î. e. n.). 15) 

15) Istoria României, I, Bucureşti, 1960, p. 102-105, 125 (cultura Mc.nteoru) ; 
p. 108-110, 125 (cultura Gîrla Mare), p. 112, 125, (cultura Wietenberg'r. 
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Un aspect important al ritualului funerar este poziţia pe care o au 
antebraţele şi picioarele în mormintele neolitice. In privinţa antebratelor, 
~-a constatat că în necropola ele la Cernica ele sînt situate în cinci poziţii 
deosebite şi anume : a) în unele morminte, antebraţele sînt întinse de-a 
lungul trupului, lîngă osul iliac corespunzător, mai rareori sub acesta. 
(fig. 611,3) ; b) în alte morminte antebraţele sint îndoite, depuse pe 
abdomen sau pe fiecare din oasele iliace (fig. 6,'4) ; c) uneori antebraţele 
sînt îndoite şi ridicate spre omoplaţi, fiind legate de braţul corespunzător, 
alteori sînt ridicate spre obraz (fig. 6/5) ; d) există şi morminte în care 
tiecare antebraţ este dispus într-una din poziţiile arătate, deosebindu-se 
de celela.lte (fig. 7 /2). Poziţia diferită a antebraţelor în morminte este 
in relaţia cu ritualul funerar clin epoca neolitică. 

Deosebiri importante se observă şi în pozitia membrelor inferioare. 
Jn multe morminte femurele şi tibiile sînt situate paralel (fig. 6/3) ; în 
rîteva morminte tibiile sînt fie încrucişate (fig. 6/1), fie împreunate la 
capete (fig. 6, 5) şi în toate aceste cazuri ele erau legate, legarea făcîn
Ju-se in momentul înmormîntării. Legarea putea fi simplă, efectuată 
numai la extremitatea inferioară a tibiilor (fig. 6/1) sau putea să fie dublă. 
fiind executată atit la rotule (fig. 7/1) cît şi la capetele picioarelor (fig. 7/1). 
Au fost descoperite şi 2 schelete aşezate pe burtă cu spatele vizibil şi cu 
figura spre sol (fig. 6/6). Aceste aspecte în dispoziţia picioarelor şi trupului 
erau in relaţie cu credinţele funerare neolitice şi cu ritualul lor. 

O altă caracteristică a necropolei de la Cernica este poziiia ei la 
circa 100 metri spre est de aşezarea locuitorilor, aparţinind fazei I a cul
turii Boian. Avem astfel la Cernica coexistenţa în apropiere a aşezarn 
şi a necropolei, ceea ce constituie o raritate, deoarece cimitirele au fost 
rareori găsite în vecinătatea aşezărilor preistorice. 

O caracteristică principală a necropolei de la Cernica este folosirea 
aproape generală a înhumaţiei trupurilor în poziţie întinsă, aspect prin 
care această necropolă se deosebe5te total de cele mai multe cimitire 
neolitice din Europa, din Asia şi din Africa. continente în care era pre. 
dominant ritul funerar al înmormîntării în poziţie chircită. 16) Prin ritul 
inhumaţiei în poziţie întinsă, necropola de la Cernica este apropiatc'i 
însă de necropola de la Cernavodă a culturii Hamangia 1') şi de cimitirele 
culturii de la Nipru-Doneţ în U.R.S.S. 18) 

Necropola de la Cernica era o rezervaţie a celor morţi, despărţită de 
aşezarea celor vii printr-o zonă liberă, situatie care dovedeşte o evoluţie 
mai înaintată a concepţiilor funerare din epoca neolitică. 

Importante informaţii au fost procurate prin cercetarea antropolo
gică a scheletelor din mormintele neolitice de la Cernica, studiu care a 
fost făcut de prof. Olga Necrasov şi de tov. Maria Cristescu la Labora
torul de morfologie umană şi animală a Universităţii din Iaşi, unde sche
letele cele mai bine sau relativ bine păstrate au fost, după demontare şi 

18) Studiul prof. Gh. Cantacuzino în D'.lcia, N. S., VII, p. 77-78, •;u notele 
GB-72. 

17) Publicatiile mentionate la nota 9. 
18) Referintele arăta.te la nota 10. 
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împachetare în vată, trimise spre examinare. Amintim că trei 5chelete, 
bine păstrate, au fost ridicate cu platforma lor de pămînt şi transportate 
într-o ladă la Bucureşti, unde unul se află expus cu podoabele sale, la 
Muzeul de istorie a oraşului Bucuresti (etaj I), iar celelalte sînt păstrate 
la Muzeul naţional de antichităţ.i al Institutului de arheologie şi la Mu
zeul Satului. 

Cercetarea antropologică 1 ~) a acestor schelete a dovedit o proporţie 
aproape egală între cele două sexe, o vîrstă medie omenE'ască de 25-30 
ani, şi o statură de 1,40-1,59 m date care sînt încă provizorii, deoarece 
studiul antropologic nu este terminat 

Cercetarea formei craniului, figurii, orbitelor, nasului şi oaselor ale 
acestor schelete dovedeşte un fond tipologic mediteranoid, care indică o 
originli mediteraneană a populatiei purtătoare a culturii Boian din faza I, 
~·tabilită pe promontoriul de la Cernica. Potrivit datelor antropologice, 
această populatie a venit din regiunea mării Mediterane de est şi stră
bătînd peninsula Balcanică, s-a stabilit la nord de Dunăre, unde s-a în
crucişat şi s-a înrudit cu alte triburi mediterar>oide venite de mai înainte, 
cît şi cu populaţia locală proto-europoidă, ceea ce a creat un amestec cu 
aspecte antropologice neomogene, observate în mormintele de la Cernica. 
Aceasta arată o populaţie imigrată din regiunea MeditP-ranei, care a locuit 
pe teritoriul carpato-dunărean multă vreme înainte de a se înfiinta aşe
zarea şi necropola culturii Boian de la Cernica. 

Prezenţa elementelor de origină mediteraneană în aşezarea c;;i în 
necropola de la Cernica, ca şi în alte aşezări sau morminte neolitice, se 
explică prin migraţii succesive si îndelungate de triburi venite de pe 
ţărmurile Mediteranei răsăritene prin peninsula Balcanică în cursul mi
leniilor VI şi V î. e. n. pînă în centrul şi nord-vestul Europei. Triburile 
imigratoare mediteranoide au supus pretutindeni populaţiile locale proto-· 
europide de vînători şi de pescari, care locuiau în Europa încă din epocile 
paleolitică şi mesolitică şi au introdus forme mult mai înaintate de eul·· 
tură, precum sînt : cultura primitivă a plantelor, cresterea vitelor, alte 
tipuri de locuinţe, unelte, ceramică, obiecte de podoabă, noi concepţii 
religioase şi alte rituri funerare. 20) 

Foarte importante sînt obiectele depuse ca ofrandă în mormintele 
necropolei de la Cernica. Repartizarea lor este inegală, deoarece cele mai 
numeroase şi mai preţioase ofrande se găsesc în unele morminte din 
partea centrală sau din părţile de nord şi de sud ale cimitirului, pe cînd 
mormintele situate în părţile de est şi de vest conţin obiecte mai sărace 
sau mai mici sau nu au de loc In acest studiu ofrandele depuse pot fi 

19) Rezultatul cerecetărilor antropologice au fost publicate d(' prof. Olga 
Necrasov şi de Maria Cristescu în lucrările editate în : Analele Ş[iinţifice ale 
universităţii din laşi, VIII, 1962, fasc. 3 ; Actele Congresului V I Internaţional de 
ştiinţe preistorice ţinut la Roma în 1962, voi. I ; studiile editate de Olga Necrasov 
în Omagiul lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1960, p. 417 şi urm. şi Omagiul 
lui P. Constantinescu-laşi, Bucureşti, 1965, p. 68 ş1 70 Menţionăm că pe teren şi 
în !aboral.or lucrările antropologice au fost efectuate de Constantin Fedorovici. 

20) V. Gordon Childe, The Danubue in Prehistory, Oxford, 1929, p. 26-97, 
idem, Prehistoric Migrations in Europe, Oslo, 1950, p. 36-55 ; idem The Dawn of 
european civilisation, ed. VI, 1957, London. p 84-104, şi 105-127; Die Stufen 
der Kultur, ed. II, Stuttgart 1953, p. 60-85. 
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Fig. 8 - Cernica, necropola rieolitică, diverse obiecte depuse în 
morminte ca ofrande. 
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'examinate numai foarte sumar, făcîndu-se o prezentare a lor, însoţită de 
unele observaţii. Inventarul ·găsit în morminte cuprinde următo&!"elr 
categorii de obiecte : . 

· 1) Vase întregi sau fragmentare depuse. în număr mic lingă cap, 
basin, (fig. 7 /1) sau între femurele morţilor. Toate vasele au fost lucrate cu 
mina din pastă fină, conţinînd urme de pleavă. Unele au forma bitron
conică cu mici pliseuri sub buză şi cu unele proeminenţe pe pîntec 
.(fig. 8/1, 4). Altele au linii incizate, paralele cu împunsături laterale în 
formă de ghimpi, caracteristice fazei I a culturii Boian. S-au găsit în 
morpninte şi mici vase în formă de pahare scunde, cu bază îngustă 
(fig. 8/3) fără picior. 

2) S-au descoperit circa 40 toporaşe-dăltiţe, neperforate, lucrate din 
pietre puţin dure, unele avînd forma de calapod (fig.8/7), altele avînd 
forma plată, trapezoidală (fig. 8/7) ; erau depuse lîngă craniu, mîini şi 
picioare şi erau utilizate pentru a netezi şi a tăia. 

3) In multe morminte erau depuse unelte de silex. anume : lame, 
trapeze, gratoare etc. (fig. 7 /5-6), găsite pe craniu, pe basin, pe torace, 
sau lingă picioare, multe fiind microlite. 

4) S-au găsit de asemenea instrumente de ·os sau de corn : ace, sule, 
{fig. 8/5), străpungătoare, şlefuitoare, uneori perforate, depuse lîngă omo
plaţi, şolduri sau mîini. 

5) In unele morminte se aflau oase de animal rămăşiţe de la bu
căţi mari de carne, aduse pentru hrana celor morţi şi depuse lingă craniu, 
miini sau picioare. 

In mormintele de la Cernica s-au descoperit şi podoabe de os, anu
me inele lîngă mîini (fig. 8/23, 9/3) şi pandantive, fie plate, trapezoidale, 
perforate (fig. 9/2), fie avînd forma de rachetă cu un inel şi o tulpină 
(fig. 8/24), toate depuse pe torace, lîngă clavicule. S-au găsit de asemeni 
şi colţi de mistreţ, lustruiţi, folosiţi ca pandantive, depuşi mai ales în 
mormintele de bărbaţi, pe basin, pe clavicule sau pe craniu (fig. 8/20). 

Un mare interes prezintă numeroasele podoabe de scoici de forme 
foarte variate, care au fost mai toate lucrate cu valve de moluşte vii 21 ) 

~i an11me : a) cochilii întregi de moluşte ale speciei Ostrea edulis, depuse 
pe omoplatul stîng, pe pubis sau pe piept şi avînd orificii pentru a fi 
fixate pe îmbrăcăminte ; b) brăţări mici şi mari, atîrnate ele braţe, lu
<:rate din cochiliile scoicei Pectunculus, au partea de jos rotundă şi rea 
de sus ovală, terminată printr-un vîrf, care era perforat, pentru ca 
mai multe brăţări să fie înşirate pe un fir la braţ (fig. 6/1, 8/19). S-au 
găsit numai două brăţări lucrate din valve fosile (fig. 9 14-5) ; acestea 
sînt incomplet petrificate -şi conservă în interior şi la exterior striaţiile 
lor naturale incit au un aspect cu totul deosebit ; c) cele mai numeroase 
podoabe de scoică au forma de mărgele, care erau înşirate pe un fir sau 

21) Identificarea zoologică şi analiza scoicilor folosite ca podoabe în mor
mintel1e de la Cernica s-a făcut de prof. Al. Grossu de la facultatea de ştitn.ţe 
naturale din Bucureşti, căruia îi adresăm vii mulţumiri. Analizele spectografică şi 
microscopică au fost executate asupra brăţărilor lucrate din scoici fosile de către 
paleontologii Dan Patrulius şi Florea Marinescu de la Institutul de geologie din 
Bucureşti, cărora le e:xorimăm de asemeni mulţumiri cordiale. 
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Fig. 9 - Cernica, ·necropola 
neolitică, I, cochilie a scoicii 
Ostrea; 2, pandantiv, de os; 
3, inel de os ; 4 şi 5, brăţări 

lucrate din soică fosilizată. 

·două fire şi formau salbe, purtate fie în jurul gîtului. fie la brîu pe cen
tură. Piesele lor s-au găsit răsfirate, unele în partea de sus a toracelui, 
lîngă gît şi braţe, altele pe basin şi dedesubt. Aceste podoabe au fost 
lucrate cu cochilii ale speciei Spondylus gaederopus, altele cu valve de 
Ostrea -;;i unele cu cochilii ale speciei Dentalium. 

Un mare număr de mărgele au forma unor plăcuţe, mici sau mari, 
compuse din 2-3 lobi cu 4-6 orificii în spate pentru a petrece firul 
salbei (fig. 8/14, 16, 17, 22). Alte mărgele au forme foarte variate : de 
cilindru (fig. 8 111, 18), de fuior (fig. 8/15). de butoias, de mici inele 
cu orificiu longitudinal-. Unele morminte conţin mărgele tronconice, sub
tiri, cu perforaţii la fiecare capăt, lucrate din cochilii de Dentalium 
(fig. 8/12) ; d) în alte morminte au mai fost găsite mărgele mici, cilin
drice din marmoră, inele subţiri din rocă, ver-zuie. vulcanică (fig. 8.'9) 
~i dinţi perforaţi de animale (fig. 8/13). Uneori chiar plăcuţele cu 2-3 
lobi au fost lucrate din dinţi de animale (fig. 8'21) şi prezintă o supra
faţă bine şlefuită şi lucitoare. 

Un deosebit interes prezintă marele număr de perle din minereu de 
cupru, avînd forma sferică sau ovoidală, culoarea verde încl-iis sau des
chis (fig. 8/8). Au fost găsite în 15 morminte şi erau purtate la urechi, 
ca cercei, sau înşirate alături de mărgelele de scoică în salbă. Analizele 
mineralogică şi spectografică executate de specialişti au dovedit că aceste 
perle au fost lucrate din minereu compus din carbonat de calciu, apro-
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piat de malachit, cu mici urme de alte minereuri. 22) Procedeele teh
nice utilizate au fost pur mecanice : tăiere, perforare, şlefuire, fără 
folosirea unui tratament termic. Perlele din minereu de cupru găsite in 
mormintele de la Cernica sînt cele mai vechi podoabe de acest fel desco
per,ite în ţara noastră şi sînt printre cele mai timpurii cunoscute în 
Europa contineritală. Ele atestă utilizarea minereului de cupru în podoabe 
din unele culturi ale ni?oliticului mijlociu. 

Obiectele depozitate în mormintele de la Cernica dau informaţii 
importante pentru a cunoaşte credinţele şi ritualul funerar ale populaţiei 
din faza I a culturii Boian. Ofrandele depuse sînt în strictă legătură cu 
concepţiile funerare din acea vreme şi ne înlesnesc înţelegerea lor. Obiec
tele din morminte sînt legate de credinţele funerare din epoca neolitică, 
întemeiate pe ideea principală, generalizată în acea vreme, că omul mort 
continuă să aibă o existenţă proprie apropiată de acea de pe pămint şi că 
avea deci aceleaşi preferinţe şi aceleaşi nevoi. Din această concepţie fu
nerară derivă două aspecte esenţiale, care pot fi observate în ritualul 
funerar din mormintele de la Cernica, adică : obligaţia celor vii de a avea 
grijă faţă de morţi şi totodată teama lor faţă de ei. 

Grija celor rămaşi în viaţă pentru omul nort apare la Cernica prin 
ofrandele depuse precum sînt : alimente pentru hrană, vase umplute cu 
băuturi pentru potolirea setei, instrumentele uzuale pentru lucru şi po
doabele 1>-mtru înfrumuseţarea trupului. Toate aceste obiecte au avut 
scopul de a satisface necesităţile fizice ale omului mort, ceea ce indică 
o concepţie funerară, care admitea. dăinuirea omului mort într-o formă 
fizică apropiată de acea din timpul vieţii. In legătură cu această concep 
ţie este şi depunerea în mormînt a cadavrului îmbrăcat, purtînd diferite 
podoabe precum arată valvele de scoică fixate pe îmbrăcăminte (fig. 9/1). 

Celalt aspect, adică teama celor vii faţă de morţi, este atestat în 
mormintele de la Cernica prin măsurile de apărare deja menţionate : le
garea tibiilor, a antebraţelor de braţe, aşezarea cadavrului pe burtă 5i 
mutilarea capetelor picioarelor, dispoziţii luate în privinţa unor anumiţi 
morţi, consideraţi ca periculoşi pentru cei vii. 

Podoabele de scoică descoperite în mormintele de la Cernica au 
fost lucrate cu cochilii de moluste vii, care trăiau în epoca neolitică 7i 
mai trăiesc şi astăzi în apele Mării Mediterane ~i ale Mării Roşii. De pe 
ciceste ţărmuri, ornamentele de scoică au fost aduse în stare deja finită 
şi au fost răspîndite prin schimburi intertribale în peninsula Balcanică şi 
apoi în ţinuturile situate la nordul Dunării pînă în Polonia. 23) 

22) Ana:.zele au fost executate asupra podoabelor de marmură, de tuf vul
canic şi de minereu de cupru de către prof. Dan Giurcă de la Facultatea de 
geologie din Bucureşti. 

23) V. Gordon Childe, The Danube in Prehistory, Oxford, p. 31, 41, 65, 132. 
133; idem, Prehistoric Migrations in Europe, Oslo, 1950 p. 6, 44, 49, 93-95, 98. 
cu harta publicată la p. 94, fig. 71, arăiînd răspîndirea în Europa a podoabelor 
lucrate din scoica Spondylus ; idem, The Down of european civilisation, ed. VI, 
London. 1957, la indice sub cuvîntul Shells ; idem, Die Stufen deer Kultur, ed. II, 
Stuttgart, 1955, p. 68, 75-76 ; S. Vencl în Arheologiceslce Rozhledy, 'vol. XI. 
Hi59, Praga, p. 699, 731, (schiţă cartografică), 733, 735, 737, 741-742. 
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\ De asemenea, perlele din minereu de cupru au fost introduse prin-
schimburi intertribale din regiunile Mediteranei. 
\ Răspîndirea largă a podoabelor de scoică şi a perlelor din minereu 

de cupru dovedeşte eJ·istenţa unor relaţii de schimb efectuate intre tri
buri pe distanţe foarte mari între ţărmurile Mării Mediterane şi ţinutu-
1ile carpato-dunărene în prima jumătate a mileniului IV î. e. n. Acesta 
este un alt rezultat important obţinut prin descoperirile din necropola 
de la Cernica. 

Monumentele neolitice de la Cernica au fost ulterior suprapuse de 
acelea care aparţin culturilor următoare datînd din epoca bronzului şi din 
epoca feudală. Cercetările arheologice din acest loc au scos astfel la lu
mină interesante şi extraordinare suprapuneri de monumente neolitice 
de către culturile posterioare (fig. 8/2). 

Avînd în vedere monumentele şi problemele, numeroase şi variate, 
examinate pînă acum, se constată că prin descoperirea celor două aşe·
zări, prevăzute cu numeroase locuinţe, aparţinînd, una culturii Dudeşti 
şi alta culturii Boian faza I, cit şi prin bogăţia materialelor arheologice 
pe care acestea le conţin, prin găsirea şi cercetarea celei mai vechi necro
pole preistorice din ţara noastră şi una din cele mai mari şi mai vechi 
din Europa, prin informaţiile importante procurate privind riturile si 
ritualul funerar din epoca neolitică, prin datele noi obţinute referitoare 
la orientarea mormintelor în direcţia soarelui răsăritor, prin studiul varia
telor ofrande depuse în morminte, prin cunoştinţele noi aduse în legă
tură cu credinţele şi cu obiceiurile funerare neolitice şi prin dovedirea 
existenţei unor schimburi comerciale intertribale între regiunile Mării 
Mediterane şi ţinuturile de la nord de Dunăre, într-un cuvînt prin toate 
aceste multiple rezultate dobîndite ştiinţei istorice, cercetările arheolo
gice privind aşezările neolitice şi necropola neolitică de la Cernica trebuie 
considerate printre cele mai mari şi mai însemnate din ultimii ani în 
România şi în Europa. 

Prof. dr. docent GH. CANTACUZINO 

RESUME 

Les fouilles archeologiques executees de 1960 â 1967 dans l'aire de la 
rommune de Cernica pres de la ri\ e ou est du lac ont fait decoc1vrir des vestige~ 
de plusieurs civilisations (p. 1) depuis l'epoque neolithique â !'âge du bronze et 
au Moyen Age (fig. 1). Cette etude presente Ies resultats des dernieres fouilles 
dans deux sites et dans un cimetiere neolithiques. De cet endroit en premier lieu 
sont presentees Ies observations str2tigraphiques faites dans deux secteurs distincts 
(p. 8-9, fig. 2) : dans le secleur oi.iest Ies recherches ont trouve deux sites neoli
thiquc5, dont un plus ancien date d~ la civilisation Dudeşti et le suivanl de la 
civilisalion Boian. Ces recherches ont ete dirigees par Sebastien Mcrintz. Dans 
le secteur est a ete lrouvee la necropole neolithique ou Ies recherches ont ete 
faites sous la direction du Prof. G. Cantacuzino. 

L'etablissement de la civi!isation Dudeşti, le plus ancien, s'etend â l'ouest 
dans la fon'.t actuelLe et comprend des fonds de cabanes servant d'habitations, 
pourvues d'1îtres et des fosses menageres ou de provisions. A cette 2iv!lisation 
appartient une seule construction de grande surface dont la destination reste 
cncore imprecise (p. 10-ll). 
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L'auteur indique ensuite (p. 10) Ies occupations et le genre de vie de cet!k 
population, et examine Ies trois categories de ceramique utilisee (fig. 3). I 

Le site de la civilisation Boian. dont on a trouve 65 fonds de cabanes / et 
fosses, s'est developpe pendant la premiere phase (Bolintineanu), mais a attelnt 
aussi Ies debuts de la deuxieme phase de cette civilisation (p. 13). La ceramique 
de ce site est de trois especes (fig. 4), decrites ă la page 11. L'auteur exarnine 
ensuite Ies relations entre Ies civilisations de Dudeşti ei de Vădastra et precise 
Ies elements culturels gcnerateurs <le la civilisation Boian (p. 13-14). L'auteur etablit 
dans le nord-est de la Valachie le plus ancien habitat des tribus de Ia civilisation 
Boian et decrit leur expansion ulterieure dans totute la plaine valache d'ou elles ont 
repousse vers l'ouest Ies populations de la civilisation Dudeşti en sorte que celles
ci ont contacte la civilisation de Vădastra dans la region de l'Olt (p. 14-15). 

Les fouilles effectuees dans la necropole neolithique de Cernica ont fait 
· decouvrir jusqu'ici 340 tombes sur une superficie d'environ 12.000 m 2., datees .pour 
Iii plupart a la premiere phase de la civilisation Boian (fig. 5--6), c'est-ă.-dire 
de la premiere moitie du IV-e millcnaire avant n.e. (p. 15). L'auteur indique 
(p. 15) la repartition des tomhes dans la necropole et leurs· caracteres generaux 
(p. 16) : tombes plattes, cadavres couches sur le dos, avec Ies jambes parfois 
legerement flechies (fig. 6-7). Quatres tombes contenaient des squelettes en posi
tion contractee de Ia deuxieme phase de la civilisation Boian (fig. 7/4). L'orien
tation des tombes confrontee avec les don11ees astronomiques a permis d'etablir 
que Ies cadavres ont de inhumes et orientes vers le Soiei! Levant, ce qui suppose 
des rapports entre les morts et le soleil a l'epoque neolithique et ce qui atteste 
chez ces populations a l'egard du soleil Ies sentiments de vencration. qui stimule
ront la genese du culte solaire pendant l'epoque du bronze (p. 16-18). 

L'etude presente ensuitc Ies resultats des recherches anthropologiques 
faites sur Ies squelettes de la necropole de Cernica, dont certains elements indi
quenL !'origine mediterranoide de ces populations, immigrees des regions mediter
raneenes (p. 19-20). 

On indique ensuite (p. 21-24) : Ies obje-ts deposes comme offrandes dans 
Ies tombes de Cernica : des vases (fig. 8/1, 3, 4), des hachettes et des ciseaux en 
pierre (fig. 8/6, 7), des outils en silex (fig. 7 /5-7), des instruments en os (fig. 8/5) 
c11 P.n come, des anneaux (fig. 9/3), des pendantifs en os (fig. 8/24, 9/3), des defen
ses de sangliers (fig. 8/20), des bracelets en coquillage (fig. 6/1 ; 8/19), dont deme 
exemplaires en coquillage fossile (fig. 9/4-5), de nombreux ornements ouvrages 
avec de coquillages marins, qui presentent differentes formes et qui composaient 
des diademes et des colliers (fig. 8/11-12 şi 14-18, 22), des anneaux en tuf 
volcanique (fig. 8/9), des dents d'animaux perforees (fig 8/13) ou ouvragees en 
forme de plaquettes (fig. 8/21) et enfin un grand nombne de perles ovoidales 
ou spheriques en minerai de cuivre (fig. 8/8). Ce sont Ies plus anciens ornements en 
minerai de cuivre de Roumanie et parmi Ies plus anciens de !'Europe Continentale. 
(p. 23-24). 

L'etude indique ensuite l'importation de ses ornements en coquillage ou 
E:n minerai de cuivre par des echanges entre tribus a partir des câtes de la 
Mediterranes (p. 24). 

Les offrandes deposees dans Ies tombes etaient en rapports etroits avec 
Ies conceptions et le rituel funeraires des populations de l'epoque nC>olithique 
-{p. 19, 24). 
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SAPĂTURILE ARHEOl,OGICE DE LA OTOPENI 

de VALERIU LEAHU 

Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti a cercetat la Otopeni, în 
anii 1966 şi 1967, două staţiuni arheologice identificate 1) pe partea 
dreaptă a şoselei Bucureşti-Ploiesti, în dreptul kilometrului 16.250, 
într-un teren aflat pe malul stîng al unui pîrîu - afluent stîng al Co
lentinei. 

Raportul de faţă va expune rezultatele cercetărilor arheologice efec
tuate numai în una din staţiuni - cea notată convenţional A - în care 
au fost descoperite resturi de aşezări din epoca bronzului, aparţinînd 
culturii Tei, şi ale unui sat din perioada feudalismului tirziu - din sec. 
XVLII. Această staţiune a fost precizată la circa 800 m depărtare de 
şoseaua naţională, ea întinzîndu-se pe terasa joasă a pîrîului amintit, nu 
departe de albia acestuia. 

Explorarea arheologică a constat într-o săpătură de sondaj, avînd 
C'a obiective : 1) cunoaşterea limitelor de întindere teritorială a asezarilor 
omeneşti străvechi ; 2) precizarea stratigrafiei din staţiune ; 3) dezvelirea 
şi tratarea complexelor de locuire (resturi de locuinţe, gropi, vetre etc.) 
eventual descoperite ; 4) determinarea elementelor caracteristice ale cul
turilor materiale existente acolo. 

Suprafaţa pe care s-au întins aşezările a putut fi determinată apro
ximativ prin dispunerea secţiunilor deschise. Cu privire la loC'uirea din 
epoca bronzului trebuie consemnate - pentru moment - observaţiile si 
concluzia următoare : deoarece, în şanţurile IV, II şi III, resturile de cul
tură materială au apărut pretutindeni şi continuu. iar în şanţul I -
orientat pE'rpendiculnr faţă de direcţia celorlalte secţiuni (vezi fig. 1) -
depunerile se subţiau şi în cele din urmă, dispăreau spre extremităţi, 
rezultă că aşezările Tei s-au întins pe un traseu de cel puţin 130 m şi că, 
in lărgime, ele ·s-au răspîndit pe o distanţă de aproximativ 50 m. Alta a 
fost situaţia în ce priveşte aşezarea din perioada feudalismului tîrzitL 
Ceramică din această din urmă vreme nu a apărut deloc in şanţul III. 
Puţine resturi de cultură materială din perioada feudalismului tirziu s-au 

1) Meritul de a fi identificat si semnalat statiunile arheologice de la Oto
peni revine căpitanului Nicolae Dincă," dintr-o unitate' militară din Bucureşti. D-sa a 
manifestat, cu prilejul explorărilor, un interes şi o solicitudine a căror relevare 
f>ste pentru noi o lndatorire. 
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<:onstatat abia către extremitatea sud-estică a şanţului II. Densitatea lor 
.a sporit în şanţul I şi, mai mult încă, în şanţul IV, unde, de altfel, a fost 
descoperită şi o groapă de bordei. Ţinînd seamă de toate acestea se 
poate conchide că săpătura arheologică practicată la Otopeni în sectorul 
tnumit de noi, convenţional) A, a surprins numai o margine a aşezării din 
secolele XVII-XVIII - probabil extremitatea sa nord-estică, dacă se are 
in vedere că ceramkă feudali'i a apărut la suprafaţă, în terenul adiacent 
spre sud şi sud-vest de zona săpată. 

Stratigrafia a putut fi precizată în sectorul A, prin studiul profilu~ 
rilor şanţurilor şi casetelor deschise - cu totul tipic în această privinţă 
fiind peretele est-sud-estic al şanţului IV (vezi fig. 2). Potrivit cu cele 
observate aici, dar şi în celelalte secţiuni, succesiunea straturilor geolo
gice şi depunerilor arheologice a fost următoarea : 

Sub stratul vegetal, cu o grosime între 0,15 m şi 0,25 m se află un 
strat de humus cenuşiu deschis, pe alocuri bogat în cenuşă conţinînd şi 
cărbuni mărunţi, provenind de la un material lemnos uşor. In cuprinsul 
acestui strat, a cărui grosime nu depăşeşte 0,30 m, se ~ăsesc fragmente 
ceramice feudale tîrzii, a căror frecvenţă şi densitate nu sînt mari. De la 
baza acestui strat pornea a se adînci şi groapa unui bordei feudal tirziu, 
surprins către capătul sud-vestic al şanţului. Sub stratul de pămînt cenu
.)iu deschis urmează o depunere mai masivă de humus cenuşiu închis cu 
<> structură măzăroasă şi a cărei grosime a variat între 0,60 şi 0,70 m. 
In cuprinsul depunerii acesteia au fost descoperite oase de animale do
mestice şi fragmente ceramice din perioada de sfirşit a culturii Tei, toate 
cu o frecvenţă şi o densitate relativ mari. La baza depunerii, în şanţurile 
J şi III s-au constatat două vetre de foc, iar, de la acest nivel, în sanţul 
IV a pornit a se adînci şi groapa unui bordei din faza finală a culturii 
Tei. Depunerii de pămînt cenuşiu închis cu aspect măzăros i-a urmat, 
dedesubt o alta, cu o culoare asemănătoare, dar cu un aspect compact. 
Grosimea medie a acesteia a fost de O,:m m. 1n cuprinsul depunerii, la 
baza ei, au fost descoperite fragmente ceramice Tei III, destul de frec
vente, de asemenea oase de animale domestice - mai rare însă, iar în 
şanţul IV, tot pe limita inferioară a depunerii, o a treia vatră de foc. 
ln şanţul III, la baza depunerii de pămînt cenuşiu închis, compact, au 
fost descoperite, împreună cu ceramica Tei III, şi cîteva fragmente de 
ceşti, care, prin tehnica decorului (şiruri de împunsături succesive foarte 
fine) şi prin motivele ornamentale, aparţin neîndoielnic fazei a II-a a cul
turii epocii bronzului mijlociu şi tîrziu din Muntenia (vezi fig. 4/4-5). 
Ţinind seamă că astfel de resturi ceramice au fost surprinse numai în
tr-un singur loc - periferic - din zona cercetată, înclinăm să credem că 
acestea reprezintă iradierile unei locuiri Tei II aflată în apropiere ; că ele 
nu ar putea constitui - în sectorul A. în sectiunile deschise în 1966 -
dovada unui nivel Tei II. Sub pămîntul cenuşiu închis, compact, a urmat 
un strat de pămînt castaniu, steril din punct de vedere arheologic, iar 
apoi, mai jos, solul galben lutos, viu. Rezultă din cele consemnate că la 
Otopeni, în sectorul A, primul nivel arheologic îl reprezintă solul cenuşiu 
închis, compact, corespunzînd unei locuiri din faza a III-a a culturii Tei ; 
că al doilea nivel arheologic - cel mai bogat - corespunde cu resturile 
unei locuiri Tei V, situate în depunerea de pămînt cenuşiu închis cu 
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aspect mazaros, şi că. locuirea din perioada feudalismului tîrziu mar
chează cel mai recent orizont, al treilea nivel, corespunzător cu stratul 
de humus cenuşiu deschis. 

Avînd continuitate şi fiind, prin materiale ceramice, relativ bine 
reprezentat, nivelul Tei HI este, în schimb, foarte sărac atît în complexe 
propriu-zise de locuire, cît şi în alte resturi de cultură materială (unelte, 
arme, podoabe, diferite obiecte) îndeobşte caracterizînd aşezările ome
neşti străvechi. Constatarea aceasta permite o ipoteză dublă : fie că locui
rea Tei III n-a fost la Otopeni, în sectorul A, prea intensă '>i de prea 
lungă durată ; ori că aşezarea n-a fost situată cu centrul ei, în zona ex
plorată de noi, ci undeva prin apropiere, astfel încît săpătura să fi sur
prins un sector periferic sau izolat al spaţiului locuit de colectivitatea 
din perioada mijlocie a epocii bronzului. De fapt, singura mărturie in 
situ de aşezare o constituie vatra de foc surprinsă in şanţul IV. 

- '/, 
- Strat •'9t1fs/ 
mm Humui cenuşiu tl~chls 

~ Humua C~llU,iu Închi:J măz~ro:J 

1\\\111 Humve CMUfl"u lnchis compact 
~ şo/ c~sfaniu rs~rilj 

'2ZZI pilmlnf gulMn - lufoo (steril) 

Fig. 2 - Profil din ~an\ul IV (fragment) 

- Vatri 
• 4"' ... „ )• "-

Amenajată direct pe pămînt, prin depunerea unui strat relativ gros 
(circa 4 cm) de lutuială, pe o suprafaţă cvasi-ovală, cu un diametru ma-. 
xim de 0,97 m, vatra aceasta a fost de două ori refăcută 2) - a doua 
oară suportînd şi o uşoară extindere şi deplasare a locului de 9ituare. 
Dintre puţinele resturi ceramice aflate pe vatră (pe suprafaţa celui de al 
treilea strat de lipitură) pot să fie semnalate doar fragmentele dintr-un 
eastron lucrat din pastă nisipoasă, cu corpul emisferic, avînd marginea 
puţin reliefată în exterior. 

In inventarul nivelului Tei III figurează în primul rind, resturile 
cîtorva unelte : parte dintr-un percutor de piatră, un Krummesser frag
mentar, două lame fragmentare de silex şi o fusaiolă tronconică complet 
perforată, lucrată în lut. Oasele de animale domestice, mai numeroase 
decît uneltele, provin de la cornute mari şi porcine, sacrificate. Elemen
tul de inventar cel mai bine reprezentat şi mai caracteristlc rămîne, de 
aceea, în nivelul Tei III, olăria. 

Categoriile ceramice sînt cele - trei - îndeobşte cunoscute în ca
drul culturii şi fazei - categorii diferenţiate prin dozarea în trei feluri 
a unora şi aceloraşi degresanţi cu care s-a amestecat lutul : nisipul şi pie
trişul bine sfărîmat, cioburile pisate şi bucăţi de calcar sfărîmate. 

Cum ceramica Tei III de la Otopeni a fost descoperită numai în 
stare fragmentară, formele recipientelor sînt, de multe ori, greu de pre
cizat. E sigur însă că, în categoria vaselor lucrate din pastă cu mult nisip 

2) Cele trei etape de folosire a vet1·ei nu constituie un argument pentru a 
deosebi trei niveluri de locuire Tei III. Nici stratigrafic (prin diferenţieri ccloristice 
ale solului) şi nici tipologic (în cadrul ceramicii) nu s-a constatat o evolutie (care, 
evident, să poată fi sesizată şi clasificată) în slrudura f~ciesului Tei III de la 
Otopeni. 
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~:i pietriş, figurau recipientele mari şi mijloc.ii cu corpul bombat, cu gîtu1 
cilindric sau uşor arcuit şi cu buza evazată ; vasele de tipul urnei tron
conice, avînd corpul uşor arcuit convex şi marginea, cîteodată, foarte 
puţin răsfrîntă în afară : castroane d.e dimensiuni variabile, cu corp emis
îeric sau tronconic (acestea foal'te rare) etc. ln categoria a doua - pro
porţional mai slab reprezentată - se remarcă fragmentele unor castroane 
cu corp relativ scund dar puternic arcuit, avînd marginea trasă în afară, 
şi un polonic ; iar printre recipientele lucrate din pastă fină : pentru 
prima dată în faza Tei III - un vas mare cu corp bombat, cu gît evazat 
continuat de o buză răsfrîntă în afară (fig. 3) : pahare tronconice ;;i ceşti 
cu o toartă - în seria acestora fiind mai răs9înclite variantele cestii cu 
pîntecele uşor arcuit şi cu gîtul cilindric terminat cu buză evazată în 
exterior. 

În ornamentarea ceramicii s-au surprins elemente pe deplin carac
teristice fazei Tei III : decorul cu măturica ~ pe· vasele lucrnte din 
pastă cu mult nisip şi pietriş ; tot pe aceste din urmă recipiente - alveo
lele, dar, mai des, crestăturile, dispuse pe buză : apoi briunle, - simple 
(cazuri foarte rare) sau crestate (mai des întîlrnte) dar îndeosebi alveo
late, acestea din urmă - fie singulare, fie duble, asezate sub buzele va
selor, în exterior; tot pe vasele din pastă nisipoasă - proeminenţe fie 
f'onice, fie semiovale, ori în forma acoperişului de casă în două pante, 
sau proieminenţe alungite purtînd pe spinare una ori mai multe alveole. 
F'recvente sînt pastilele circulare aplicate - simple ori cu o perforaţie în 
centru, sau, cînd sînt mni mari, avînd suprafaţa umplută cu cercuri mici 
imprimate. In fine, pe vasele din prima categorie ceramică, dar şi dintr-a 
doua, apar şirurile de adîncituri circulare ori triun?hiulare (mai rar cu 
forma rectangulară) dispuse fie sub buzele unor ·castroane, fie pe umerii 
unor recipiente cu corp bombat. Pe un fragment ceramic din pastă nisi
poasă, adînciturile mici circulare par a compune un ornament mai corn·· 
plex, mai desfăşurat - nu în linie (şir) ci pe un spaţiu delimitat de pe 
umărul unui recipient. Decorul ceramicii din pastă fină a fost, în exclu
sivitate, obţinut în tehnica şirurilor de împunsături succesive, încrustate 
apoi cu substanţ.ă albă. Fragmentele Tei III poartă ornamente realizate 
atît prin şiruri mai late de împunsături (acestea fiind mai „grosolane") 
(vezi fig. 4/7-8) cit şi ornamente obţinute prin împunsături mai ascu
ţite, mai fine (vezi fig. 4/2). Motivele decorative întîlnite sînt : banda 
haşurată în reţea (dispusă pe umerii recipientelor, dar alcătuind şi orna
mente în cerc, (vezi fig. 3) ; triunghiulare - cel mai adesea dispuse 
cu vîrfurile în sus (fig. 4/1), romburile, izolate sau înlănţuite (fig. 4/6), 
8pira1Plc r.onccntrice (fig. 4/7), benzi de linii paralele drepte (orizon
tale) ori în zigzag etc. 

La Otopeni, în nivelul Tei III, se observă că pe ceramica lucrată 
din pastă nisipoasă, brîurile alveolate late sînt mai rar întilnite decît 
brîurile înguste : că pe vasele din aceeaşi categorie, printre ornamentele 
realizate din aplicaţiuni plastice, lipsesc cele cu caracter spiralic (arcurile, 
volutele etc) : şi că, în ce priveşte ceramica fină, se constată : o utilizare 
redusă în obţinerea decorului, a şirurilor late de împunsături succesive 
(specifice fazei Tei III) ; o reproducere tot redusă a motivelor spiralice ; 
apoi împrejurarea că combinarea diferitelor motive decorative in orna-
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mente complexe (iarăşi, o trăsătură specifică fazei Tei III) nu arată un 
stadiu prea evoluat de elaborare ; şi, în fine, faptul că se constată extrem 
de rar combinarea tehnicii împunsăturilor succesive cu cea a benzilor 
·cruţate, şi că, în întreg materialul ceramic, destul de bogat şi de variat, 
nu a apărut nici un fragment de vas cu decor canelat. 

In funcţie de toate aceste observaţii se poate conchide că la Oto
peni s-a surprins un nivel Tei IHa, similar şi contemporan cu locuirile 
tot Tei III de pe dealul Piscului sau de la Căţelu Nou, ori cu locuinţele 
nr. 4 şi 6 din aşezarea Tei III de la Băneasa 3). 

--------, 

Fig. 3 - Vas fragmentar din etapa Tei III-a 

I 
I ~ 
I -,. 
I c::; 

A doua locuire Tei - cea proprie fazei ultime a culturii s-a dove
dit la Otopeni, mai densă şi mai bogată, ea fiind probabil mai de durată. 
Faptul a putut fi întrevăzut nu numai în prezenţa unui material ceramic 
mai abundent, şi în descoperirea, de astă dată, a unor resturi de unelte 
relativ numeroase, cît rn!ai ales în identificarea unei locuinţe omeneşti. 

Limita de pornire în jos a bordeiului Tei V a fost, cum, s-a mai 
m.enţionat, baza stratului de pămînt cenuşiu-închis cu aspect măzăros. 
De la acest nivel, groapa a fost săpată pînă la o adîncime de 1,60 m -
p('rforînrl solul castaniu, steril şi pP cel galben lutos. Forma bordeiului 
a fost ovală, avînd diametrul lung de 3,27 m iar pe cel minim de 2,40 m. 

3) Pentru clasificarea fazei Tei III în două etape, vezi Valeriu Leahu, .4şeză· 
rile Tei de la Băneasa, în Materiale şi cercetări arheologice, X (în pregătire). 
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Felul în care a fost amenajat acoperişul locuinţei n-a putut fi intuit. 
Desc0perirea în pămîntul de umplutură a gropii, a trei bucăţi de chirpic 
nu poate constitui un argument prea sigur pentru a conchide că supra
structura bordeiului a fost construită din material lemnos, pomostit cu 
lut. De altă parte, resturile de chirpic menţionate nu pot fi interpretate 
nici drept mărturii sigure de amenajare a peretilor sau podelei - în pri
Yin~a aceasta, dovezi temeinice nefiind dobîndite. In fine, nici despre 
felul în care se făcea intrarea în bordei nu se pot aduce precizări, deoa
rece nici un fel de urmă de trepte n-a fost observată. Se poate face 
doar presupunerea că în locuinţă se intra cu ajutorul unui butuc sau 
unei loazbe de lemn. 

]
[Ţ 
~ 

- _I 

--Il 
-- Î 

Fig. 4 - Ceramică Tei II şi Tei III de la Otopeni 

Vetrele atribuite nivelului Tei V zăceau de asemeni la baza depu
nerii de pămînt cenuşiu-închis, cu aspect măzăros, fiind amîndouă ame
najate tot direct pe pămînt şi, la fel, prin întinderea unui strat gros de 
lutuială, pe o suprafaţă - în ambele cazuri - rotundă. Diametrul vetrei 
descoperite în şanţul I era de 1,04 m, cel al vetrei din şanţul Ill : 0,97 m. 
'întocmai ca în cazul vetrei din nivelul Tei III, şi acum, stratul de lutu
ială, bine netezit la suprafaţă, a căpătat, datorită arderilor repetate şi 

intense, o consistent,ă şi o duritate deoSE'·bite. 
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In groapa bordeiului şi pe parcursul depunerii de resturi materiale 
aparţinînd locuirii Tei V, s-au descoperit numeroase oase de animale. 
Acestea, reprezentînd aproximativ 300/o din întregul inventar, provin de 
la cornute mari şi mici şi de la porcine sacrificate, precum şi de la ani
male vînate - îndeosebi cerbi şi căprioare. 

In repertoriul uneltelor trebuiesc menţionate : un percutor frag·
mentar lucrat din rocă dură, granitică; o piatră de rîşniţă, masivă (avînd 
suprafaţa uşor albiată, fiind desigur piatra pe care se zdrobeau grînele); 
aşchii lamdare şi fragmente de lame-cuţit din silex (fig. 5/1,3) ; un fie-
1i:istr~u de silex, avînd marginea zimţată lucrată cu deosebită fineţe 
(fig. 5/2) ; jumătatea unei unelte (topor, ciocan ?) lucrat din gresie mar
noasă, avînd secţiunea rectangulară iar muchia îngustată şi cu suprafaţa 
terminală dreaptă; mai multe unelte lucrate din oase şi coarne de ani
male, dintre care meniionăm trei omoplaţi de vită, avînd marginile cavi
t.'i\ilor glenoide crestate ~'.'C'zi fig. 5/4) şi cîteva unelte (fragmentare, 
unele, altele - în curs de finisare) lucrate din coarne şi avînd gaură 
transversală pentru fixarea cozii şi vîrfuri ascuţite (fig. 5/5,8) ; apoi unelte 
clin lut ars : greutăţi de plase cu forme prismatice, străpunse de orificii 
longitudinale, şi fusaiolc - fie cu corpul bitronconic, fie cu corpul 
în forma unui disc plat, întotdeauna complet perforate (fig. 5/7) ; şi în 
fine, ca unelte de bronz, două dăltiţe - una cu secţiune pătrată, cealaltă 
cu secţiunea dreptunghiulară, amîndouă avînd un capăt subţiat şi lăţit 
(pentru a îndeplini funcţia de crestat ori despicat) iar celălalt - îngustat 
:::ubţiat şi ascuţit pentru a fi introdus în mîner de lemn (fig. 5/6, 9). 

Fireşte, nota întru totul specifică locuirii Tei V de la Otopeni se 
găseşte pe materialele ceramice. Cum, din faza finală a culturii Tei, o· 
ceramică bine reprezentată cantitativ şi cu forme şi ornamente caracte
ristice, n-a mai apărut din 1957 (de cînd s-au făcut săpăturile de la Fun
denii Doamnei) - din atare motive, prezentarea olăriei de la Otopeni 
va fi făcută urmărind pe alocuri şi aspecte de detaliu. 

ln funcţie de dimensiunile recipientelor şi de scopul pentru care· 
ele au fost lucrate (utilitate curentă ori rituală ; pentru păstrat provizii 
ori pentru hrană cotidiană) ceramica Tei V de la Otopeni poate fi clasi
ficată în trei categorii : 

Vase de dimensiuni mari şi mijlocii, cu pereţi cel mai adesea groşi, 
lucrate din lut amestecat cu cioburi pisate şi pietriş sfărîmat. Cioburile 
au fost dozate în procent precumpănitor, în timp ce pietrişul apare în 
cantităţi reduse, de multe ori chiar lipsind. In genere, pasta a fost negli
jent frămîntată, din care cauză, în spărtură, pereţii nu se prezintă com
pacţi, structura lor fiind lipsită de omogenitate. Arderea ·a fost de obicei 
bună, dar sînt şi cazuri în care se vede că temperatura n-a cuprins uni
form şi deplin pereţii recipientelor. !n funcţie de modul in care a fost 
tratat exteriorul vaselor, în cadrul primei categorii se pot deosebi două 
grupe : recipientele care au pereţii bine neteziţi, uneori chiar lustruiţi ; 
şi altele al căror exterior n-a fost tratat cu îngrijire. 

In categoria a doua se încadrează vase lucrate din pastă conţinînct· 
aceiaşi degresanţi. Dar recipientele avînd dimensiunile mijlocii şi pereţii 
nu prea groşi, uneori chiar subţiri, calitatea cioburilor pisate şi a pietri
şului sfărîmat a trebuit să fie îmbunătăţită, în aceeaşi măsură în care s-a 
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procedat şi la o diminuare sub raport cantitativ a degresanţilor. Pasta a 
fost mai bine frămîntată (aproape lipsesc recipientele ale căror pereţi 
au, în spărtură, structura neomogenă, incompactă) iar arderea a fost .:;i 
ea bună - uniformă, deplină - în aproape toate cazurile. 

Cit priveşte categoria vaselor din pastă fină - ea este aproape 
jnexistentă la Otopeni. Se pot grupa în cadrul ei doar extrem de puţine 
fragmente ceramice, avind în pastă numai nisip, în dozaj redus, iar pe 
alocuri mici bucăţi de calcar ori cioburi foarte mărunt sfărîmate. Ţinînd 
seamă că aceste fragmente ceramice provin de la recipiente cu mărimea 
mai degrabă mijlocie decît redusă şi că pereţii lor nu sînt întotdeauna 
subţiri, ci relativ groşi ; avînd apoi în vedere că tratarea exteriorului 
acestor vase nu s-a făcut potrivit manierei extrem de îngrijite, specifice 
categoriei fine din fazele precedente ale culturii Tei - atare fragmente 
('cramice pot .fi considerate, oarecum, şi ca o grupă aparte în cadrul cate
goriei a doua : un mănunchi de recipiente la care s-a dat, în timpul lu
crului, o atenţie sporită în vederea îmbunătăţirii calităţii. 

ln repertoriul formelor primei categorii sînt frapant precumpăni
toare vasele cu corpul tronconic. Cel mai adesea, acestea sînt de dimen
siuni mari şi au pereţii drepţi ; rareori însă se constată şi o uşoară arcu
ire convexă a pîntecelu.i. Buzele acestor recipiente sî'lt îndeobşte teşite 
drept, orizontal, dar există şi un caz în care buza, uşor profilată în afară, 
este teşită oblic în interior. Fundurile sînt în genere drepte, plate ; rare
ori se întîlnesc funduri cu baza abia profilată. ln cazuri repetate, apar la 
vasele acestea tronconice, mari şi cu pereţii groşi, torţi masive : sînt 
întotdeauna verticale şi au secţiunea în genere ovală, mai rar triunghiu
lară. Uneori sînt prinse pe partea superioară a pîntecelui, alteori capătul 
superior se sprijină pe marginea vasului, in timp ce capătul inferior co
boară către mijlocul recipientului (într-un atare caz, din marginea vasu
lui s-a tras în sus un colţ triunghiular, pe acesta sprijinindu-se capătul 
superior al torţii). In repertoriul primei categorii a fost constatat si un 
vas de dimensiuni mijlocii, cu corpul uşor arcuit simplu şi cu oHeva 
proeminenţe-apucători semiovale alungite şi uşor arcuite în sus, dispuse 
simetric pe umerii recipientului; precum şi fragmente de vase relativ 
mari cu corpul arcuit bitronconic şi cu margine înaltă dreaptă (cilindrică). 

In categoria a doua sînt bine reprezentate - apărînd chiar carac
teristice pentru locuirea din faza finală a culturii Tei, de la Otopeni -
următoarele recipiente : 

Vasele de dimensiuni mijlocii, mai rar mici, bi1.ronconice, cu o serie 
bogată de variante, ce se pot deosebi după conformaţia marginii : mai 
înaltă ori mai scundă, dreaptă sau evazată, desprinsă de corp (de umeri) 
arcuit, ori, dimpotrivă, frînt în exterior (zona de separare apărînd mar
cată de o linie incisă ori de una adîncită). buza fiind, apoi, rotunjită, 
ţeşită drept (orizontal) sau oblic în interior etc. 

Străchinile, avînd în genere dimensiunile mijlocii, şi în a căror 
serie se pot deosebi două variante principale : cele cu partea superioară 
a corpului arcuită simplu către interior : si altele a căror parte superioară 
-se leagă frînt de restul corpului, marginea fiind fie dreaptă, fle uşor 
trasă spre interior. Şi la aceste recipiente buza este uneori teşită drept, 
alteori teşită oblic în interior 
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Vasele, cel mai adesea mijlocii, rareori m1c1, cu corpul globular, 
cu fund inelar şi cu marginea relativ înaltă, dreaptă (cilindrică) dar mai 
ales plecată spre interior (tronconică), cu două torţi supraînălţate, ovale 
- dar îndeosebi triunghiulare în secţiune, trase din buză şi coborînd în 
zona diametrului maxim, cîteodată prevăzute cu proeminenţe, mici butoni 
ori creste transversale (fig. 7). 

Alături cu aceste recipiente, bine reprezentate, mult răspîndite, în 
categoria a doua au mai apărut : fragmente (profiluri) de vase cu corp 
tronconic ; două picioare fragmentare, tronconice, golite în interior, pro
venind probabil de la fructiere cu picior ; şi fragmente de vase relativ 
::nari, cu corpul bine arcuit, avînd prinse pe zona de maximă lărgime, 
torţi verticale, cu secţiunea rotundă sau ovală (astfel de recipiente, cu 
totul rare la Otopeni, s-au dovedit a fi numeroase în aşezarea Tei V de 
la Fundenii Doamnei). 

In sfîrşit, în categoria ceramicii fine au putut fi deosebite cîteva 
fragmente de vase cu corp globular şi cu fund inelar şi o ceaşcă frag
mentară cu corpul arcuit bitronconic (partea superioară fiind sensibil mai 
dezvoltată decît cea inferioară) şi cu margine scundă evazată. 

Adeseori ceramica Tei V a fost ornamentată. Pe vasele din prima 
-:-ategorie sînt cu totul caracteristice, mult folosite, brîurile alveolate -
de regulă orizontale, dar, uneori şi dispuse ondulat (cu arcurile largi) pe 
corpul recipientelor, iar, într-un caz, pe un vas tronconic, formînd şi seg
mente de ghirlande dispuse oblic. Mai apar pe vasele din prima categorie 
şi creste _orizontale lungi, cu spinarea alveolată ; brîuri simple (cazuri 
insă rare) şi îndeosebi şiruri de adîncituri ori impresiuni cu contururi 
variate : rectangulare, triunghiulare, ovale ori semiovale, cvasicircu
lare etc. 

Ornamentarea vaselor din a doua categorie este mai variată. Brîu
rile alveolare apar extrem de rar. Rareori se întîlneşte şi decorul compus 
din şiruri de adîncituri sau impresiuni. Prezent totuşi, el este uneori 
asociat cu canelurile - aşa cum se constată încă pe ceramica din faza 
Tei IV şi cum s-a putut vedea şi pe unele fragmente ceramice Tei V de 
la Fundenii Doamnei. Decorul canelat apare şi singular pe corpul unor 
recipiente dar nu de prea multe ori (vezi fig. 1-2). Cel mai des se în
tilnesc ornamentele realizate în tehnica împunsăturilor succesive încrus
tate cu alb, acestea fiind transpuse - evident - în maniera degradată 
proprie perioadei finale a culturii Tei. Motivele decorative îndeosebi uti
lizate sînt triunghiurile şi romburile înlănţuite şi cu suprafeţele haşurate 
(fig. 6), cercurile concentrice (fig. 7) şi benzile orizontale sau oblice de 
linii paralele. Mai rar apar spirale înfăşurate concentric şi capete de 
spirale, ornamente care au la bază meandri (uneori fragmentaţi) (fig. 
6/7, 9), dreptunghiuri cu cîmpul haşurat ori umplut cu „puncte" etc. 

Pe fragmentele ceramice încadrate în categoria vaselor din pastă 
fină nu s-a surprins nici un decor. 

Intregul inventar a! locuirii Tei V de la Otopeni îşi găseşte -
cum este şi firesc - corespondenţe depline în materialele deja menţio
nate, de la Fundenii Doamnei : aceleaşi categorii ceramtice, aceleaşi forme 
principale, caracteristice de vase, procedee de ornamentare şi motive 
decorative asemănătoare. Şi la Otopeni, întocmai ca 'În 1957 şi 1958, la 
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Fig. 6 - Fragmente ceramice de la Otopeni. Faza Tei V. 

f'undenii Doamnei - prezenţa acelor repere cronologice atît de carac
teristice : omoplaţii de vită cu capetele crestate, care după cum se vede, 
nu mai trebuie considerate, de acum înainte - pe teritoriul Republicii 
Socialiste România - un element de cultură specific numai ariei Noua. 

Subliniind toate acestea, este însă obligatoriu să se constate că, în 
ansamblu privită descoperirea de la Otopeni, ea se situează sigur mai 
devreme decît aşezarea de la Fundenii Doamnei. Concluzia rezultă din 
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analiza materialelor ceramice, care, în aşezarea prezentată aici, se arată 
fqarte stlrins legate de ceramica fazei Tei IV. Avem în vedere alura 
vaselor globulare cu torţi supraînălţate, tehnica împunsăturilor succesive 
(în majoritate covîrşitoare, cu împunsături subţiri şi neinterpătrunzîn
du-sc), forma şi dimensiunile (în genere conice şi mici) ale proeminenţe
lor de pe unele torţi supraînălţate) ; la care trebuie să se adauge con
statarea că la Otopeni, spre deosebire de Fundenii Doamnei, au apărut 
evident mai rare vasele cu corpul puternic arcuit avind torţi verticale 
pe zona diametrului maxim, torţile de tipul ansa cornuta şi decorul ca
nelat. Nu poate fi deci îndoială că, cronologic, aşezarea Tei V de la 
Otopeni trebuie situată între locuirile Tei IV şi cea aparţinînd fazei finale 
a culturii Tei, descoperită şi cercetată la Fundenii. Doamnei. 

Caracterele locuirii feudale de la Otopeni nu pot fi definite mai în 
amănunt, întrucît, după cum s-a precizat, este aproape sigur că săpătura 
de sondaj a surprins o zonă periferică a aşezării. 

Fig. 7 - Vas de lut. Faza Tei V. 

Este neîndoielnic că acolo s-a aflat un sat. Multimea resturilor ma
teriale (ceramice), abundenţa cenuşii şi cărbunilor în ·depunerea geologică 
şi arheologică, prezenţa bordeiului şi faptul că ceramica feudală tîrzie se 
găsea la suprafaţă în zona învecinată, pe o arie întinsă - toate acestea 
înlătură ipoteza că s-ar fi putut acolo afla o locuire strict efemeră ori 
izolată. 

Care era însă stadiul de dezvoltare economică si de structură so
cială a acestei comunităţi, aflată în umbra oraşului-capitală a Ţării 
Homâneşti - este greu de spus, ţinînd seamă de caracterul sărac în re
zultate al cercetării arheologice. 

Populaţia trăia în bordeie - modeste după cum o arată locuinţa 
identificată în 1966 ~i a cărei suprafaţă locuibilă nu va fi depăşit 9 m.p. 
In mod sigur, cei din aşezare se ocupau cu creşterea vitelor - probahil şi 
cu agricultura. Dacă în sat exista o viaţă meşteşugărească mai dezvol
tată, mai bine structurată - nici la această întrebare nu se poate răs-

3g 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



__ l 

___ _l Fig. 8 -- Fragmente ceramice 
Tei V. 

punde (cel puţin acum) folosind argumente de ordin arheologic. De pildă, 
nu se poate şti dacă cele cîteva obiecte de fier (cuţite, un amnar, un 
vîrf de săgeată) erau produse în sat ori erau aduse din altă parte ; şi 

nici dacă ceramica era şi ea realizată tot în cadrul comunităţii sau dacă 
era procurată de la vreun tirg ori centru de olărit mai apropiat. In mate
rialul ceramic, relativ abundent, dar numai în stare fragmentară, for
mele caracteristice sînt strachina, oala, cana cu toartă şi ulciorul, în repe
tate cazuri smălţuite, predcminînd smalţul verde deschis (mai rar 
smalţul gălbui ori cafeniu). Formele, conformaţia buzelor unor oale, orna
mentele smălţuite - toate constituie argumente pentru a data aşezarea 
de la Otopeni în cursul secolului al XVIII-lea. 
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In zona largă din nordul Bucureştilor în care a fost surprins arheo
logic satul semnalat în raportul de faţă, documentele menţionează exis~ 
tenţa satu)ui Hodopeni (Odobeni). 1) Rămîne însă pentru viitor să se 
vadă dacă aşezarea descoperită şi prezentată aici poate fi identificată cu: 
satul menţionat în documente. 

RESUME 

En 1966 on a explore sur le territoire de la co:nmu11e Otopeni une station 
archeologique avec des restes d'habitats datant de l'âge du bronze et de la 
periode du feudalisme tardif. 

L'habitat de l'âge du bronze appartenant ă la culture Tei a eu deux 
niveaux d'habitations : de la III-eme phase et de la V-eme phase. Dans les deme 
niveaux on a decouvert des outils et de la ceramique representative. L'habitation 
de la III-eme phase appartenait ă l'etape Tei lila et l'habitation de la phase 
finaLe de la culture Tei appartenait aussi ă un aspect premature, incipient de 
cette phase. L'habitation de la periode du feudalisme t~rdif date de XVIII-eme
siecle. Elle peut etre identifiee avec l'emplacement du village d'Otopeni. 

~) Satul apare (cu numele Hodopeni) pe'ltru prima oară într-U'n document: 
din 14 februarie 1587. (Documente privind istoria României, B. Ţara Românească, 
V. p.298). 
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ŞANTIERUL BANEASA-STRAULEŞTI. 

CERCETA.RILE DIN SECTORUL MAICANEŞTI (1964-1966) 

de MARGARETA CONSTANTINIU 
şi PANAIT I. PANAIT 

Activitatea şantierului arheologic Băneasa-Străuleşti a continuat, 
intre anii 1964-1966 prin cercetarea staţiunii Măicăneşti, situată pe 
terasa stîngă a Colentinei, în cartierul Străuleşti. Săpăturile începute aici 
în 1960 şi relatate prin ample rapoarte de săpături privind campaniile 
din anii 1960-1963 1) - s-au dovedit şi în ultimii ani (1964-1966) pe 
cît de preţioase pentru istoria oraşului Bucureşti, pe atît de valoroase 
pentru istoria întregei zone centrale a Cîmpiei muntene. Dacă în primii 
:~ ani, lucrările au afectat partea de nord, centru şi de sud-vest a sta
ţiunii arheologice, cercetările care au urmat s-au situat, în principa.J. 
in zona estică a terenului. Lărgirea cîmpului de cercetare prin înglobarea 
unei suprafeţe de circa 3750 m.p. şi concentrarea acţiunilor începînd din 
anul 1964 în această parte ocupată pînă atunci de culturile agricole ale 
C.A.P. Otopeni, au avut drept rezultate principale identificarea aici a 
unei aşezări din secolul III e.n. aparţinînd dacilor liberi şi a unei necro
pole din secolul XIV-X\', repre<>:entînd cel mai vechi cimitir al satului 
feudal Măicăneşti. Fără îndoială că nici celelalte vestigii aparţinînd aşe
zărilor descoperite în anii precedenţi, nu au lipsit. Ele au avut darul să 
întregească cunoştinţele, atît cele referitoare la aşezările din secolele IV 
şi VI--VII cit şi pe acelea privind aşezările feudale din secolele X-XI 
şi XlV-XVI, datorită unui importa!lt material arheologic şi a numeroas(~ 
observaţii în teren. 

Primele secţiuni care au străbătut zona de est, nou intrată în peri
metrul cercetărilor, au fost şanturile XII, XIII, XIV şi XV/1964. Ele au 
atins din plin atît aşezarea dacilor liberi cît şi cimitirul feudal din secolul 
al XIV-lea. In anul următor s-a deschis în aceeaşi zonă şanţul XVI -
mai sărac în obiective - concomitent urmărindu-se completarea cerce
tării în partea nordică a staţiunii, în care se afla cimitirul feudal din 
secolele XV-XVI, prin şanţul XVII şi prelungirea şanţurilor VIII/1962 

1) M. Constantiniu şi P. r. Panait, Săpăburile de la Bucureştii Noi din 196:J 
in Cercetări arheologice în Bucureşti, vol. I, 1962, p. 77-130; Ibidem, Şantierul 
arheologic Băneasa Străuleşti, Săpăturile de la Străuleşti-Măicăneşti în Cercetări 
<trheologice în Bucureşti, vol. II, 1965, p. 140-222. 
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şi XII/1964. Aşa cum era de aşteptat, gropile de morminte au apărut din 
abundenţă în cele două secţiuni nordice, deranjînd uneori bordeie ale 
aşezării Ciurel. In acE'la'.?i an, nn fost canal de irigaţie integrat prin 
amenajearea lui ca şanţ (S XVIII) în planul de cercetare, a explorat 
extremitatea vestică a staţiunii, documentînd în acea parte o frecvenţă a 
urmelor din secolul X e.n. Campania din anul 1966, urmărind în princi
pal stabilirea limitelor aşezărilor şi necropolelor descoperite la Măică
neşti, s-a rezumat la prelungirea spre est şi vest a şanţului X 1964 <;;i 
spre nord a şanţului IX. Două bordeie prefeudale descoperite în şanţurile 
prelungite, diferenţiindu-se de celelalte locuinţe ale a~ezărilor din seco
lele III şi IV au ridicat mai puţin problema datării cît a apartenenţei 
etnice. 

Din punct de vedere al planului general de săpături - secţiunile 
noi deschise între anii 1964-1966 au fost orientate în sensul pantei, pe 
axa nord-vest - sud-est, distanţa dintre şanţuri revenind la 10-15 m. 
lăţimea acestora continuînd a fi invariabilă de 1,50 m. Obiectivele sur
prinse în interiorul secţiunilor au fost urmărite prin practicarea case
telor adiacente iar acolo unde necesitatea s-a ivit, s-a procedat la dezve
lirea în suprafaţă, aşa cum s-a întîmplat pe ambele părţi a şanţului XIV, 
unde complex~le, atît cele prefeudale cit şi cele feudale, au fost mai 
numeroase. 

CERCETĂRI PRIVIND LOCUIRILE PREFEUDALE 

Aşezarea prefeudală descoperită în 1964 şi cercetată în continuare 
în anii următori, a fost surprinsă în şanţul XIII/964 prin locuinţa 42 ; în 
şanţul XIV/1964 prin locuinţele 43, 50, 58 şi cuptorul de ars oale (C 7) ; 
în şanţul X\'1/1965 prin Gordeiul 59 ; în şanţul XII prin B. 74 ; în fine, 
în prelungirile şanţurilor lX şi X prin bordeiele 81 şi 82/1966. 

Locuinţa 42 - cea mai bine păstrată - deşi deranjată şi ea de o 
suprapunere feudală constînd dintr-o masă de chirpic, desigur resturile 
unei locuinţe - era o am~najare de suprafaţa, urmele ei fiind surprinse 
la - 0,46 m sub stratul vegetal. Depunerea păstrată, avea grosimea de 
0,20 m, cioburile şi chirpicul alternînd cu porţiuni de pămînt cenuşiu pe 
o suprafaţă de circa 20 m.p. cu contur aproximativ dreptunghiular. Chir
picul de la pereţii arşi şi prăbuşiţi spre interior păstrau urmele împleti
turii de nuiele pe care a fost lipit şi a păioaselor care au intrat în com
poziţia acestuia. Este singura referinţă ce se poate face la modul de 
construcţie a locuinţei, avînd în vedere că nici un alt indiciu nu a apărut 
în cursul demontării ei. ln schimb s-a constatat existenţa a 2 vetre -
ambele de formă dreptunghiulară - una situată spre colţul de sud-vest 
al locuinţei, cealaltă în apropierea laturii de sud-est. Aşezate la acelaşi 
nivel <+ 0,10 m de la fundul locuinţei) aveau o crustă cenuşie sub care 
pămîntul era înroşit, vatra a II-a indicînd prin intensitatea şi profunzi
mea postamentului înroşit, o întrebuinţare mai îndelungată. 

Olăria aflată în locuinţa 42 - majoritatea neîntregibilă - fără a 
fi prea numeroasă, atrage atenţia prin varietatea ei, fie că această afir-
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maţie se referă la vasele lucrate la roată fie la acelea lucrate cu mîna, 
în ambele tehnici existînd vase mici, mijlocii şi mari. După modul în care 
s-au dozat degresanţii în lutul întrebuinţat pentru confecţionarea vaselor 
la roată, se disting recipiente din pastă fină ; din pastă aspră conţinînd 

P10l/'ti t:N> oscu/if 

Fig. 1 - Planul bordeiului 59. 

mult ms1p şi părticele de calcar; din pastă zgrunţuroasă - cu pietricele 
(specia ciment). 

Vasele din pastă fină sînt arse la cenuşiu deschis sau mai închis, 
arderea secundară deseori înroşind suprafaţa vaselor. Cîteva fragmente 
denotă însă şi o ardere iniţial la roşu. Înăuntru acestei grupe ceramice 
:se observă calităţi diferite ale pastei : foarte fină de culoare cenuşie 
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deschis, frumos lustruită ; mai puţin fină cu multe părticele de mica, d~ 
culoare cenuşie închis sau vînătă ; din pastă de calitate inferioară cu 
ms1p şi mică de consistenţă prăfoasă, culoarea fiind cenuşie închis. Ca 
forme sînt străchini, (fig. 3111), oale, ulcioare şi căni. Străchinile scunde, 
cu corpul carenat cu buza îngroşată, întotdeauna cu inel de sprijin pe 
fund, sînt bine cunoscute din aşezările dacilor liberi de la Militari 2) 
şi Lacul Tei 3.) O altă formă de vas este ulciorul pîntecos, cu gîtul scurt 
şi gura în pîlnie. Toarta lată cu 3 caneluri pe partea dorsală porneşte de 
sub buză apoi se înalţă pînă la linia buzei după care se coboară, des
criind o linie uşor curbă pe partea superioară a pîntecelui. Un cerc în 
relir'f clcs:parte gîtul dr~ umărul vasului (fig. 2/3). Astfel de recipientP 
se întîlnesc deseori în aşezările din secolul II-III e.n. în Dacia. Oala sau 
chiupul - formă din care s-a putut întregi un singur vas - are fundul 
îngust, rotunjit, concav dar cu umbo central la exterior, 4) de la care 
pornesc oblic pereţii u~or arcuiţi, realizînd ctiametrul maxim mai sus 
de jumătatea vasului ; gîtul este arcuit, marginea trasă în afară şi buza 
uşor teşită la partea superioară. Intre gît şi pîntece se află întotdeauna 
fie o linie în relief fie adîncită, întărind demarcaţia între aceste două 
părţi componente ale vasului. Pe gît sînt linii lustruite formînd zone verti
cale. Lucrat dintr-un lut de bună calitate în prezent de culoare roşie sau 
cenuşie vasele de acest fel atrag atenţia prin instabilitatea lor datorită 
unui fund excesiv de îngust şi subţire faţă de mărimea recipientului 
(fi15. 2/'.~). De veche tra.rliţie dacică, folosite ca urne în cimitire, vasde 
acesif'a încc'p să fie acum influenţate de olăria romană, atît ra forrni:t 
cît şi ca mod de tratare a suprafeţelor. Ca şi vasele de la Cristeşti 5) aces-

2) Vlad Zirra şi Gh. l"az1mir, Unele rezultate ale săpăturilor arheolopice de 
pe cîmpul Boja - Militari în Cf,rcetări arheologice în Bucureşti, vol. I, l!l62, 
p. 49-71. 

3) D. V. Hosetti, Aşezări şi locuinţe preistorice in preajma Bucureştilor, 

1932, p. 13-14 ; S. Morintz şi D. V. Rosetti, Din cele mai vechi timpuri pină la for
marea oraşului în Bucureştii de odinioară, 1965. 

4) Vasele a căror funduri sînt prevăzute cu umbo sau bumb central sîr.t 
frecvente la Străuleşti. Tot atît de des se intîlnesc în a:;;ezările de la Lacul Tti 
cît şi la Militari, - Cimpul Boja, (op cit., p. 59, fig. 9/8). Dar acolo sînt întovără
şite ca şi la Străuleşti, în repetate rînduri, de un inel de sprijm. Formarea prin 
rotunjirea fundului, aşa cnm se constată la chiupurile din care am exemplificat 
un va~ se întîlneşte la More~li în vasele din inventarul mormintelor de mcineraţie 
din epoca romană (sec. III), cf. Şantierul Mvreşti, SCIV, IV. nr. l-2, 1953, 
p. 283/12, 13. . 

5) Dorin Popescu, Cercetări arheologice în Transilvania (III) Materiale .:<i 
cercetări arheologice vol. II, p. 163 ; V. Cristescu, Viaţa economică a Daciei ro
•nane, Ploieşti 1929, p. 105-106, nota 1. Acelaşi lucru se re'îlarcă pe unele din 
vas'Qle din necropola de incinera\ie din prima jumătate a secolului II de la 
Caşolţ. M. Macrea şi D. Berciu, Săpăturile arheologice de la Caşolţ şi Almaşul de 
Sus, scrv, III-IV, VI, 1955. 

46 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



------ -_-_ -1 
,/7-(} ~~ 

0----1----~ 
8 

\ 

I 
,~~„ I 
~-_j 

6 

Fig . 2 - Vase de lut lucrate la roată descoperite în locuinţele 42, 43, 
59 şi în cuptorul de ars oale. (sec. III e.n .). 

tea sînt acoperite cu un „baiţ'' roşu care se dizolvă în apă fără însă a. 
deteriora prin aceasta aspectul vasului a cărui suprafaţă rămîne lus
truită. 

Cana cu 1Joartă, căniţă cu toartă şi castronul cu trei toarte for
mează, împreună cu unele fragmente ceramice, grupa vaselor din pastă 
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mai puţin fină, cu multă mică, de culoare cenuşie, avînd pereţii groşi şi 
lustruiţi cu polizorul la exterior - astfel că nu se mai disting urmele 
roţii. Cana cu toartă are pîntecele scund bitronconic, fundul îngust cu 
inel de sprijin, gîtul înalt, marginea trasă în afară, şănţuită la interior 
şi terminată printr-o buză cu muchie în afară. O toartă groasă (lipsă), 
pornea de sub buza vasului se înălţa uşor poate depăşind nivelul gurii, 
pentru ca apoi să coboare pe umărul vasului. Decorul consta din caneluri 
orizontale pe gît, acesta fiind despărţit de pîntece printr-un cerc în re
lief. 6) (Fig. 2/6). Căniţa are corpul tot bitronconic dar fără inel de spri
jin pe fund, gîtul bine marcat, marginea trasă în afară şi buza simplă 
tăiată oblic spre exterior. Toarta, cu secţiunea rectangulară, porneşte de 
sub buză i;;i dE'scriind o curbă accentuată se prinde pe linia de maximă 
lărgime a vasului (fig. 2/8). Această formă de vas şi tehnica în care a 
fost lucrat provin tot din ceramica Latene geto-dacă, elementul înnoitor 
constînd în coborîrea toartei sub buză în maniera căniţelor romane. Cas
tronul cu trei toarte are pîntecele aproape cilindric, marginea întoarsă 
în afară, lată şi şănţuită, buza tăiată în afară ca si la căniţă. Fundul 
vasului lipseşte dar sînt unele indicii că va fi avut inel de sprijin. Vasul 
este decorat prin incizie cu o suită de animale (poate asini) redate sche
matic în mers, întreruptă de cele trei torţi. Pe unul din intervalele deco
rate, la circa 2 cm de la fund, a fost incizată o linie în val într-un che
nar de linii drepte (fig. 2/9). Castronul cu trei toarte este des întîlnit 
mai ales în contexte din secolul IV e.n. Dar nu se poate face nici o aso
ciere cu vasul cu figuri din L 42 - nici ca formă şi mai puţin ca decor. 
Deocamdată nu vedem nici o descoperire asemănătoare în altă parte. 

Vasele din pastă aspră de culoare cenuşie, în care nisipul cu firi
cele de calcar este principalul degresant, sînt modelate în două forme : 
oala şi strachina. Oala are fundul simplu tăiat, pereţii domol arcuiţi cu 
diametrul maxim la partea superioară, gîtul scurt, marginea trasă în 
afa.ră cu şănţuirea în interior, terminată cu o buză uşor rotunjită (fig. 
5i~). Strachinile de la care s-au păstrat numai părţile inferioare au fun
dul cu inel de sprijin - uneori cu umbo ascuţit în interior. Această 
grupă ca şi cea care urmează are vădite înrudiri ca tehnică şi formă cu 
ceramica provincială romană. 

Vasele din pastă zgrunţuroasă (care întrebuinţează ca degresant 
principal pietricelele) cunosc o singură formă : oala cu fundul uneori 
simplu, alteori schiţînd o uşoară reliefare sau chiar formînd un picior 
plat. Pe fundul acestor vase sînt imprimate de obicei urmele desprinderii 
de pe roată. Decorul de linii adîncite pe umăr, este nelipsit (fig. 5/9). 
Există două tipuri : oala cu pîntecele alungit avînd linia de maximă 
lărgime la partea supNir,ară, gîtul scurt şi buza răsfrîntft în afară tăiată 
cu muchii ; oala scundă cu fundul şi gura lată iar pîntecele umflat. Am
bele tipuri descrise mai su<:: se întîlnesc pe teritoriul Bucureştilor mai 
cu seamă în aşezările c;rcolului IV e.n. de la Crîngaşi 7) şi Fundenii 

8) O cană asemănătoare a fost găsită la Militari - Cîmpul Boja în aşe2area 
din secolul III, op. cit., p. 58, fig. 8/7 

7) Vlad Zirra şi Margareta Tudo1, Crîngaşi în Studii şi referate privind 
Istoria României, Buc., 1959 
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Fig. 4 - Cuptorul de ars oale apartinînd a.)P/ării 
din sec. III. 

Doamnei. Dar nu lipsesc ni.ci oin cek d~~ak în secolul IT! ('.n. de la 
Lacul Tei ~i Militari. 

Inainte ce a trece la ceramica lucrată cu mîna mentionăm cele 
cîteva fragmente de vase de import aparţinind unor străchin'i si amfore 
cu angoba albă sau brună şi cu caneluri largi pe pîntece. 

Olăria lucrată cu mîna se dovedeşte a fi fost destul de mult între
buinţată în cuprinsul locuintei 42. De la început trebuie să 1·enrnrcăm 
varietatea acestei categorii ceramice avind in vedere că după amestecul 
degresanţilor distingem trei moduri de tratare a pastei. iar ca formă cel 
puţin trei tipuri de vase. 

Din pastă cu cioburi sfărîmate în compoziţie sînt lucrate rurlimen
tar vase de dimensiuni mari sau mijlocii - în formă de sac, cu fundul 
larg şi talpa lăţită, marginea aplecată în afară si buza tăiată orizontal sau 
ohlic. Arderea inmmpktă. a liisat miezul negru în timp cc la c'xkrior 
vasele sînt galben cărămizii. Atît ca pastă cit şi ca tehnică si formă reci
pientele de acest fel au unele analogii cu acelea din secolul III de la Tei 
şi Militari dar şi cu acelea din secolul IV de la Fundenii Doamnei. O 
noutate faţă de olăria din aceeaşi specie aflată în cele trei aşezări amin
tite mai sus, constă din tratarea suprafrţd vasului, în urn'le cazuri. cu 
o „barbotină" ce formează dungi în relief (fig. 7/13). 

O altă grupă de vase sînt lucrate din pastă cu cioburi mărunt 
pisate, cu pereţii subţiri, mai îngrijit modelate avînd dimensiuni mai 
mici uneori cu pîntecele sferoidal (fig. 6/8) alteori alungit (fig. 6/5) 
remarcîndu-se dintre acestea unele vase a căror margine formează un 
guler lat în jurul gurii (fig. 6/3). Şi acestea sînt cunoscute în aşezările 
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din secolul III şi IV din Bucureşti şi mai departe, de pildă, în necropo
lele de la Tîrgşor. 9) In sfîrşit dintr-o pastă fină numai cu nisip, cioburi 
fin pisate şi pietricele mărunte în compoziţie, uneori lustruită, sînt un 
număr restrîns de fragmente de vase, care se detaşează net de olăria 
lucrată cu mîna descrisă pînă acum. Atari materiale au mai fost consta
tate în cuprinsul staţiunii de la Măicăneşti, ele au fost însă considerate 
\'<'Stigii sporadice ale unei locuiri hallsttatiem'. De data aceasta însă au 
fo::;t găsile împreună cu celelalt.e materiale din locuinţa 42, formînd cu 
acestea o depunere unitară. Asupra acestei situaţii vom reveni însă mai 
tîrziu. În L.42 s-a putut întn't:;i o singură formă - o strachină sau cas
tron avînd fundul plat puţin reliefat, corpul tronconic uşor arcuit spre 
inkrior, marp-inca cilindrică şi buza tăiată orizontal. Suprafaţa vasului 
de culoare castanie atît la interior cît şi la exterior, este netedă fără însă 
a L lustrnitii (fig. 6/12). 

Unicul obiect de metal din locuinţa 42 a fost o fibulă de bronz. 
aflată în dreptul uneia din vetre. Este de tipul cu piciorul întors pe de
desubt, are arcul scurt, uşor aplatizat spre picior şi resort bilateral for
mat clin cîte cinci spirale înfăşurate pe un ax cilindric. Spiralele ultime 
se continuă cu coarda care trece pe sub capul arcului. Port-agrafa se 
prinde pe arc printr-o sîrmă înfăşurată în două spirale. Trei reliefuri 
ce sugerează litera X sînt plasate la capătul arcului şi de o parte şi de 
alta a spiralc11r de> la portagraf. Atît arcul cit şi piciorul fibulei sînt 
lucrate în faţete. Fibula pare a fi un tip destul de tîrziu, situîndu-se mai 
curînd în cursul secolului IV de cit in secolul III e.n. (fig. 8/4). 

Asemănătoare atît ca tip de locuinţă cit şi ca materiale ceramice 
- au fost locuinţele 43, 50 şi 58. Aceeaşi depunere de chirpic şi cio
buri dar mult mai răvăşite prin săparea gropilor de morminte feudale. 
Singurul fapt ce se impune a fi remarcat :şi numai referitor la locuinţa 
4;~, este frecvenţa fragmentelor ceramice din pastă zgrunţuroasă, majo
ritatea provenind de la oale de dimensiuni obişnuite, cu pereţii uneori 
subţiri, alteori mai groşi, fundul simplu sau cu talpa lăţită. Un singur 
fragment provine de la un vas cu piciorul scund şi plin. In general oalele 
sînt mai curînd zvelte cu gîtul scurt şi marginea întoarsă în afară sfîr
~ind cu o buză tăiată sau rotunjită la exterior. Uneori marginea este şăn
~uită în interior, alteori buza formează o mică straşină în afară. Aceeaşi 
asemănare frapantă cu olăria din specia ciment întîlnită în aşezările din 
secolul IV e.n. (Fig. 5/3-8). Din ceramică fină în L 43, sînt numeroase 
fragmente din partea inferioară a unor vase pîntecoase - oale, ulcioare 
sau vase amforoidale -· toate cu inel de sprijin pe fund. Un fragment 
mare de la un vas amforoidal îngăduie o descriere mai precisă : vasul 
este lucrat din pastă cenuşie mai închis, are pîntecele aproape sferic, gîtul 
înalt arcuit, marginea cilindrică despărţită de gît printr-o dungă puter
nic reliefată şi se termină cu o buză îngroşată în afară şi rottinjită. 

9) Informaţie G. Diaconu !5Î Cf. G Diaconu, Tirgşor necrorola din secolul 
IJl-IV, Buc .. 1965. 
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Fig. 5 - Vase de lut lucrate la roată din pastă aspră (1, 2) şi din pastă 
zgrunţuroasă (3-10), 11. Oglindă de bronz. (sec. III e.n.). 

Toartele ce par să fi fost masive erau aplicate pe umărul şi sub buza 
vasului. O preocupare de înfrumuseţare a vasului la exterior se concre
tizează prin dungi lustruite în lungul pîntecelui, executate cu un instru
ment bont. (fig. 2/1). In cantitate mai mică a fost olăria lucrată cu mîna, 
vase din pastă cu cioburi mari pisate din care atrage atenţia doar o buză 
de vas cu crestături spre interior (fig. 6/4). Ceramica de import romană 
- mai numeroasă de cît în prima locuinţă - cuprinde fragmente de 
amfore cu angobă albă sau din pîntecele unor vase cu pereţii subţiri, de 
culoare roză cu pete roşii. Un fragment de strachină este din pastă roz
gălbuie. 
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Fig. 6 - l, 3-12 ceramică lucrată cu mina găsită în locuinţe şi strat; 
2. Ceaşca din B.59. 

Două obiecte din bronz : o buză de vas şi un disc decorat cu cercuri 
concentrice în relief - poate de la o oglindă romană - s-au aflat tot 
în L. 43. 

In vecinătatea apropiată a locuinţelor 43 şi 50 a fost descoperit un 
cupt0r de ars oale. ll') (F'ig . 4). El a apărut tot în interiorul şanţului XIV 
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la 50 m adînoime, sub forma unui cerc de pămînt înroşit care spre 
nord-est, pe o porţiune ce corespunde unui arc cu coarda de 0,60 m, se 
dubla înscriind o deviere în afară de 0,30 m. De la acest perete dublu 
pornea un canal lung, observat datorită pămîntului de umplutură care se 
detaşa de solul castaniu viu. Abia după săparea completă a cuptorului, s-a 
putut constata că era vorba de un coş de aerisire, neîntîlnit pînă în pre
zent la cuptoarele de ars oale de pe teritoriul oraşului. 11) In rest, cuptorul 
de la Străuleşti urmează sistemul de construcţie întrebuinţat în mod 
obişnuit la majoritatea cuptoarelor de ars oale. Are forma tronconică, cu 
gura de foc proiectată în afară şi cu stîlp central în camera de foc. 12) Este 
al doilea cuptor cu stîlp central descoperit pe teritoriul oraşului, acelea 
de la Căţelu Nou, Crîngaşi şi Fundenii Doamnei avînd două camere de foc 
cu zid despărţitor între ele. Platforma pe care se aşezau vasele pentru 
ardere avea grosimea de 0,30 m şi era străpunsă de 18 găuri egale (dia
metrul de 0,06 m). Găurile erau dispuse în jurul stîlpului central, pe două 
rînduri. Camera de ardere a vaselor, a eărei pereţi s-au păstrat pe alocuri, 
pînă la o înălţime de 0,40 m, atinge un diam. de circa 1,12 m. La baza 
peretelui de ~ord-cst a camerei de foc, în dreptul peretelui dublu, se aflau 
:J ferestre mici, dreptunghiulare, una la mijloc mai mare iar de o parte 
şi de alta cîte una mai mică, prin care camera de ardere comunica cu 
coşul cuplorului. Acesta avea şi el la hază, cum s-a spus, două orificii ce 
conduceau în canalul de aerisire. În felul acesta se producea un curent de 
aer puternic în timp11l arderii, probabil în prima fază sau în cazul arderii 
oxidante, iar apoi cînd se înăbuşea cuptorul, canalul asigura un tiraj mi
nim. In ce mod se acopE'rea gura cuptorului după aşezarea vaselor pe 
platformă este greu de spus. 13) Dar aşa cum se preconizează în cazul cup
torului de pe Cuha 14) ~i aşa cum se practică şi azi de către olarii din 
Bucovina, nnde „cuptorul acoperit cu hîrburi C'stc uşor înălţat sub forma 

10) Pe teritoriul oraşului Bucureşti au mai fost descoperite cuptoare de ars 
<Jale prefeudale în cartierul Dămăroaia, datat în sec. VI-VII e.n. (D. V. Rosetli, 
Die Siedlungen der Keisenzeit und de·r Volkerwanderungszeit bei Bukarest în 
Germania XVII 1939, p. 207-213) ; la Fundenii Doamnei datat în sec. IV (Săpă
turi arheologice MIB inedit) ; la Crîngaşi avînd aceeaşi datare, Vlad Zirra ~i 
l\fargareta Tudor, op. cit„ la Căţelu Nou apart,inind aşezării geto-dace din sec 
III-I î.e.n. (V. Leahu, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în 1960 la 
Căţelu Nou în Cercetări arheologice din Bucureşti, p. 30, fig. 19 şi 20) ; la Şindri
lita, comuna Gănrnsa (complet distrus de lucrările de îndiguire) ; datorită celor 
cite\'a fragmente ceramice se datează în S>ec. IV e r.. Tot acolo a fost identificată 

<J aşezare din sec. III-IV e.n., în anul 1966. 
11) Pe teritoriul ţării au fost descoperite numeroase cuptoare de ars oale 

dar acest fel de construcţie nu s-a observat la nici unul din ele. 
12) Dimensiunile cuptorului : gura de foc lung 0,20 m, diam. 0,30 m ; camera 

de foc înalt de 0,40 m, diam. 1,50 m ; stîlpul central diam. 0,50 m. 
13) Singurul caz în care s-a găsit cupola camerii ele ardere avind forma unui 

capac tronconic, tot din lut ars, a fost în cazul cuptorului de ars oale de la 
Şindrilita. 

14) Şantierul arheologic Truşeşti Pe Cuha SCIV, 1-2, VI, 1955, p. 172-177 
şi fig. 6. 
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Fig. 7 - Fragmente ceramice de la y::ise lucrate cu mîna ~i decorate 
(sec. III e.n.). 
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unei movile, iar prin hîrburile care au acoperit cuptorul iese o pară al
b~1struie" 15) presupunem că şi la cuptorul de la Măicăneşti se proceda în 
acelaşi fel. Accesul la ~upt0r se făcea printr-un coridor dreptunghiular 
(1,35 m x 2 m) aflat în faţa cuptorului ~i a cărei adîncime nu depăşea 
nivelul gurii de foc, de care îl despărţea un prag. 

Raritatea materialului ceramic găsit la acest cuptor este surprin
zătoare dacă avem în vedere abundenţa olăriei aflată atît la cuptoarele 
de olari din raza oraşului cît şi la cele din restul ţării. Amintim de pildă 
că la cuptoarele de la Cristeşti s-au găsit aproape 2 vagoane de cioburi 
„dintre acelea care n-au reuşit la ars". 16) ln afară de o căniţă din past1} 
fină cenuşie, lustruită (fig. 2/7) căreia îi lipseşte fundul din vechi şi o 
oală (fragment}, din pastă zgrunţuroasă găsită în camera de ardere (fig. 
5/10) umplută cu un pămînt cenuşiu afinat, restul fragmentelor ceramice 
provin mai cu seamă din groapa cuptorului a cărei pămînt de umplutură 
era galben cenuşiu pigmentat cu cărbune şi rare fire de chirpic. Sînt 
resturi de străchini şi oale - toate lucrate la roată asemănătoare cu cele 
din L ~2 şi 43. Un fragment de la o strachină cu corpul rotunjit provine 
de la acela!;>i vas din care s-a găsit un fragment în locuinţa 43. Altele 
denotă un aspect mai timpuriu întilnit în a~ezările din sec. II-III e.n. 

Cercetările arheologice din anul următor - 1965 - prin bordeiul 59 
din şanţul XVI întregesc aspectul surprins 'în locuinţele 42, 43, 50 şi 
58/964 şi la cuptorul de ars oale, accentuînd acel caracter eterogen al 
materialului arheologic, lucru normal dacă adăugăm, anticipînd, că pînă 
la urmă bordeiul 59 s-a dovedit a fi servit drept groapă pentru deşeuri. 

Bordeiul 59 a fost descoperit la 12 m spre nord de capătul sudic al 
şanţului XVI, la circa 10 m est de cuptorul de ars oale. La adîncimea de 
0,30-0,40 m de la solul actual (trebuie avut în vedere că şanţul XVI, 
in acest loc, începe deja să parcurgă panta spre sud), s-a precizat un con
tur dreptunghiular în interiorul căruia pe o suprafaţă de 16 m.p. între
ruptă de 5 morminte feudale, se întindeau o pînză de chirpic şi mai rare 
fragmente ceramice puternic arse secundar pînă la deformare. Prima 
impresie a fost aceea a unei locuinte de suprafaţă cu pereţii prăbuşiţi în 
interior, la fel cu situaţia constatată în şanţul XIV. Dar nu s-a dovedit a 
fi cea bună. După îndepărtarea depunerii care forma un strat compact 
grns de 0,40 m în care fragmentele ceramice erau amestecate cu bucăţi de 
chirpic cu urme de nuiele sau amprente de scinduri, cu bucăţi de lemn 
carbonizat şi numeroase crampoane de fier (fig. 1), pămîntul de umplu
tură a continuat pînă la adîncimea de 1,10 m cînd a apărut pămîntul 
castaniu viu. Avînd în vedere că pămîntul din bordei nu prezenta urme 
de ardere ; că teribila ardere secundară nu putea fi cauzată numai de un 
incendiu al locuinţei ; că material.ul a fost arunoat acolo după 
ce în prealabil a fost deformat prin ardere puternică; că ni.ci un 
vas nu a fost ars secundar întreg ci după ce a fost spart şi în fine, cn 
deşi cantitatea de cioburi a fost foarte mare, cu o singură excepţie, nici 

15) Florea B. Florescu, Ceramica neagră lustruită de la Marginea, Buc., 1958, 
p. 38. 

IG) A. Filimon, Cristeşti (Longidat•a ?) Re1,ista de preistorie şi antichităţi na
ţionale, anul II-IV, iulie 1910 
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Fig. 8 - Pieptene de os, oglindă, cataramă, fibulă şi monede din bronz. 
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un vas nu s-a putut întregi - trebuie să admitem că avem de aface cu o 
rnlmatare a unei gropi de bordei părăsit, cu materiale provenite tot din 
cadrul aşezării. Datorită împrejurării că în apropierea bordeiului 59 a 
funcţionat cuptorul de ars oale, emiterea ipotezei potrivit căreia cel puţin 
o parte din materialul masat în acest bordei ar aparţine cuptorului, ni se 
pare că poate fi acceptată. El ar reprezenta, pe de o parte resturile de 
şarje defecte care au servit la acoperirea gurii camerii de ardere a cup
torului iar pe de altă parte materiale de construcţie provenind de la alte 
locuinţe sau chiar de la şopronul care desigur adăpostea cuptorul. Pre
zenţa acestui material de construcţie atrage după sine concluzia că în mo
mentul în care s-a făcut umplerea gropii bordeiului cuptorul nu mai era în 
funcţiune. Deşi nu ar fi exclus nici eventualitatea unei refaceri a şopro
nului de pe urma căreia a rezultat o cantitate de deşeuri aruncate apoi 
în groapa bordeiului părăsit. 

Olăria din bordeiul 59, aşa cum s-a spus, este neîntregibilă. Se pot 
însă determina tehnici de lucru şi forme numeroase şi variate care, dacă 
nu îngăduie o descriere amănunţită oferă în schimb posibilitatea următoa
rei clasificări · 

·Ceramica lucrată l 
la roată 

Ceramica, lucrată f 
cu mina 

l 

Grupa I 
Grupa II 
Grupa III 
Grupa IV 
Grupa V 

olăria din pastă finii cenuşie. 
olărie din pastă fină roşie. 
olărie din pastă aspră cenuşie. 
olărie din pastă zgrunţuroasă cenuşie. 
olărie de import. 

Grupa VI olăria primitivă din pastă poroasă : 
a) cu cioburi sfărîmate 
b) cu cioburi pisate mărunt 

Grupa VII olăria primitivă din pastă fină. 

Avînd în vedere că această clasificare corespunde, în mare, catego
riilor ceramice întîlnite în locuinţele şi cuptorul descris pînă acum, vom 
stărui asupra ei numai cu unele precizări. 

In grupa I se remarcă o cantitate mare de fragmente ceramice pro
venind de la oalele mari (chiupuri) identice cu cele din L 42. S-au putut 
determina 6 vase dar desigur că vor fi fost mai multe. Numeroase sînt 
şi străchinile care, la fel ca şi în locuinţele de suprafaţă, cu corpul carenat 
cu partea superioară îngustă sau corpul rotunjit, întotdeauna sfîrşind cu 
o buză îngroşată. (Fig. 3/1, 2, 4, G, 7, 14). Binecunoscute în toate aşe
zările şi necropolele din sec. III e. n., originea lor Latene geto-dacă este 
evidentă. Un alt lot de fragmente de străchini - poate chiar mai nume
ros -- aparţine grupei vaselor arse la roşu (grupa II). Fără a nesocoti 
urmările puternicei arderi secundare, constatate în mod deosebit la acest 
lot ceramic, preconizăm totuşi existenţa, în paralel, a tehnicii de ardere 
oxidantă cu atît mai mult cu cît aceasta corespunde unui alt tip de stră
·chini, la care partea superioară este mai dezvoltată de cît la străchinile 
arse la cenuşiu (fig. 3/13, 15, 16, 17). Această schimbare în tehnica şi 
forma unor vase de veche tradiţie dacică este desigur datorită contactu
lui cu olăria provincial romană. Tot din grupa a II-a face parte o serie 
de fragmente ceramice provenind de la amfore indigene. Un fragment 
mai mare permite o descriere parţială a acestei forme de vas cu umărul 
dezvoltat, gîtul destul de înalt continuînd cu o margine evazată şi buza 
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rotunjită cu jgheab larg în interior. Toarta lată (secţiunea ovală) cu 
marginile îngroşate, porneşte orizontal de pe partea superioară a gîtului 
şi apoi coboară arcuindu-se uşor pentru a se prinde de umărul vasului. 
Acelaşi decor lustruit întîlnit pe chiupuri şi căni, apare pe gîtul amforei, 
identic ca execuţie şi dispunere (fig. 2/5). 

Grupa a III-a - poate mai mare decît toate celelalte - se remarcă 
prin multiplele variante ale oalelor de dimensiuni mijlocii determinate, 
in principal, de felul cum a fost modelată buza : îngroşată şi rotunjită ; 
rotunjită şi cu muchie la interiorul vasului ; dublu sau triplu faţetată 
simplă sau cu jgheab etc. Intreaga olărie din grupa III este puternic arsă 
secundar, astfel că majoritatea fragmentelor au culoarea roşie, dar ini
ţial cele mai multe au fost arse la cenuşiu. Presupunem însă, avînd în 
vedere modelele provincial romane, că au fost si unele arse la roşu ini
ţial. Aşa de pildă seria vaselor mici de forma unor ulcele cu toartă sau 
a unor upatţe cu 3 picioare, gura trilobată şi tortiţ.a oarbă (fig. 5/1). 

Ceramica de import (grupa V) este şi ea destul de numeroasă, frag
mentele provenind de la amfore din pastă roză acoperită cu angobă alb
gălbuie. 

In grupa VI, predominantă este ceramica grosolană cu pereţii groşi 
şi cioburi sfărîmate în pastă - din care s-au lucrat forme variate înce
pînd cu vase de mici dimensiuni ca boluri, vase cu piciorul scund 
9i capace <Fig. 6/9) ; sau de dimensiuni mijlocii ca vasele cu guler aple
cat sau cilindric şi străchinile tronconice sau tipsiile 17) (fig. 7 /12) ; în 
fine vasele mari în formă de sac sau cu pîntecele sferoidal a căror mar
e;ine este î11totcbauna apl~cată în afară. Buza acestor vase este modelată 
deopotrivă prin tăiere sau prin subţiere. Uneori se remarcă o ondulare 
a buzei ru ir.tenţia înfrumuseţării vasului. (fig. 7/4, 7.) Decorul, obser
vat mai ales pe vasele în formă de sac, constă din linii incizate în lungul 
pîntecelui (pe unele fragmente aceste incizii par să fi urmărit motivul 
in crenguţă de brad) (fig. 7/1, 14, 15); din brîuri alveolare aplicate pe 
p~ntece sau pe buză (Fig. 7/1, 5): din crestături sau alveole pe buză, 
şi în fine din tratarea suprafeţei exterioare cu „barbotină." (fig. 7/2, 3, 6). 
Din toate elementele constatate în grupa VI rezultă că vechea ceramică 
poroasă Latene geto-dacă se transmite pe calea tradiţiei în mod puternic 
în sec. III e.n. ca şi ceramica cenuşie din pastă fină lucrată la roată. 

Din grupa VII fac parte cîteva fragmente de vase datorită c5.rora 
putem preciza că avem de a face şi aici ca şi în L 42 cu aceleaşi castroane 
din pastă fină uneori lustruită, de formă tronconică cu o uşoară arcuire 
.a pereţilor si cu marginea cilindrică uneori usor aplecată spre interior 
terminată cu o buză tăiată. Apare însă şi un tip nou de castron cu mar
ginea îndoită spre interior. Trei lucruri reţin atentia : modul grosolan în 
care este modelată buza vaselor ; lustruirea suprafeţelor cu ajutorul unui 
instrument bont care şi-a lăsat urmele atît la exterior cît şi la interior 
şi în fine arderea care a dat lutului culoarea neagră cu pete cenuşii. 

In afară de numeroase fusaiole bitronconice sau sferoidale, cram
poane din fier, fragmente mici de vase din sticlă albă şi colorată, o ve-

17) Tipsia reprezentată printr-un singur fragm~nt are forma unui disc. Lipsa 
marginii ridicate o deosebe~te atît de tipsiile întîlnite în sec. III e.n. cît şi de acelea 
atît de obişnuite în aşezările localnicilor de mai iirziu, din sec. VI-VII e.n. 
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rigă şi fragmente din piese de tronz şi oase de animale mari, spre fund, 
au fost găsite două obiecte : un pieptene de os cu placa semicirculară lu
crată din două foi prinse cu nituri din bronz (fig. 8/1) şi un fragment 
de oglindă de bronz de tip sarmatic cu tamgaua în formă de svastică cu 
vîrfurile ascuţite 18) (Fig. 8/2). Atare oglinzi sînt obişnuite în complexele 
din sec. III e.n. atît pe teritoriul oraşului cit şi în restul ţării. Pieptenii 
de os se întîlnesc frecvent în asezările din sec. IV e.n. fiind consideraţi 
de unii cercetători că îşi au originea în regiunile mai nordice. 19) Totuşi 
o datare mai timpurie a pieptenului de la Măicăneşti poate fi acceptată. 
dacă avem în vedere tipul pieptenului din B 59 care în Polonia este' 
datat în sec. II-III e.n. :.!O) 

Sprijinindu-ne pe similitudinea materialului ceramic considerăm 
bordeiul 59 împreună cu cuptorul de ars oale, contemporane cu locuin
ţele c1e suprafaţă 42, 43, 50 şi 58 descoperite în anii precedenţi. Totodată· 
nu slabilim o contemporaneitate a acestor complexe cu cele din aşezarea 
descoperită în partea sud-vestică a staţiunii datată în a doua jumătate a 
sec. IV e.n. In schimb analogiile între inventarul complexelor descoperite 
în zcma estică şi acela al aşezărilor dacilor liberi din sec. nr c.n. de la 
Militari-Cîmpul Boja şi Lacul Tei, analogii asupra cărora am atras aten
ţia în cursul prezentului raport, sînt destul de evidente. Urme aparţi
nînd secolului III fuseseră semnalate în cadrul staţiunii încă în cursu! 
campaniilor 1960-1963 - printre ele o fibulă de tip Militari şi o mo
nedă de argint de la C0modus. Conchidem că sîntem în prezenţa unei aşe·
zări a dacilor liberi din S('C. III e.n. care va fi ocupat la începutul perioadei 
de trecerp la feudalism terasa Colentinei la punctul denumit Măicăneşti. 
Oglinda de tip sarmatic, nelipsită din aşezările şi necropolele dacilor liberi 
arată şi ea acela~i timp 7i aceeaşi populaţie. Pentru o datare mai tîrzic ar 
pleda prezenţa ceramicei din pastă zgrunţuroasă (specia ciment), folosită 
pe scară largă în sec. IV e.n. şi mai ales fibula de bronz a cărei tip apar
ţine unui timp mai tîrziu - poate chiar sfîrşitul secolului al IV-lea e.n. 
Dar dacă avem în vedere că originea ceramicii din specia ciment trebuie 
căutată tot în ceramira provincială romană de unde -- în ,~ursul procesu
lui de romanizare - a fost preluată de alte populaţii, pre7-enţa ei în aşe
zările autohbne din St'c. III P.n. poate fi admisă. Referitor la fibula de 
bronz, o explicaţie poate fi găsită prin admiterea antrenării ei ulterioare 
acolo ca rezultat al amenajărilor tîrzii frudale. Această ipoteză coneord.'i 
cu starea perfectă a fibulei care contrastează cu majoritatea m1aterialelor 
ceramice şi de construcţie din locuinţa 42, puternic arse secundar. ln 
consecinţă menţinem atribuirea aşezării din zona estică dacilor liberi din 
sec. III e.n. a căror cultură materială este cunoscută pe teritoriul Bucu-
reştilor din aşezările de la Militari - Cîmpul Boja şi Lacul Tei. Două 

18) Un atare semn nu a fost încă întîlnit pînă acum pe oglinzile de acest tip 
Este îns;l des întîlnit pe ceramica lucrată cu mina di11 sec. VI-Vll (k;ezdrile gru
icului Ciurel). 

19) Vasile Palade, Atelierele de piepteni de os din sec IV e n. de la Birlad 
-- Valea Seacă, în Dacia N. S. p. 275. 

20) Piepteni asemănători din perioada romană sînt publicaţi <.le Lcskek Gaewski 
Sprawo;·denie Z Badan Jgolomi în Sprawozda11ie Archeologicme IIL Sînt dataţ.i 
in Polonia pe baza vaselor din terra sigillata. 
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monede <le hronz (Diadume11ian şi Gordian) 21 ) (fig. 8/5,6) descoperite în 
primele zile ale campaniei de cercetări din 1966, precizează existenţa şi în 
timp cel mai tîrziu pînă la mijlocul sec. III e.n. 

Cu aceasta ajungem la ultima campanie ce formează obiectul ra
portului de faţă şi care şi-a desfăşurat lucrările în vara anului 1966. 
Ea apare deosebit de interesantă prin descoperirea a două bordeie si
tuate unul (B 81) la limita de est a staţiunii, iar celălalt (B 82) la limita 
de nord-vest. 22) Ambele bordeie sînt de formă patrulateră şi se adîncesc 
în pămîntul viu cu -0,80 m de la nivelul inferior al stratului feudal. 
?lmîntul lor de umplutură cenuşiu afinat şi învîrstat cu resturi de oase 
provenind de la animale mari (bovine), a conţinut fragmente ceramice 
de la vase mari lucrate cu mîna cu multe cioburi sfărîmate în pastă : 
fra,gment.e de ceşti dacice fără toartă, unele cu impresiuni pe fund 2·1) 

(fig. 6/1) şi rare fragmente ceramice fine arse la cenuşiu şi la roşu. 
Asociate cu acestea au apărut fragmente de castroane tronconice avînd 
marginea fie numai întoarsă spre interior (fi~. 6/11), fie cilindrică. Am
bele specii lucrate cu mîna au fost constatate şi în celelalte complexe ale 
aşezării (este vorţ>a de grupa VI şi VII din clasificare-a stabilită mai sus), 
dar ceea ce aduc nou bordeiele descoperite în 1966 este schimbarea ra
portului numeric dintre olăria lucrată cu mîna şi cea la roată. Acest fapt 
care indică un aspect necunoscut pînă în prezent în aşezările dacilor 
liberi unde ceramica lucrată la roată este predominantă, a readus în dis
cuţie întreg lotul olăriei lucrate cu mina din grupa VII care, aşa 

·<tlm am văzut, a apărut con5tant în toate secţiunile practicate acolo. 
In pr!Îlinii ani de cercetare acest material, am amintit şi mai sus, a 
fost considerat ca ultimele şi perifericele vestigii ale unei aşezări din 
prima epocă a fierului distrusă de exploatarea unei nisipării care a su
primat; pe o zonă destul de întinsă în partea vestică a staţiunii, stratu
rile de pămînt pînă la nisipul cuaternar. In felul acesta, un lot întreg de 
fragmente ceramice descoperite în strat sau în complexe au fost consi
derate ca atare, dar nu fără unele îndoieli cauzate de constanta lor 
prezenţă şi mai cu seamă de împrejurarea că acest material era nelipsit 
în contextele din sec. III e.n. 

Apariţia celor două bordeie pare a infirma ipoteza locuirii hallstta
tiene şi impune revizuirea acestor materiale descoperite- în staţiunea de la 
Măicăneşti şi eventual în celelalte două aşezări a dacilor liberi de la Tei 
~\ Militari - Cîmpul Boja. 2") Căci problema care se pune este impor-

21 ) Identificarea celor 2 monede a fost făcută de M. Gramatopol de la Cabi
netul Numismatic al Academiei R.S.R. O monedă de bronz ruptă în jumătate şi 
foarte uzată s-a găsit într-un bordei feudal. Cercetătoarea Iulia Constantinescu 
-Opinează că ar fi o monedă colonială romană, poate Gordian. 

22) Au mai fost descoperite din aşezarea dacilor liberi bordeiele 71 şi 74 din 
care sînt de amintit doar cîteva fragmente de vase lucrate cu mina şi numeroase 
fragmente de ':>trăchini. 

23) Ceaşca dacică cu impresiuni la fund a fost găsită într-o groapă din sec. 
lll e. n. la Tîrgşor dar şi în necropola cernahoveană. (G. Diaconu, Necropola cerna
hoveană în Tîrgşor 1965, p. 73, pi. CXIX, p. 269.) Este cunoscut în aşezările Cernea
hov cf. Istoria României, voi. I, Buc., 1960, p. 7'27, fig. 157/5 şi p. 634. 

24) La Militari - Cîmpul Boja s-a constatat existenţa acestei specii ceramice 
într-un sondaj limitat în inventarul acestei a~ezări. 
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tantă prin implicatele ei asupra componenţei etnice a populaţiei din aşe
zările datate în sec. III e.n. Dacă în cuprinsul olăriei lucrate cu mîna s-a 
putut desluşi ceea ce a ajuns pe calea tradiţiei Latene geto-dace locale si 
ce provine de la sarmaţii veniţi de curînd în cîmpia Dunării dinspre est, 
prezenţa unei olării care nu poate fi atribuită nici tradiţiei locale şi nici 
contactului cu sarmaţii, atrage după sine întrebarea : ce altă populaţie 
va fi convieţuit cu localnicii în sec. III e.n., în Cîmpia munteană. Re
feritor la această parte a Daciei, întrebarea şi-a pus-o pentru prima oară. 
Gheorghe Daioonu - dar pentru un timp mai tîrziu (sec. IV e.n.) -
în cadrul necropolei de la Tîrgşor. 25) Acesta, bazîndu-se pe analiza stnnsă 
a întregii situaţii de acolo, a preconizat intervenţia populaţiei de cultură 
Pşevorsk în necropola Sîntana de Mureş. De curînd. acelaşi cercetător, 
examinînd materialul ceramic de la Măicăneşti pus în discuţie 26) găseşte 
o asemănare neîndoielnică intre lotul olăriei lucrate cu mîna din pastă 
fină (grupa VII) şi unele materiale din această cultură nordică, caracte
rizată printr-o ceramică în care persistă elemente vechi ale culturii Lipiţa, 
ea însăşi tributară încă culturii din prima epocă a fierului. 

Desigur că deocamdată nu se poate depăşi stadiul de ipoteză, avînd 
în vede1e că rezolvarea acestei probleme în 5ensul celor spuse mai sus, 
ar însemna, pe plan istoric, docur.ientarea unei populaţii nordice sosite 
în Cîmpia munteană încă din prima jumătate a sec. III e.n. iar dacă 
această populaţie se va dovedi a fi aceia a triburilor Pşevorsk. trebuie 
să conchidem că dacii liberi au intrat în contact cu unele populaţii ger
manice (poate taifalii) înainte de sosirea purtărilor culturii Cerneahov -
Sîntana de Mureş. 

Problema pe care o ridică, în special, cercetările arheologice din 
1966 referitoare la componenţa etnică a populaţiei aşezărilor din Mun
tenia în sec. III e.n„ eventualitatea descoperirii altor complexe asemă
nătoare cu cele două bordeie nr. 81 şi 82 precum şi a necropolei dacilor 
liberi ce ar putea fi situată pe terasa înaltă, la est rle asezarea dacilor 
liberi, 27) impun continuarea cercetărilor arheologice din cartit~rul Strău
leşti. 

Din ultima aşezare prefeudală de la Măicăneşti, aparţinînd comple
xului autohton Ipotesti-Ciurel-Cîndeşti, datată prin monedele lui Justi
nian în cea de a doua jumătate a sec. VI e.n., în cursul campaniilor de 
cercetări din 1964-1966, au fost date la iveală mai multe bordeie şi un 
cuptor în aer liber, care prin unele amănunte de construcţie şi mai ales 
prin unele observaţii deosebit de preţioase în legătură cu unele etape de 
locuire în cadrul aceleiaşi aşezări, aduc o contribuţie substanţială la adîn
cirea cunoştinţelor referitoare la cultura materială a grupului Ciurel. 

25) Gh. Diaconu, Probleme ale culturii Sintana - Cerneahov pe teritoriul 
R.P.R. în lumina cercetărilor_ în Necropola de la Tîrgşor, p. 278-287 şi Ibidem, 
Ti'rgşor, op. cit., p. 115-119. Inainte de Gh. Diaconu, Radu Vulpe discută problema· 
apartenenţei etnice în cadrul staţiunii Poieneşti din Moldova, cf. Radu Vulpe, Săpă
turile de la Poieneşti din 1949, Materiale şi cercetări arheologice, I, 1953, p. 500-506. 

26) Pentru aceeaşi concluzie, independent de G. Diaconu opinează şi cerce-
tătorul I Ioniţă. 

27) Un sondaj limitat pe terenul învechat aşezării, executat în 19€7, pare a, 
confirma existenţa necropolei dacilo!· liberi. 
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Şanţul XV /1964 a prilejuit descoperirea complexului 49 - unde· 
s-a putut clar urmări suprapunerea a două bordeie, unul cu cuptor în 
potcoavă mai vechi, celălalt cu cuptor rotund, mai nou. In afară de 
bordeiele 53 si 56 care au continut obisnuitul inventar al locuintelor de 
tip Ciurel şi asupra căruia nu ~ai stăruim, a mai fost descoperit ~n cup
tor în aer liber (C 8) din şanţul XIII. Cuptorul, cu cupola prăbuşită, 
avea forma de pară cu deschiderea rectangulară. Un singur fragment 
ceramic găsit pe vatră provenea de la un vas-borcan lucrat cu mîna. 
Groapa din faţa cuptorului - destul de încăpătoare - a conţinut nume
rnase fragmente ceramice rezultate dintr-o groapă aparţinînd aşezării din 
sec. IV, distrusă în momentul săpării cuptorului. Au fost descoperite în 
cursul lucrărilor din anul 1965 bordeiele 62, 69, 73 şi 76 sporind astfel 
numărul locuintelor din asezarea Ciurel care se dovedeste a fi fost 
destul de aglom~rată. ln af~ră de un numeros material ceramic lucrat la 
roată şi cu mîna descoperit la toate cele trei bordeie, în locuinţa 69 la 
cuptor, s-a găsit o ceaşcă cu toartă lucrată cu mîna. Recipientul este de 
formă tronconică, are fundul plat, pereţii în profil uşor arcuit, buza ro
l unjită. Toarta care se prinde de buză nu are o traiectorie circulară, ci 
se frînge formînd aproape un unghi şi se lipe;;te de vas sub nivelul fun
dului, astfel că se observă o aplatizare a ei. Aceasta este foarte groasă 
dar în spărtură se observă că grosimea provine dintr-un strat de pastă 
care a fost aplicat după ce toarta - mult mai subţire - fusese deja 
modelată şi prinsă de vas prin introducerea ei în pasta încă moale a 
peretelui (fig. 3, 6/2). O atare formă de vas nu poate fi asociată decît 
cu ceaşca dacică binecunoscută din sec. II î.e.n. pînă în sec. IV e.n. Apa
riţia ei într-un bordei Ciurel - _foarte întirziată dar foarte preţioasă 
pentru tradiţia acestei culturi - este însă îndoielnică, avînd în vedere 
că ea poate să provină din aşezarea dacilor liberi sau din cea datată în 
sec. IV e.n. Ea diferă însă de ceaşca dacică prin profilul ondulat al pere
ţilor. prin forma scundă şi mai ales prin modelarea ei rudimentară, care 
denotă o degradare a cunoscutei ceşti dacice. Imprejurarea că pînă în 
prezent în niciuna din aşezările grupului Ciurel din Bucureşti sau în ace
lea din complexul Ipoteşti-Ciurel-Cîndeşti din Cîmpia munteană nu a fost 
semnalată prezenţa ceştei dacice - impune o prudenţă deosebită în atri
buirea ei locuitorilor bordeiului 69 din a doua jumătate a secolului VI e.n. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît lutul din care este lucrată se apropie mai 
mult de acela al olăriei lucrate cu mîna cu cioburi sfărîmate in pastă 
aflată în contextele din sec. III e.n. 

In campania din 1966, s-a putut delimita aşezarea Ciurel la est, 
vest şi nord, urmînd să mai fie precizată limita de sud. Potrivit secţiu
nilor deschise pînă acum, se pare că spre sud locuinţele nu coboară pînă 
în apropierea apei, aşa cum s-a constatat în aşezarea vecină din lunca 
Colentinei. Totuşi o verificare urmează a fi făcută prin trasarea în vi-
itoarea campanie a unui şanţ chiar la limita terasr.i care coboară abrupt 
în albia rîului. 

Săpăturile din 1966 nu au mai crescut cu mult obiectivele atinse 
în anii precedenţi, dar descoperirea spre limita estică a aşezării, a unui 
bordd în care cuptorul era înlocuit cu o vatră deschisă lipsită de obişnuiţii 
vălătuci de lut, adaugă un aspect nou, neînt!lnit pînă acum în cadrul 
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bordeielor şi arată pe de o parte că cercetarea aşezării Ciurel este pe cale 
de a fi epuizată iar pe de alta că ea, chiar în acest stadiu final de cer
cetare, încă poate aduce elemente noi de cultură materială. Dar aici ca 
şi în cazul aşezării dacilor liberi, problema principală rămîne a fi rezol
vată de acum înainte. Vrem să ne referim la necropola aşezării care -
cu toate cercetările de suprafaţă din împrejurimi - nu a fost identificată 
Ea totuşi trebuie să existe cu atît mai mult cu cît, de la podul Străulesti 
şi pînă la Băneasa (staţiunea La Stejar) se desfăşoară, de-a lungul malu
lui stîng al Colentinei, nu mai puţin de 5 aşezări săteşti din grupul Ciurel. 

MARGARETA CONSTANTINIU 

CERCETĂRI PRIVIND LOCUIRILE MEDIEVALE 

Dacă arheologia medievală poate fi considerată metodă de investi
:gaţie ştiinţifică datorată sfîrşitului de veac XIX cercetarea satului feu-
dal românesc a început să constituie o preocupare abia către mijlocul 
secolului nostru. Dar şi de această dată studierea aşezărilor rurale s-a 
făcut în cadrul lucrărilor unor şantiere ce aveau drept obiectiv vestigii 
antice sau prefeudale. In această categorie se înscriu săpăturile de la Zim
nicea, Verbicioara, Vădastra, Izvoare, Hlincea, Bedehaza ş.a. Primele 
lucrări efectuate exclusiv pentru cercetarea unui sat dispărut au fost în
treprinse la Coconi (jud. Ilfov) începînd din anul 1960. 1) In toamna ace
luiaşi an în cartierul Străuleşti din Capitală erau trasate secţiuni de son
daj în vatra unui sat feudal dispărut încă din sec.' al XVI-lea. Pri'n 
aceste cercetări se urmărea cunoaşterea uneia din acele aşezări medievale 
din rîndul cărora a luat fiinţă oraşul ş1 cu care acesta a întreţinut com
plexe relaţii mai bine de un veac şi jumătate. 

In urma celor opt campanii arheologice s-au stabilit etapele de lo
cuire străveche şi veche a acestei terase precum şi urmele aşezării feu
·dale timpurii şi ale satului Măicăneşti. 

I. AŞEZAREA DIN VREMEA FEUDALISMULUI TIMPURIU 

Cercetările efectuate au arătat că terenul pe care s-a înfiripat satul 
medieval a fost locuit şi în sec. X-XI. Este dovedită aici o restrinsă 
aşezare aparţinînd culturii Dridu ale cărei urme ocupă îndeosebi latura de 
nord-vest a promontoriului. Distribuirea materialului ceramic presărat în 
stratul de pămînt cenuşiu închis cît şi urmele unor bordeie dovedesc că 
locuitorii acestei aşezări au preferat îndeosebi terenul din vecinătatea în
tîlnirii cursului unui rîuleţ cu albia Colentinei. Din nefericire, cu ani în 
urmă, această porţiune de teren a fost afectată de excavaţiile unei cariere 
ele pietriş, care au distrus şi vestigiile arheologice aflate aici. Deşi în stra
tul feudal timpuriu au fost semnalate numeroase fragmente ceramice, nu 
au putut fi surprinse pînă acum decît două locuinţe din această perioadă. 
Ambele sînt bordeie. 

1) N. Co·nstantinescu, Le stade et les perspectives de la rech~rche arheolo
gique du village medieval de Roumanie în Dacia, N. S. VIII, (1964), p. 265-278. 
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Bordeiul 30 descoperit încă din 1962 a continuat să fie cercetat şi în 
anul următor. Săpat adînc, groapa lui pornind de la partea superioară a 
stratului cenuşiu închis, bordeiul înscria o suprafaţă rectangulară cu 
colţul de nord-vest uşor rotunjit iar celălalte aproape drepte. Pereţii, afun
daţi în pămîntul castaniu, erau verticali, necăptuşiţi, iar podeaua orizon
tală, fără a fi lipită. In colţul de nord-est a fost găsită instalaţia de încăl
zire. Ceea ce a constituit o notă aparte la această locuinţă a fost descope
rirea în aceea.şi porţiune, atît a unei vetre cît şi a unui cuptor. Cu ocazia 
efecturii cercetărilor a fost surprinsă mai întîi vatra amenajată pe o plat
formă de pămînt cruţat, mai ridicată faţă de podea cu 0,10 m. Fiind pu
ternic folosită ea avea o grosime de 0,06 m prezentîndu-se în porţiunea 
de centru zgurificată. 

Marginea de nord a vetrei a fost tăiată cu ocazia amenajării cupto
rului. Forma acestuia este dreptunghiulară, pereţii fiind puternic arşi iar 
vatra coborîtă faţă de nivelul de călcare din interiorul locuinţei cu 0,25 m. 
ln cuptor s-au găsit cărbuni şi oase de animale cornute, calcinate. In ime
diata vecinătate a· acestor amenajări se afla groapa unui stîlp cu diame
trul de 0,20 m, afundată -0,48 m. In pămîntul ei de umplutură s-au des
~operit cîteva fragmente de vase din lut cu suprafaţa exterioară acoperită 
cu striuri orizontale, tip Dridu. 

Prezenţa vetrei şi a cuptorului cit şi puţinul material descoperit deo
sebeşte acest bordei de celelalte locuinţe, datînd din aceeaşi perioadă, cu
noscute la Bucureşti. Astfel cele două bordeie de la punctul Alba 2) pre
cum şi locuinţele de la Băneasa 3) conţineau un inventar arheologic 
abundent. Ori bordeiul 30 de la Străuleşti nu a păstrat decît cîteva frag
mente, indicii sigure totuşi, care, alături de situaţia stratigrafică, peqnit 
datarea lui în sec. X-XI. · 

In ultima campanie a fost precizat cel de al doilea bordei feudal tim
puriu (B 66), deranjat de un canal modern de irigaţie şi suprapus de un 
dig. Fiind plasat într-o zonă de amenajări hidrotehnice în funcţiune, bor
deiul nu a putut fi studiat complet. Săpăturile întreprinse cu ocazia tra
sării şanţului XVIII au dovedit că şi groapa acestei locuinţe, ca si B 30, 
porneşte din partea superioară a stratului cenuşiu închis. Totusi în pă
mîntul lui de umplutură au fost găsite materiale ceramice mai numeroase 
decît în cealaltă locuinţă feudală timpurie, dar mai puţine decît în borde
iele de la Alba şi Băneasa. Predomină vasele borcan, cu buza întoarsă 
în formă de streaşină, sau de melc, cu pereţii groşi ornaţi pe suprafaţa ex
terioară cu cîmp de striuri paralele. Pe umărul acestor recipiente, decorul 
se completează cu brîu de linii în val, cel mai frecvent întîlnit, şiruri de 
împunsături, sau linii verticale. Un singur vas a păstrat decorul de linii 
orizontale suprapus de grupuri de linii oblice, meandrice, şi împunsături, 
motiv considerat de unii cercetători a indica o fază mai tîrzie a culturii 
Dridu 4) (fig. 9/6-7). Procentul de ceramică cu decor obţinut prin lustru 

2
) P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii Noi 1960, Sectorul Alba în Cerce·

tări arheologice în Bucureşti I, M.LB. 1963, p. 106 ; 108-109. 
3) M. Constanti'niu şi P. I. Panait, Şantierul arheologic Băneasa-Străuleşti 

in C.AB. II. p. 98-140 
4) I. Barnea şi V. Bilciurescu, Şantierul arheologic Basarabi, în Materiale VI, 

l'-'· 550. 
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este scăzut faţă de acela de la Alba sau Băneasa, 5) el apropiindu-se mai 
mult de situaţia de la Piaţa Unirii din centrul Capitalei. 6) Un pachet de 
vase cenuşii sau ornate cu cîmp de striuri a fost descoperit în pămîntul 
de umplutură a unei gropi de mici dimensiuni, găsită în imediata vecină
tate a B 66. Printre vasele descoperite aici se afla un borcan cu corpul 
bombat, fundul plat, gîtul scund şi buza întoarsă în formă de oolac. Vasul 
a fost realizat dintr-o pastă aspră, cu nisip, fiind ars la roşu cărămiziu. 
Cîmpul de striuri adînci este continuat pe umărul vasului cu un brîu în 
val. Pe fund se păstrează marca depusă de me7terul olar (fig. 10/3-4). 

Ţinînd seama de modul de amenajare a interiorului lor, de caracte
risticile vaselor de lut, bordeiele de la Străuleşti se deosebesc de celelalte 
studiate în vecinătate, dar tot pe malul stîng al Colentinei, ele putînd a se 
r:lata în ultima fază a locuirii din sec. X-XI pe acest teren. Două piese 
din bronz, descoperite în stratul cenuşiu închis, confirmă această datare. 

Prima din aceste piese a fost obţinută prin turnare într-un tipar 
monovalv. Obiectul are forma ele inimă cu vîrful în jos. Diametrul 
longitudinal este de 7 cm iar cel lateral maxim de 5, 1 cm ; grosimea neuni
formă oscilînd între 2-4 cm. Obiectul este format dintr-o nervură lăţită 
longitudinală, două bare desfăcute curb spre exterior şi două nervuri ce 
unesc părţile laterale cu nervura centrală. Astfel el prezintă cîte trei 
orificii pe fiece parte dintre care numai cele de jos sînt relativ egale şi 
asemănătoare, celelalte patru avînd fiecare formă deosebită. Pe nervura 
longitudinală au fost realizate 4 grupuri de cîte două cercuri concentrice . 
.Jumătatea din stînga a obiectului a fost decorată cu adîncituri patrula
tere redate în şir, pe cînd partea din dreapta nu are decor. Piesa se purta 
suspendată printr-un orificiu cu diametrul de 4 mm realizat pe o urechiuşă 
plasată în partea superioară. 

Primul obiect din bronz descoperit la Străuleşti care poate fi un 
pandantiv se prezintă ca rezultat al unei tehnici rudimentare. Meşterul, în 
atelierul căruia a fost executat, folosea probabil, un tipar mult întrebuin
iat. Numai aşa se poate explica defectul îngroşării părţii din dreapta, 
marginile orificiilor insuficient finisate, partea din stînga redată şi ea cu 
un uşor defect. Obiectul, aşa cum îl avem astăzi, are virful rupt, această 
avarie petrecîndu-se însă ulterior turnării lui. Piesa are numai una din 
feţe rlecorată, cealaltă este plată fi\ră nici un element de decor. (fig. 10/i) 
Analogii pînă la identitate pot fi găsite la o piesă similară, descoperită 
la Gărvan şi datată în sec. X-XII. 7) 

Cel de al doilea pandantiv este executat tot din bronz avînd forma 
cii-culară. Obiectul se compune dintr-o bară cu şenţuire longitudinală, 
de care se prinde, în cinci puncte, un decor în ajur, avînd în centru un 
disc (fig.10/2). Diametrul piesei este de 7 ,6 cm iar grosimea de 4 cm. 
Fa putea Ii fixată printr-o gaică stabilită pe discul central. O piesă de 
aceeaşi factură, dar ornată cu un motiv de linii drepte, a fost semnalat,4 
cu ani în urmă la Caliacra. 8) 

5
) M. Constantiniu şi P. I. Panait, Cercetarea feudalismului timpuriu pe teri

toriul Ilucureştilor în Materiale de istorie şi muzeografie III, M.I.B., 1965, p. 16. 
6) P. I. Panait, Observaţii arheologice pe şantierele de construcţii din Capi

tală în C.A.B., I, p. 143. 
7) Istoria României, II, p. 27, fig. 11. 
8 ) O fotografie după această piesă se află la M.I.B. inv. 23668. 
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Fig 10 - 1-2. Pandant-ive din bronz sec. X-XI ; 3. Vas borcan c11 decor 
în striuri ; 4. Marca de pe vasul borcan. 

Aceste pandantive ca şi materialul ceramic descoperit îndeosebi în 
stratul cenu~iu dovedesc că aşezarea feudală timpurie de la Străuleşti 
este mai tirzie decît cele de la Alba sau Băneasa. 

In urma acestor descoperiri vestigiile feudale timpurii din zona nord·· 
vestică a Capitalei pot fi urmărite pînă în prezent de-a lungul sec. IX-XI. 
Ceea ce apare concludent este faptul că în pofida unor vicisitudini, sesi
zate în repetatele distrugeri prin incendierea aşezărilor, viaţa a continuat 
să pulseze pe teritoriul de azi al Bucureştilor resimţind însă unele modi
ficări în modul de constituire a satului, în inventarul gospodăresc. 

Deşi vor trebui încă extinse cercetările pentru a se putea trage unele 
~oncluzii mai ample, ceea ce rezultă pînă acum este faptul că după sec. X 
se înregistrează tendinţa trecerii de la aşezări aglomerate la organizarea 
unor gospodării distanţate, unele aparînd chiar izolate. 
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AŞEZAREA. FEUDALA 

Cu locuinţele descoperite în campaniile din 1965-1966 numărul 
bordeielor şi al caselor de paiantă ce au aparţinut, în sec. XIV-XVI, 
satului Măicăneşti se ridică la 44, cifră ce se va modifica probabil cu oca
zia viitoarelor cercetări. Se poate totuşi aprecia că suprafaţa ce găzduieşte 
nucleul aşezării feudale a fost în bună parte studiată. Rămîne încă insu
ficient cunoscută zona nord-estică a aşezării. Totuşi una din secţiunile 
deschise în 1962 pentru urmărirea întinderii aşezării prefeudale de la 
punctul Lunca, săpătură ce a brăzdat tocmai acest sector, a permis desco
perirea unor sporadice vestigii medievale. Este şi explicabil ţinînd seama 
de faptul că promontoriul creat de' terasa rîului Colentina a constituit 
terenul propice înfiripării satului feudal, sectoarele scunde din vecină
tatea cursului apei, fiind ocolite. 

Pe baza observaţiilor acumulate în urma tuturor campaniilor arheo
logice n) se poate stabili că vatra iniţială a satului feudal corespunde apro
ximativ suprafeţei ocupată de locuirile prefeudale, adică terenul apropiat 
Colentinei pe o adîncime d0 cca 150 m. Cele mai vechi locuinţe se păs
trează în acest carou a cărui latură sud-estică o formează locul cimi
tirului vechi. Locuinţele ulterioare, mai numeroase, s-au ridicat atît pe 
această suprafaţă cît şi spre nord-est, împingînd limitele satului pină în 
vecinătatea actualei şosele Băneasa-Străuleşti, adică peste 250 m faţă de 
cursul apei. La Măicăneşti, dacă la sfîrşitul sec. al XIV-lea aşezarea feu
dală ocupa cca 6000 m.p. peste un veac şi jumătaie ea se resfira pe 
24.000 m.p. (fig. 11). Ceea ce rezultă în mod tot mai concludent este fap
tul că dacă etapei iniţiale de locuire medievală îi este caracteristic numai 
bordeiul, şi acesta în cele mai multe cazuri cu dimensiuni modeste, către 
a doua parte a existenţei satului pe acest teren se manifestă transfor
mări însemnate şi în domeniul construcţiilor pentru locuit. Cu a doua 
jumătate a sec. al XV-lea şi îndeosebi în veacul următor îşi face pre
zenţa în configuraţia satului de la Măicăneşti casa din paiantă construită 
la suprafaţa· solului. Concomitent se locuieşte însă şi în bordeie. La început 
de mici proporţii, dimensiunile caselor cresc în sec. al XVI-lea înregis
trîndu-se astfel un fenomen similar cu acela al bordeielor. Această con
cluzie a reieşit în urma studierii a 8 case semnalate în ultimele campa
nii arheologice (L 39, 46, 51, 63, 64, 67, 72, 79). 

Locuinţele d:..~ suprafaţă 

Studierea tipului de locuinţă în condiţiile societăţii medievale din 
sec. XIV-XVI constituie una din îndatoririle de seamă ale cercetărilor 
arheologice. In urma săpăturilor extinse în jurul Capitalei, îndeoseti după 
1960, s-a putut trage concluzia că aşezările rurale din aprOJ...erea Bucu-

9) Asupra cercetărilor medievale de la Străuleşti Măicăneşti a se vedea 
P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii Noi 1960. Sectorul Măicăneşti în C.A.B. I. 
Buc., 1963, p. 126-131. Ibidem. Ş:mtierul arheologic Băneasa Străuleşti. Aşezarea 
feudală în C.A.B. II, Buc., 1965, p. 190-222 ; Ibidem, Contribuţii arheulogice la 
cunoaşterea satului în secolul al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureştilor, M.1.M. r. 
Buc., 1964, p. 219-228. Ibidem, /nceputurile oraşului Bucureşti în lumina cercetă
rilor arheologice, Bucureşti, M.l.M. V, p. 13-20. 
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Fig. 11 - Extinderea vetrei satului Măicăneşti în sec. XIV-XVI 

reştilor au fost alcătuite din două tipuri de locuinţe ; bordeiul şi casa 
aflată la suprafaţa solului, ambele cu o singură încăpere. 10) La măică
neşteni locuinţele de suprafaţă sînt construite în tehnica paiantă. Pe scht'
letul lemnos format din stîlpi a căror grosime variază de la casă la casă, 
se amenaja o împletitură de nuiele sau de scînduri peste care se fixa, de o 
parte şi de alta, cîte un strat de pămînt amestecat deobicei cu paie şi 

uneori cu pietriş. Forma acestor locuinţe este patrulateră ca şi a borde
ielor. Observaţiile făcute la L 39, cea mai apropiată de cursul apei, au do
vedit că pentru amenajarea acestei locuinţe au fost bătuţi, la cele patru 
colţuri, pari groşi de 8-10 cm. Alţi pari mai subţiri erau fixaţi pe fiece 

1o) Panait I. Pariait, Tipuri de locuinţă in aşezările săteşti din zona Bucureşti
lor în sec. XIV-XVI. Comunicare la Sesiunea a IV-a de comunicări ştâ'nţifice a 
muzeelor, Bui:ureşti, 1968. 
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ia1.urii, între ei fiind prinse în mod neregulat nuiele groase de 2-3 cm. 
Peste această reţea s-a depus un strat de pămînt lat de 4 cm. Izbitura 
lutului pe suportul de nuiele a fost destul de puternică fapt dovedit de 
adîncile alveolări create în peretele de pămînt. Părţile exterioare au fost 
apoi netezite şi acoperite cu un strat de lut galben. În genere resturile ca
selor din paiantă se prezintă ca o aglomerare de chirpic repartizată neu
niform, pe suprafaţa ce adesea indică conturul casei. Aslfel la L 64, care 
înscrie o suprafaţă dreptunghiulară cu laturile de 4, 70 X 2, 70 m, chirpicul 
este distribuit pe latura de vest şi mai puţin în colţul de est. El este pre
gătit din pămînt castaniu amestecat cu pleavă de grîu şi orz. Groşi de 
5--6 cm pereţii acestei case erau neteziţi şi acoperiţi cu un strat subţire 
de lut galben. Se disting şi aici două straturi de astfel de lipituri. Ceea ce 
e:onstituie o caracteristică a construcţiei 64 este îmbinarea scîndurilor cu 
nuiele subţiri în realizarea suportului lemnos al pereţilor. Acoperişul a 
fost amenajat din bîrne late de 0,18-0,20 m peste care s-au aşternut paie. 
1n colţul de sud-vest al încăperii se afla cuptorul de formă ovaloidă cu 
diametrul de 1,27 X 0,76 m, gura deschizîndu-se spre sud. Vatra lui a 
fost amenajată pe un strat de pămînt galben cenuşiu purtat, fiind 
puternic arsă s-a pietrificat îndeosebi în zona dinspre gură. 

Podeaua L 64 nu a căpătat nici un fel de amenajare. Această con-· 
strucţie feudală a suprapus în bună parte urmele unui bordei din sec. 
VI-VII (B 65). 

Sub pereţii prăbuşiţi ai L 64 s-a găsit puţin material arheologic. Ca 
şi în L 67 sau L 39 predomină şi aici oala cu buza înălţată, cu corpul 
globular ornat în partea superioară cu dungi de angobă albă. Tipul este 
extrem de răspîndit în aria geografică a Bucureştilor fiind surprins la 
Curtea Veche 11), Radu Vodă, 12 Tînganu, 13) Dealul Spirii 14) etc. Vasul a 
fost datat în majoritatea acestor staţiuni la sfîrşitul sec. al XV-lea şi în 
secolul următor. La L 64 au fost semnalate de asemeni fragmente de far
furii cu piciorul inelar, puţin înălţat, avînd partea interioară acoperită cu 
smalţ maron închis peste care s-au tras linii în val de smalţ galben. O 
piesă identică a fost găsită la Tînganu într-o groapă din sec. al XVI-lea. 
Pe baza acestor materiale L 64 se poate data în ultima etapă a existen
ţei satului Măicăneşti pe acest teren, deci în cel de al XVI-le secol. Lo
cuinţa a fost distrusă prin foc după ce din ea s-au evacuat obiectele ce le 
adăpostise. Celelalte locuinţe de suprafaţă, excepînd-o pe cea numero
tată 67 asupra căreia vom stărui mai mult, se prezentau ca suprafeţe 
patrulatere de chirpic cu dimensiuni ce variau între 6 şi 12 m.p. 
Inscriind o suprafaţă de 22 m.p. locuinţa 67 este cea mai spaţioasă şi mai 
complexă construcţie descoperită pînă în prezent la Străuleşti. Resturile 
ei au fost surprinse pe latura de nord-vest a aşezării fiind alcătuite dintr-o 
aglomerare de chirpic puternic ars, bîrne carbonizate, fragmente de vase 

11) Bucureştii de odinioară, E. St. 1959, pl. CVI/3, 5 ; Cercetări arheologice în 
Bucureşti, MIB 1961, I, p. 144, fig. :t 

'") Bucureştii de odinioară, pi. LVII. 
1'1) Complexul medieval Tînganu în Cercetări arheologice în Bucureşti II, 

p. 259, tig. 17 /4-5. 
14) Material inedit aflat la MIB 
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ceramice ş. a. Deschizîndu-se casete s-a constatat că L 67 avea o supra
faţă dreptunghiulară (4 X 5,5 m) delimitată în mod precis de masa de 
chirpic ce provenea de la pereţi (fig. 12). Locuinţa era dotată cu o încă
pere la suprafaţa solului şi pivniţă. Pereţii au fost amenajati din pari 
cu diametrul de 7-8 cm prinşi între ei cu scînduri de stejar. Chirpicul 
aşternut pe acest schelet lemnos este format din lut amestecat cu puţine 
paie. El are o grosime de 12-14 cm. Pereţii au fost neteziţi şi acoperiţi 
cu un strat de pămînt galben. Pe bucăţile de chirpic mai bine conservate 
8e disting trei straturi de lipitură cu humă. Avînd pivniţă dedesubt pră
buşirea pereţilor s-a făcut spre interiorul locuinţei. Numai pe latura de 
vest s-au mai păstrat cîteva scînduri căzute de la acoperiş. Ele au lăţi
mea de 0,14 m grosimea de 0,07 m. Podeaua acestei locuinţe, care se afla 
la -O 30 m faţă de nivelul de călcare, a fost amenajată tot din bîrne 
de lemn. 

Pivniţa avea pereţii verticali, adînci de 1,50 m faţă de podea. Pavi
mentul acesteia fusese aşternut cu un strat de pietriş. Intrarea se făcea 
probabil pe o scară aflată în interiorul camerei superioare. 

In ceea ce priveşte acoperişul, observa.ţiile făcute îndeosebi în por
ţiunea centrală a pivniţei dovedesc că acesta era alcătuit dintr-un schelet 
lemnos, în două ape, acoperit cu papură. Un strat gros de papură carbo
nizată a fost găsit căzut aproape de podeaua beciului. In timpul incen
diului care a mistuit locuinţa s-a prăbuşit atît partea superioară a con
strucţiei cît şi amenajările interioare. Este de reţinut faptul că pe mijlo
cul laturii de vest a încăperii s-a mai păstrat o porţiune dintr-o vatră 
care fusese amenajată pe un postament de pietriş. Din cauza intensei 
folosiri ea căpătase un puternic aspect de pietrificare. In zona acestei 
vetre, dar alunecate în beci, au fost găsite bucăţi de cărămidă groasă de 
4-5 cm şi late de 12,2-15 cm precum şi fragmente ale unor cahle plate. 
O astfel de cahlă are forma trapezoidală cu decor geometric în relief, 
compus în partea superioară din linii ce înscriu unghiuri ascuţite. In 
porţiunea inferioară decorul se schimbă, trei nervuri concentrice schi
ţînd două ogive dintre care una redată în ajur. Cahla are dimensiunile de 
14,5 X 11,5 X 19 cm grosimea maximă fiind de 1,4 cm. Ea a fost lucrată 
din lut fin şi presărată cu nisip înainte de a fi arsă. Arderea a fost puter
nică, la rocşu căriimiziu (fig. 13/8). 

Forma pe care o indică restul de vatră, existenţa bucăţilor de cără
midă, a bulgărilor de lut ars cu o compoziţie diferită de aceea a pereţilor şi 
în· fine fragmentele de cahle par a dovedi existenţa unei sobe distrusă. 
odată cu prăbuşirea podelei. Astfel L 67 este prima casă din satul Măi
căneşti în care locul cuptorului este luat de sobă. 

In genere materialul arheologic descoperit şi în această locuinţă 
este sărac şi fragmentar. El este alcătuit din fragmente de oale, cu corpul 
globular, buza scundă, înălţată şi decorată în exterior cu şanţuri concen
trice şi dungi de angobă albă. Un fragment de sfeşnic decorat şi acesta 
tot cu angobă constituie o primă descoperire de acest gen în locuinţele· 
satului Măicăneşti. 

Amenajate către jumătatea sec. al XV-iea la Măicăneşti locuinţele 
de suprafaţă vor însoţi aşezarea pînă la mutarea ei intr-o altă vatră, 
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Fig. 14 - 1-8. Obiecte ele uz casnic din sec. XV-XVl ; 9. Fragment 
de brăţară din argint ; 10, 12. Vîrfuri de săgeţi ; 11. Pinten 
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proces ce se petrece către mijlocul veacului al XVI-lea. Ele marchează: 
trecerea la un nivel super!or de locuire în cadrul aşezării săteşti, fapt 
confirmat -;;i în inventarul arheologic surprins atît în necropola a doua· 
cit şi în bordeiele din sec. XV-XVI. 

B or d e ie l e alcătuiesc tipul cel mai răspîndit de lccuinţă în confi 
~uraţia satului Măicăneşti. Ele sînt prezente în exclusivitate în prima 
etapă de existenţă a acestei asezări şi se menţin pînă la încheierea locui
rii pe acest teren. Cercetările de pînă acum au stabilit că etapei vechi 
ce se desfăşoară în a doua jumătate a sec. al XIV-lea şi în primele de
cenii ale veacului următor îi aparţin 10 bordeie. Forma lor este aproape 
identică înscriind un dreptunghi cu laturile de cca 3,50 X 2 m. Ele se 
adîncesc cu 0,50 - 0,70 m faţă de nivelul de călcare fiind lipsite de 
cuptoare sau de alte amenajări interioare. Din acest punct de vedere 
bordeiele de la Măicăneşti, aparţinînd acestei etape, sînt mai modeste 
decît cele contemporane lor, cercetate la Coconi 15) sau Bragadiru (Teleor
man) care datează din prima jumătate a sec. XIV 1") Tehnica de con
strucţie este simplă urmîndu-se în bună parte tradiţionalul mod de rea.:. 
lizare a acestui gen de locuinţă. Groapa este săpată cu pereţii verticali, 
necăptuşiţi. Deasupra solului bordeiul se continua cu un scund perete 
de paiantă de la care se mai păstrează bucăţi de chirpia. Acoperişul era 
amenajat din scînduri şi paie sau plante acvatice, adesea fiind întîlnit 
stuful. Astfel la bordeiul 55 deasupra unui strat gros de 3-4 cm de 
pămînt, care acoperea podeaua, au fost identificate bîrnele de lemn care 
susţineau suprastructura locuinţei. Pe mijlocul încăperii, paralel cu latu
rile lungi se păstrau resturile unei bîrne de stejar lată de 12-15 cm şi 
groasă de 3-4 cm. Perpendiculare pe această bîrnă se aflau şase scîn
duri dispuse la 25-30 cm una de cealaltă. Acest suport lemnos sus
ţinuse un strat de paie care datorită arderii a imprimat o puternică nuanţă 
cenuşie pămîntului de umplere a gropii. Bucăţi mari de cărbune au fost 
semnalate şi în B 40 iar pe latura de est a B 44 s-a mai păstrat o bîrnă 
carbonizată. Toate celelalte locuinţe cercetate au fost nimicite prin foc. 

Inventarul arheologic a fost şi de data aceasta sărăcăcios, redu
cîndu-se la două lame de cutit lucrate rudimentar dintr-o bară de fier, 
un prisnel, piese găsite în B 4o şi o mică mărgea romboidală care a apar
ţinut B 55. In toate aceste locuinţe au fost găsite bucăţi de ţest lucrat din 
pămînt amestecat cu multe păioase. Ceramica întilnită în aceste locuinţe 
aparţine unor vase lucrate la roata repede, dintr-o pastă fină cu bogate 
urme de mică. Tipul unanim întîlnit este borcanul, în genere scund, cu 
diametrul maxim spre umăr, cu gura mai largă decît partea de jos a va
sului. Buza este trasă în afară creînd o ştreaşină cu o şenţuire circumfe
renţiară pe mijloc. Singurul element de decor pe aceste vase este brîul 
de caneluri aşternut pe umăr. In B 55 a fost găsit un astfel de borcan 
aproape întreg, în celelalte locuinţe obiectele ceramice fiind extrem de 
fragmentate (fig. 13/6). 

15) N. Constantinescu, Coconi centru de producţie ceramică din Ţara Româ
nească, (sec. al XV-lea) în SCIV, an XV (1964) 1, p. 109. 

16) Gh. Bichir, Quelques problemes des Xlll-c pt XlV-e siecle dans la plaine 
Valaque a la lumier des fouilles de sauvegarde du village de Bragadiru (district de 
Zimnicea), Dacia NS. IX (1965), p. 4~8. 
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Aşa cum apare la Străulesti ceramica aparţinînd bordeielor vechi 
reprezintă o ultimă etapă a unei ceramici ale cărei forme sînt atestate 
ca inchegate în Transilvania 17) sau în unele aşezări din sudul Carpa
ţilor 18) încă de la sfirşitul secolului al XlII-lea. Avînd în vedere atît 
materialul ceramic cît şi piesele monetare găsite în locuinţe precum şi 
în necropola veche semnalată în campania din 1964, prima aşezare feu
dală de la Străuleşti este contemporană cu aşezarea de la Coconi, 19) cu 
unele din bordeiele de la Zimnicea 20) sau de la Tîrgşor. Ea îşi desfă
.şoară existenţa concomitent cu aşezările de la Bragadiru (Bucureşti - sec
tor VI) 21 ) sau cu aceia de pe dealul Grozăveştilor, 22) acolo unde docu
mentele vor atesta abia la 1492 satul cu acelaşi nume. 23) 

Cea de a doua etapă de locuire la Străuleşti este dovedită prin pre-
21en.ţa a încă 10 bordeie (B 41, 45, 47, 48, 54, 60, 67, 70,78, 82). Dintre 
acestea patru sînt grupate pe o suprafaţă de cca 48 m2 suprapunîndu-se 
B 41 cu B 48, iar B 45 cu B 54. Cel de al cincilea bordei acoperă la rîn
dul său colţul de sud al B 44. Toate aceste suprapuneri constituie, ală
turi de materialul inventarului arheologic, dovezi incontestabile ale eta
pelor şi f~zelor de locuire feudală pe terenul aflat în studiu. înscriind 
forme patrulatere, suprafeţele bordeielor sînt variabile ; 6 m.p. la B 48 ; 
10 m.p. la B 54 ; 12 m.p. la B 41 etc. 

Ca amenajări interioare este întîlnit cuptorul, construit pe una din 
lat.uri sau vatra. La B 41 cuptorul se afla pe latura de est avînd un 
<liamet.ru de cca 1,40 m. 

La B 45 cuptorul se afla pe colţul de nord-vest, vatra fiind ame
najată la nivelul podelei. !nălţimea acestui cuptor, de formă elipsoidală, 
era de 0,50 m iar diametrele de 1,08 m X 1,30 m. Vatra orizontală dar 
cu o u~oară înălţare către gură, a fost puternic arsă prelungindu-se şi 
în afara cuptorului. Ea mai păstra deasupra un strat de cărbune de lemn 
i;.i cenuşă, gros de 3 cm. Cuptorul B 54 cu cupolă înaltă de 0,50 m cşi cu 
vatra uşor pietrificată se afla pe latura de vest,dar tot în afara locuinţei. 
De la gura cuptorului se prelingea către mijlocul încăperii un strat gros 
tle cenuşă. 

Materialul arheologic găsit în aceste bordeie este mai bogat decît 
in cele de la începutul secolului al XV-lea. Cele mai frecvente obiecte 
in aceste locuinţe sînt de natură ceramică dar din nefericire incomplete. 
Este prezentă oala de lut cu pereţii subţiri, cu buza dreaptă, scundă, cu 
uşoare nervuri exterioare, cu toartă. Au fost surprinse fragmente de vase 
smălţuite iar în B 61 bucăţi dintr-o cană de caolin acoperită cu smalţ 
albastru închis care pare a proveni din atelierele orientale. De asemeni 

17) I. Berciu şi D. Anghel, Cetatea feudală de pe Piatra Craivii în Apulum 
VI (1964), p. 315, fig. 6/G-1. 

1s) D. V. Rosetti, Şantierul arheologic Cetăţeni, Materiale VIII, 1962, p. 76, 
fig. 3. 

19) N. Ct>nstantinescu, op. cit., Dacia, N.S VIII (1964), p. 272. 
20) I. Nestor şi colaboratorii, Aşezările din societatea primitivă şi sclavagistă 

in reg. Dunărea de Jos, SCIV, an I (1950), nr. 1, p. 100-101. 
21) Materiale aflate la M.I.B 
22) Cu ocazia lucrărilor de construcţie a Instit Politehnic din Bucureşti au 

fost semnalate urmele satului Grozăveşti, Materiale la M.I.B. 
23) Doc. priv. Ist. Rom. Ţara Romanească veac XIII, XIV şi XV, p. 212. 
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în B 48 sînt atestate farfurii acoperite cu smalţ galben-alburiu şi verde 
dens, ulcioare ornate cu picături de smalţ maron, c9.ni cu ţinţînă şi chiar 
un fragment de farfurie orientală. Tot în ceramica acestor locuinţe în
cepe să apară şi decorul cu angobă albă (B 47, 48), precum şi discuri 
ornamentale (B 41, 54), (fig. 1319) sau cahle cilindrice. 

In categoria obiectelor de metal se constată atît prezenţa unor piese 
lucrate de un meşteşugar cu mai puţină deprindere cît şi obiecte mai bine 
realizate. In B 45 s-au găsit lame de cuţit ornate cu un aplic de cupru 2'i) 

sau avînd mîner de os realizat într-o tehnică mai avansată (fig. 14/4). 
Inventarul B 61 cuprinde în afara materialului ceramic un amnar, o 
undrea, un inel de bronz şi un fragment de brăţară din sîrme de argint 
torsionate, obiecte datînd din sec. al XVI-1,~a (fig. 14/9). Şi de data 
aceasta au continuat să se găsească piese de factură militară : un pinten 
de cavaler în B 54, vîrfuri de săgeţi în bordeiele 41 şi 54 (fig. 14/11). 
In ceea ce priveşte cele două vîrfuri de săgeţi unul este de formă triun
ghiulară, cu tub de înmănuşare, frecvent întîlnit în aşezările medievale 2·~) 
pe cînd celălalt are o formă piramidală cu tijă de fixare. Este un tip de 
săgeatt\ rar întîlnit la Bucureşti (fig. 14/12). în ~encre obiectele de me
tal sînt mai frecvente în locuinţele sau în gropile menajere ce apartin 
acestei etape, faţă de cele vechi. Intr-o astfel de groapă care a deranjat 
bordeiul 54 s-au găsit pe lîngă numeroase fragmente ceramice o monedă 
din sec. XVI, un cercel în formă de floare cu patru petale, o cataramă, 
cuie ş. a. 

Cuptoarele de pîine. Extinderea investigaţiilor în partea de N-E a 
aşezării a permis cercetarea în ultimele campanii şi a trei cuptoare de 
copt pîine amenajate în afara locuinţelor. 

Cuptorul 1 a fost întîlnit la adîncimca de 0,20 m prezentîndu-se 
ca un strat de pămînt puternic înroşit şi amestecat cu cărbune. Groapa 
lui porneşte din partea superioară a stratului feudal. Fiind săpată într-un 
pămînt afinat cupola era slab consistentă, şi prăbuşită în bună parte. 
Forma cuptorului este ovaloidă cu pereţii laterali mai puternic arşi, fă
e:uţi din bulgări de chirpic orientaţi pe direcţia est-vest. In faţa gurii a 
fost săpată o groapă de 1,5 m şi lată de 1 m. Ea era umplută cu pămint 
cenuşiu-alburiu bogat în bucăţi de cărbune <;;i cenuşă. Caracteristic la 
acest cuptor este modul de realizare a vetrei. Jumătatea de vaţră ce 
corespunde părţii din spate este uşor ridicată. In urma secţionării vetrei 
s-a constatat că zona cea mai puternic arsă este cea din spate. Astfel 
prin modul în care a fost construit cuptorul a permis încălzirea mai pu
ternică a părţii mai înălţate (fig. 15). 

Cuptorul 2 este tot de formă ovaloidă cu diametrul longitudinal de 
1..,20 m iar cel lateral de 0,65 m. Cupola porneşte chiar de la nivelul 

24) Cercetări arheologice în Bucureşti, II, p. 206, fig. 103. 
25) D. Tudor, Săpăturile lui Gr. Tocilescu in castrul roman de la Răcari,. 

(raion Filiaşi, reg. Oltenia) în Apulum V (1964), p. 240, fig. 3/24. 
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Fig. 15 - Cuptorul 1 din şanţul XVII datînd din sec. al XVI-lea. 
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vetrei. Şi aici vatra era orizontală în jumătatea de la gură şi oblică în 
partea din spate. Suprafaţa ei arsă era zgrunţuroasă. Ca şi la instalaţia 
precedentă şi la cuptorul 2 zona care primea cea mai puternică tem
peratură era cea înălţată. 

Cuptorul 3 prezintă aceleaşi caracteristici ca C 1. Fiind amenajat 
într-un pămînt slab el a primit în loc de boltă un capac de pămînt li
pit pe nuiele. Pereţii laterali au grosimea de 4-5 cm. Vatra extrem de 
pietrificată în ""Jrma unei intense întrebuinţări prezintă o albiere pe mijloc. 
!n faţa gurii a fost săpată şi aici o groapă ovaloidă puţin mai adîncă de
cît vatra. 

Dacă materialul ceramic a fost rar la aceste cuptoare, mult mai 
frecvente au fost oasele de animale mari şi mici rumegătoare, unele din
trt: ele calcinate. Din punct de vedere al datării aceste amenajări apar
ţin sec. al XVI-lea. 

Cercetările efectuate pînă în prezent au permis descoperirea a două 
necropole ce au aparţinut satului Măicăneşti. Cea mai veche dintre aces
tea era alcătuită din 72 morminte pe cînd necropola din sec. XV-XVI 
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pare a atinge cca 400 morminte dintre care s-au dezvelit pînă în pre
zent 136. 26) 

••• 

Cele opt campanii arheologice efectuate în vatra satului Măică
neşti au permis precizarea unor elemente remarcabile în privinţa dez
voltării economice, a organizării aşezării, a modului de construcţie a lo
cuinţelor. Acumularea acestor observaţii permite precizarea unor con
cluzii privitoare la materialul de construcţie întilnit într-o aşezare să
tească din jurul Bucureştilor în sec. XIV-XVI. 

Lemnul a fost întrebuinţat de către măicăneşteni sub diferite forme: 
bîrne, scinduri, nuiele, fiind prezent îndeosebi la realizarea acoperişului 
la care se adaugă paie, papură sau trestie. In tot timpul existenţei lui 
satul Măicăneşti nu a cunoscut la acoperişul locuinţelor decit material 
păios şi plante de baltă singura excepţie făcind-o bordeiul 4 în care s-au 
găsit mai multe cuie de şindrilă, care ar putea indica un atare acoperiş. 
La pereţi, atît la bordei şi îndeosebi la casa de suprafaţă, lemnul consti
tuie osatura de care este prins stratul de pămînt amestecat cu paie sau 
pleavă. La locuinţele de suprafaţă se constată un dublu aspect : unele din
tre acestea au fost înălţate pe o ţesătură de nuiele împletite pe un şir de 
stîlpi rotunzi, bătuţi în pămînt, iar la altele în locul nuielelor s-au folosit 
scînduri de lemn late de 8-12 cm. După materialul pe care l-au conţinut 
şi în raport de situaţia lor stratigrafică, se constată o pondere a folosirii 
suportului din scînduri în deceniile secolului al XVI-lea. 

Lutul amestecat cu paie este întîlnit la amenajarea pereţilor şi la 
confecţionarea ţestului de copt pîine, mai frecvent surprins în bordeiele 
vechi, din sec. XIV-XV. La casele din paiantă ţestul este absent el fiind 
înlocuit cu cuptorul amenajat în toate cazurile, pe laturile de nord-est sau 
nord-vest ale locuinţei. In bordeiele şi casele ce datează de la sfîrşitul sec. 
al XV-lea şi îndeosebi la cele din veacul următor, îşi face apariţia discul 
ornamental lucrat dintr-o pastă amestecată cu nisip şi puternic arsă la 
roşu. Aceste obiecte fac parte din materialul decorativ al încăperilor fiind 
folosite atît la sobe cit şi pe unii pereţi. Situaţia bordeielor 41, 54 ş. a. 
în care s-au găsit cuptoare de pîine care exclud posibilitatea existenţei 
unor sobe dotate cu atari discuri, dovedeşte în mod concludent că discurile 
folosc>au ca decoraţie şi la unii din pereţii interiori ai încăperilor. 

In genere discurile surprinse pînă în prezent au diametrul de 
16-18 cm fiind înalte de 2-3 cm. Partea superioară este ornată cu ner
vuri concentrice, la mijloc fiind prins un umbo. Niciunul din aceste obiecte 
nu are urme de smalţ, diferind din acest punct de vedere de discurile 

28) Intrucît studierea completă a necropolei vechi s-a încheiat în toamna anu
lui 1967 prezentarea ei se va face într-un studiu aparte. Unele concluzii au fost 
făcute publice rn comunicarea „Aşezarea medievală Măicăneşti - Necropolele", 
ţinută la cea de a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor (26-29 decembrie 1965) şi 
mai recent în studiul „Inceputurile oraşului. Bucureşti in lumina cercetărilor arhe
alogice" în Bucureşti, Materiale de istorie şi muzeografie V, p. 14-19. 
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vechi de la Tînganu. 27) Ele îşi găsesc asemănări mai pregnante cu cahlele 
de acest gen descoperite la Radu Vodă. 28) 

Destul de puţine, dar totuşi prezente, sînt şi cahlele plate care re
dau în majoritatea cazurilor motive geometrice. Ele sînt obţinute dintr-o 
pastă cu bogaţi pigmenţi de silkiu diferind de materialul din care s-au 
realizat discurile. Cantitativ cahlele plate sînt mult mai puţine dedît 
cele discoidale şi ele apar îndeosebi în ultimele dec.:>nii ale existenţei 
satului. Cărămida apare de asemeni în a doua jumătate a sec. al XV-lea 
fără a constitui însă un material masiv de construcţie. In genere se gii-· 
sesc fragmente sau bucăţi întregi dar puţine şi legate îndeosebi de insta
la ţi a de pregătit hrana. La cuptorul 2 din şanţul XVII au fost semnalate 
fragmente de cărămidă lucrată din lut amestecat cu paie, grosimea fiind 
de 3,8 - 4 cm iar lăţimea de 17 cm. Toate bucăţile surprinse pre
zentau puternice urme de fum. Destul de rar este întrebuinţată piatra 
de rîu. Ea apare îndeosebi deasupra cuptoarelor pentru a menţine tempe
ratura casei. 

Fierul ca parte componentă a construcţiilor este destul de redus. El 
se înfăţişează sub forma unor cuie cu corpul în patru muchii unul din 
capete prin lăţire imitînd partea superioară a literei T. Dimensiunile aces
tor obiecte diferă fără a atinge însă mărimea acelora de la Tînganu. In 
afară de aceste cuie mai sînt întilnite scoabe de uşi, belciuge ş.a., ma
teriale realizate fie în atelierul fierarului sătesc, fie cumpărate de pe 
piaţa oraşului. 

Este de menţionat faptul că tipul acestor obiecte şi in deosebi al 
cuielor este extrem de unitar pe o mare întindere ce depăşeşte limitele 
Tării Româneşti. Exemplare identice sînt cunoscute atît pe teritoriul sud 
dunărean 29) cît şi dincolo de Tisa. 30) 

Amenajate din atari materiale, în care lemnul şi lutul ocupă ponde
rea hotărîtoare, aceste locuinţe aveau o existenţă relativ scurtă. Ceea ce 
reiese cu prisosinţă este evolutia aşezării din toate punctele de vedere, 
fapt legat în mod organic de însăşi prezenţa pieţei urbane de la Bucu
reşti 

PANAIT I. PANAIT 

27) P. I. Panait, M. Turcu, I. Constantinescu, P. I. Cernovodeanu, Complexul 
medieval Tinganu în CAB II, Buc„ 1965, p. 25, fig. 11/2. 

•a) V. Zirra şi M. Constantiniu, 'Săpăturile de la Radu Vodă (raport final) 
mss. la MIB, inv. 61421. 

29) S. Michailov şi A. Milcev, Les fouilles de Plisca de 1955, Izvestiia Institut 
XXII Sofia 1959, p. 286. 

30) Szaho Kălman, Az alfoldt magyar nep milvel6des torteneti emlekei, Bu
dapest. 1938, p. 85/407-409. 

RESUME 

Entre 1964 et 1966 on a continue les recherches archeologiques de la station 
archeologique Măicăneşti, situee par la haute terrasse de la Colentina au quartier 
de Străuleşti. Les fouilles commencees en 1960 ont permis d'eiudier des vestiges 
appartenant aux habitations humaines de l'âge du bronie (culture Glina III et 
Tei), de la periode du passage au kodalisme (III-IV-eme et VI-VII-erne 
siedes) ct de l'epoque feodal X-XI-eme et XVI-eme siedes). Tenant compte que 
les resultats obtenus j11squ'en 1964 on ete publies, le raport preliminaire present 
se refere aux resultats des compagnes de 1964 a 1966. 
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Les campagnes de fouilles des dernieres trois annees ont donne l'occasion 
d'obtenir de nouvelles connaissances sur Ies habitats de la periode de passage au 
feodalisme et surtout sur !'habitat du 111-eme siecle des daces libres. L'auteur 
montre que, sans perdre de vue les dates importantes offertes ensuite par les com
plexes appartenant aux places des IV-cme et VI-VIII-eme siecles (une chau
miere et fosses menageres du IV-eme siecle et 8 chaumieres et un four en plein 
air du VI-VIII-eme siecle), l'attention a ete concentree sur les habitats du III-eme 
dont les vestiges, concretises par 5 habitations de surface, 3 chaumieres et un 
four ă calciner Ies pots ont enrichit Ies connaissances sur la culture materielle des 
daces libres, deja connue sur le territoire de la ville de Bucarest par Ies fouilles 
de Lacul Tei et de Militari - Cîmpul Boja. Un important inventaire exemplifie 
dans la fig. 2, 3, 5, 8 provient tant d'hahitahons, que d'une fosse de chaumiere ou 
l'on a jete les dechets du four ii c&lcination pour pots. Le four â calciner les pots 
de forme de tronc de c6ne (Fig. 4) ayant un systeme ingenieux de ventilation, 
ainsi que l'inventaire decouvert montre que !'habitat des daces libres de Strău
leşti, quoique de caractere rurale etait un centre important dans la vie du III-eme 
siecle. Les monnaies romanC's la ceramique d'importation et l'influence evi
dente de la ceramique provinciale romane dans la poterie autochtonie prouvent le 
contact permanent de la population des daces libres avec le monde romain. Comme 
a Militari - Cîmpul Boja, le miroir en bronze de type sarmatique ne manque ja
mais. La decauverte de quelques vases travaillees a la main, en forme de bol en 
tronc de câne (Fig. 6/11, 12) apporte a nouveau en discussion le probleme de la 
presence de quelques elements nordiques dans la culture materielle des daces li
bres de la Vallachie. 

*** 
Les recherches concernant les etablissements medicvales ont permis d"etudier 

un habitat restreint du temps du feudalisme p1·cmature et l'emplacement du village 
de Măicăneşti, datant du XIV-XVI-eme siecle. Du premier habitat on a decouvert 
deux huttes du X-XI-eme siecle. I.June d'entre elles est dotce d'un âtrc et 
d'un four interieur. Parmi les pieces Ies plus importari.tcs on remarque deux pen
dantifs de bronze (fig. 10/1-2). 

La continuation des investigations a permi la decouverte de nouvelles habi
tations, leur nombre etant a prcsent de 44. La plupart etaient des huttcs 
L'habitation a murs en treillis est signallee en commencent avec le milieu rlu 
XV-eme siecle et elle est maintenue dans la configuration du village, jusqu'au 
deplacement de l'emplacement. Tant pour le cas des chaumieres, que pour le'> 
maisons au-dessus du sol une continuelle tendance d'augmenter les surfaces se 
mari.ifeste, ainsi qu'une frequence accrue des materiaux qui constituent l'inveri.ta1r~ 
de cha,1ue foyer. La plus grande construction examinee a Măicăneşti (L 67) a une 
superficie de 22 m 2, etant constituee d'un parterre et de la cave. Elle date du 
XVI-eme siecle 

L'inventaire dccouvert dans Ies habitatiO'ns de Măicănesti est forme de vases 
en terre glaise, d'objets d'usage courant en metal, des monnaies, des ornements, etc. 

L'etude presentt fait un bref catalogue des materiaux de construction 
uiilise dans le cadre de !'habitat du village au XIV-XVI-eme siecle. Ainsi on a 
precise : LE BOIS sous forme de poutres, pieux, planches, verges, echandoles ; 
LA GLAISE, melangee deballe cuite, (briques, carreaux plats, tuiles) ou non-c11it~ 
(briques des maisons, couvercle pour la cuisson du pairi. etc) ; LE FER sous forme 
de clous a crochet, crampons, anneaux, LES PAILLES ET LES PLANTES DE 
MARAIS rencontrees surtout pour le toit des habitations ; et LA PIERRE de ri
viere ,asse peu utilisee pour les fours 
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE LA TÎNGANU 

de PANAIT I. PANAIT 
şi MIOARA TURCU 

Printre Yestigiile datînd din secolul al XV-lea în centrul Cîmpiei 
române, ctitoria voievodului Radu cel Frumos de la Tînganu ocupă un loc 
de seamă. Ridicată în deceniul al VII-lea al acelui secol mănăstirea Tînganu 
a avut o îndelungată existenţă, fără a atinge însă niciodată importanţa 
economică şi culturală a marilor unităţi monanale din Tara Românească. 
Investită cu moşii la Plătăreşti, Brăneşti, Oneşti sau Piţigaia, Milccasca 
lîngă oraşul Gherghiţa, Dragomireşti, Fundeni ş. a. 1) mănăstirea aceasta 
plasată pe o spinare de terasă, acolo unde valea Tinganului întîlneşte 
\echea matcă a Dîmboviţei, a dăinuit prin biserica ei pînă în a doua 
~umătate a sec. al XIX-lea. ~ Numeroasele calamităţi care s-au abătut 
asupra mănăstirei cît şi proasta gospodărire a bunurilor ce-i aparţineau, 
au făcut din unitatea monahală a lui Radu cel Frumos o mănăstire mo
destă. Importanţa ei deosebită a rămas însă pînă în zilele noastre prin 
planul bisericii, preţioasă verigă între operele arhitectonice din a doua 
jumătate a sec. al XIV-lea şi cele ce vor împodobi oraşele Argeş şi Tîr
govişte în primele decenii ale sec. al XVI-lea. 

In cadrul cercetărilor privind începuturile oraşului Bucureşti au fost 
iniiiate săpături arheologice şi la mănăstirea Tînganu. Lucrările au fost 
începute în 1961 şi s-au continuat în anii 1963, 1964 ş1 1961), cea mai 
importantă campanie rămînînd prima dintre acestea. 3) Prin secţiunile 
(~eschise în decursul celor patru campanii s-a urmărit cercetarea obiecti
velor mai importante şi precizarea limitelor aşezărilor semnalate, .a even
tualelor urme de întărire ş. a. In acest scop au fost trasate şanţuri ce 
străbat promontoriul pe direcţia NV-SE şi altele perpendiculare pe panta 
ce însoţeşte matca veche a Dîmboviţei. Pentru studierea fundaţiilor bise
ricii şi a pivniţelor caselor egumeneşti au fost deschise secţiuni pe mari 
suprafeţe. La sfîrşitul acestor investigaţii perimetrul afectat de săpături 

1) Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, X/4. 
2) Paul Cf'rnovodeanu, Istoricul mănăstirii J'înganu in CAB II, 1965, 

p. 284-292. 
3) P. I. Panait, M. Turcu, I. Constantinescu, P. Cernovodeanu, Complexul me

dieval J'înganu, în CAB II, 1965, p 239-292. 
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însumează cca 5,60 ha. În afara şanţurilor şi a casetelor trasate în mijlocul 
aşezării feudale s-a săpat un şanţ perpendicular pe uşoara vale numită a 
Călugăriţelor ce desparte la nord promontoriul de terenul împădurit şi un 
altul pe versantul de nord-est. Toate aceste secţiuni au permis dezvelirea 
fundaţiilor bisericii, 4) studierea caselor egumeneşti, cercetarea a 21 bor
deie dintre care 15 feudale şi 6 geto-dace, deshumarea a 251 morminte 
aflate în imediata vecinătate a lăcaşului, recuperarea unui. variat şi bogat 
material ceramic ş. a. Săpăturile efectuate au constatat lipsa oricărui sis
tem de fortificaţii de apărare care să înscrie mănăstirea Tinganu în rîndul 
construcţiilor de acelaşi gen pe care voievozii Ţării Româneşti le foloseau 
ca locuri întărite împotriva invaziilor otomane. Din acest punct de ve
dere Tînganu nu poate fi considerată ca o componentă a sistemului de
fensiv al rentrului Cîmpiei române din care făceau parte, în sec. al XV-lea, 
Snagovul, Comana, Bucureştii, Tîrgşorul ş. a. Mănăstirea Tînganu se pre
zenta ca o construcţie monahală apărată prin condiţii naturale, de apele 
şi smîrcurile bălţii Dîmboviţei şi de pădurea ce închidea flancul nordic 
al promontoriului. De fapt şi unele din puţinele ştiri scrise privitoare la 
această mănăstire confirmă situaţia precizată prin săpăturile arheologice. 
Cind patriarhul Macarie al III-lea al Antiohiei avea să sosească la 5 sep
tembrie 1657 de la Frujineşti (azi Fundcnii-Frnnzăneşti) înaltul erarh şi 
suita sa au trebuit să fie transportaţi cu barca pentru a ajunge la ctitoria 
lui Radu cel Frumos. Paul de Alep menţionează în jurnalul lui de călă
torie că mănăstirea aceasta veche pe care o vizitau era situată într-o insulă 
inconjurată de un mare lac. 5) Etapele de construcţie sau refacerile care 
au intervenit după dispariţia atît de puţin cunoscută a lui Radu cel Fru
mos, n-au urmărit înconjurarea complexului arhitectonic cu ziduri sau 
ţanţuri, în aşa fel încît apele lacului şi pădurea au rămas cele mai impor~ 
tante mijloace de apărare. Motivul edificării la Tînganu a unei mănăstiri 
nu poate fi întrezărit decît în dorinţa şi necesitatea domnescului ei ctitor 
de a avea un loc de popas în frecventele drumuri pe care le făcea spre 
raialele de la Dunăre. Mănăstirea se înfăţişează în acea perioadă de înce
put ca o construcţie neterminată. Numai biserica avea să fie zidită din 
bolovani de rîu şi cărămidă restul clădirilor fiind amenajate din paiantă 
sau săpate în pămint. Ctitorul n-a mai avut timpul sau poate nici resur-· 
sele băneşti să împodobească mănăstirea sa cu case de piatră sau cu ziduri 
aşa cum se puteau vedea la Snagov, Comana, Cozia ş. a. 

La Tînganu biserica de plan treflat dotată cu o turlă a rămas în
conjurată pînă tîrziu de case modeste din paiantă şi de bordeie. Plasate 
mai întîi la cca 10 m de absida sudică a bisericii primele case egnmen
teş't6. au fost mistuite de un incendiu în timpul invaziei otomane din 
august 1595. Ele sînt marcate printr-un strat gros de chirpic şi cărbune 
ce înscrie o suprafaţă patrulateră. 

Locuirea călugărilor a continuat apoi tot în case din paiantă ridi
cate în partea de SE a bisericii la cca 20 m de aceasta. In aceste case 

4) Prezentarea bisericii a fost făcută în studiul Complexul medieval Tinganu, 
în CAB II, 1965, p. 245-255. 

1) Emilia Cioran, Călătorii.le patriarhului Macarie de Antiohia în Ţările 
Române 1653-1658, Buc., 1900, p. 212. 
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trebuie să fi fost primit erarhul sirian în 1657 şi tot ele alături de biserică 
şi de cele cîteva bordeie care dăinuiau în apropiere au căzut pradă jafu
rilor din 1658-1659. Sesizată încă din 1963 cea de a doua casă egume
nială de la Tînganu a continuat să fie cercetată şi în 1964. Chiar de la 
începutul săpării şanţului s-a observat conturul a două gropi suprapuse. 
Astfel bordeiul n. 12 era deranjat în cea mai mare parte de o pivniţă cu 
pereţii verticali. Continuîndu-se cercetările a reieşit că din bordeiul mai 
'.'echi nu s-a mai păstrat decît latura de sud pe mijlocul căreia se afla 
un cuptor. Vatra acestuia, circulară, fusese amenajată pe o platformă de 
pămînt mai înălţată decît podeaua cu 0,07 m. Diametrul vetrei atingea 
1,20 m iar înălţimea cllpolei 0,50 metri. După aspectul său această insta
laţie de copt pîinea are puternice asemănări cu unele cuptoare de la 
Străuleşti 6) sau Căldăraru. 7) Părăsit probabil în prima jumătate a sec. 
al XVII-lea bordeiul 12 a fost puternic afectat de pivniţa locuinţei n. 13 
a cărei suprafaţă depăşeşte 56 m.p. şi care reprezintă cea de a doua 
casă egumenială (fig. 1). Pereţii noii locuinţe erau făcuţi dintr-un su
port de scîndură acoperită cu lut, iar podeaua din bîrne de stejar groase 
de 004 m. Atinsă de un puternic incendiu casa a ars provocîndu-se că
derea în pivniţă a numeroase scînduri şi bîrne carbonizate si bucăţi de 
chirpic. Ulterior făcîndu-se curăţirea curţii mănăstirii lui Radu cel Frumos 
au fost azvîdite în fostele pivniţe ale casei, ca şi în multe gropi risipite 
pe întregul promontoriu, cărămizi şi bolovani de rîu de la biserică, frag
mente de cahle, vase din lut, bîrne carbonizate şi chiar fîşiile de cupru 
ce constituiseră ferecătura uneia din cărţile de cult. Pe suprafaţa acestor 
aplice este executat, prin împunsături, un decor din linii curbe şi frînte 
deseori întilnit şi pe obif.'ctele de cult bizantine (fig. 2/1-2). 

Părăsită pentru scurt timp de călugări, dar slujită de călugăriţele 
de la învecinata mănăstire Iezeru ale căror urme de bordeie au fost 
întîlnite spre Valea Călugăriţelor, mănăstirea Tînganu a înregistrat în a 
doua jumătate a sec. al XVII-lea o etapă de modestă redresare. Paralel 
cu lărgirea spaţiului bisericii prin adăugarea unui exonartex s-a trecut la 
edificarea unui palat egumenesc din cărămidă. Această construcţie care 
a constituit obiectivul central al ultimei campanii de la Tînganu se afla 
pe locul primelor case, adică pe partea de sud a bisericii, h cca 10 m de 
aceasta. 8) Jn faza lui iniţială palatul înscria o formă dreptunghiulară cu 
lungimea de 15 m iar lăţimea de 6,5 m (vezi fig. 1). Ridicate exclusiv 
din cărămidă cu dimensiuni de 28X14 X 4 cm zidurile construcţiei, din 
carP. s-au păstrat numai fundaţiile, aveau o grosime de O, 76 m. Sub
solul era alcătuit din două încăperi inegale. Camera de pe latura de vest 
era mult mai mică, ea acoperind doar o suprafaţă de 19,5 m.p. (6,5 X 3 m) 

6) P. I. Panait, Şantierul arheologic Dăneasa-Străuleşti. Aşezarea feudală, 
CAB II, p. 193. 

7) Gh. Cantacuzi'no, Unele probleme istorice prit'ind aşezările medievale 
muntene în lumina cercetărilor arheologice de la Cernica în SCIV, an XIV (1963), 
p. 367, nota l. 

8) Menţionarea acestei construcţii a fost făcută şi în primul raport privind 
monumentele de la Tînganu, vezi CAB II, 1965, p. 256-257. Studierea completă a 
clădirii a fost posibilă abia în 1966. Rezultatele mai de seamă ale cercetării au fost 
c:omu'nicate la cea de a III-a Sesiune de comunică1i ştiinţifice a muzeelor sub titlul 
„Monumente medievale la Tînganu (sec. XV-XVII)". 
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Fig. 2 - 1-2 aplice de cupru ; 3 - farfurie orientală sec XVI, 4-5 
boluri sec. XVI-XVII 

pe cînd cealaltă 74, 75 m. p (6,5X11,5 m). Incăperea mare avea în mij
locul ei un pilon central cu dimensiunile de 1,5X1 m pe care se sprijinea 
plafonul format ca şi la pivniţele de la Plumbuita din patru comparti-
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mente boltite fiecare cu cîte un semicilindru. 9) ln camera mai ptiţin 
spaţioasă plafonul trebuie să fi fost alcătuit, ţinînd seama de acelaşi 
paralelism cu casele de la Plumbuita, dintr-o boltă semicilindrică. In
trarea la subsolul casei se făcea printr-un gang lat de cca 3 m şi lung de 
fi m care se deschidea spre nord. El cobora faţă de nivelul de călcare al 
constructorilor cu O, 76 m urmrînd deci o pantă lină. 

Subsolul palatului egumenial beneficia astfel de o singură intrare, 
cele două încăperi avînd o uşă de comunicare între ele. Atît la amena
jarea acesteia cit şi a uşii ce separa gangul de camera cea mare, con
structorii au recurs la o uşoară îngroşare a zidurilor şi la despicarea 
capetelor acestora cu lăcaşuri adînci de 10-15 cm şi late de 15-20 cm. 
Pragul în ambele cazuri a fost obţinut dintr-o placă de mortar în care 
fusese prinsă cîte o bîrnă masivă de \emn de stejar. Acest sistem este 
frecvent întîlnit la palatul domnesc de la Tirgovişte, îndeosebi la încă
perile aflato:~ în apropiPn•a hisericii lui Petre Cercel 7i Constantin Brîn
coveanu. 10) La acest stadiu planul palatului egumenesc urmează îndea
proape stilul construcţiilor feudale. ln linii generale el prezintă o formă 
mai simplificată a planului de la Plumbuita sau a aceluia după care 
constructorii vor înălţn palatul Cantacuzinilor de la Măgureani-Prahova. 11 ) 

Dar spaţiul restrîns pe care îl oferea această casă şi rezolvarea nesatisfă
f'ătoare a tavanului încăperii mari, au constituit motive întemeiate pentru 
noi adăugiri şi transformări. Către sfirşitul :;ec. al XVII-lea palatul atins 
probabil ele noua expediţie tătărască din 1696 reclamă substanţiale imbu
nătăţ.iri. Prin grija lui Constantin Vodă Brîncoveanu care trecuse Tînganu 
în rîndul lăcaşurilor domneşti ce primeau bani, ceară şi făclii 
pentru diferite sărbători 12) palatul este renovat. Se schimbă sistemul 
de susţinere a bolţilor încăperii mari prin arlăugarea a încă patru piloni 
pătraţi cu latura de 1 m. Materialul din care se fac aceste adăugiri di
feră de cel anterior. Se refoloseşte o cărămidă groasâ de 3,5-4,5 cm, 
"i mortar cu nisip mult fără pietriş. Pentru a se acomoda la dimensiunile 
date restauratorii de atunci au recurs la cioplirea zidului de est pentru 
a completa baza de susţinere a arcului de boltă ce beneficia ai.ci doar de 
o jumătate de pilon. Pe perctC'le vestic al încăperii jumătatea de pilon 
adăugată a acoperit o porţiune din ancadramentul uşii iar pilonul central 
a mai fost lungit de o parte şi de alta cu aproximativ 0,50 m. ln această 
situaţie arcele de boltă aveau o deschidere de numai L75 m, grosimE>a 
lor fiind de 0,50 m. Modificări structurale s-au adus laturii de nord 
acolo unde s-a amenajat, pe partea est'.că a gangului, o nouă încăpere 
cu suprafaţa de 13,5 m 2. Pe partea de vest a aceluiaşi gang a fost reali
zat un lăcaş al scărilor de intrare la pa1ternl supraînălţat. Cărămizile 

speciale găsite în molozul de umplutură a pivniţelor arată că cel puţin 
de o parte şi de alta a gangului, susţinînd probabil foişorul, se aflau stîlpi 
rotunzi, cu diametrul de O, 75 m deci egal cu grosimea zidurilor iniţiale. 

9) Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii in România IT, Ed Acad. 19G5. o. 122. 
IO) N. Constantinescu ~i Cristian Moisescu, Curtea domneasră din Tîrgovişte, 

Bucureşti, 1965, Planşa III. 
11 ) Grigore Ionescu, op. cit., p. 145, fig. 99. 
12) N. Iorga, Studii şi documente V, p. 367 
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Palatul egumenesc de la Tînganu nu a beneficiat decît de subsol şi 
parter, mai înălţat faţă de nivelul de călcare. Dacă încăperea adăugată 
ulterior era pavată cu cărămidă ce are dimensiuni egale cu aceea a zidu
rilor ei, pivniţele fuseseră aşternute cu scînduri de lemn, carbonizate în 
timpul incendiului ce a mistuit această construcţie la începutul sec. al 
!XVJII-lea. In molozul aflat în încăperea cea mare au fost găsite şi dale 
de cărămidă hexagonale, frecvent întîlnite şi la alte monumente contem
porane. 13) In ceea ce priveşte acoperişul, el s-a menţinut tot timpul la 
şindrilă, fapt dovedit de numeroase cuie mici de fier, lucrate de meşteri 
fierari. 

Construit într-o perioadă de afirma-re a stilului brîncovenesc palatul 
de la Tînganu nu a depăşit cu mult tipul casei cu foişor, denotînd şi prin 
aceasta modesta posibilitate materială a unităţii monahale, de altfel dove
dită cu prisosinţă şi de documentele scrise, de numeroasele plîngeri ale 
egumenilor de aici. 

Complexul de clădiri de la Tînganu a avut totuşi o variată ceramică 
ornamentală ce a aparţinut atît bisericii cît şi locuinţelor în diferitele 
lor etape. Fragmentele obiectelor utilizate la ornamentarea pereţilor cti~ 
toriei voievodale, sau a sobelor caselor din sec. XVI-XVII sînt extrem 
de abundente formînd materialul arheologic cel mai numeros. Folosită 
încă de la mijlocul sec. al XV-lea ceramica monumentală de la Tînganu 
capătă extinderea cea mai mare, atît în ceea ce priveşte varietatea cît 
şi cantitatea obiectelor, îndeosebi în prima jumătate a sec. al XVII-lea. 
In perioada brîncovenească, la palatul egumenesc această categorie de 
obiecte ornamentale este extrem de sumar surprinsă, ea dispărînd aproa
pe cu desăVJ.'Tşire. Iii) Ceea ce se impune de la bun început prezentînd 
materialul ceramic component al construcţiilor existente, este precizarea 
caracterului lui mai mult utilitar decît estetic. La Tînganu se întîlnesc 
mai multe categorii de obiecte ceramice, unele înregistrind o evoluţie 
continuă, altele apărînd numai la un anumit moment. 

Cele mai vechi piese aparţinînd ceramicii monumentale sînt discu
rile rotunde ornate cu cercuri concentrice în relief, în centru avînd cîte· 
un bumb cu partea superioară apăsată. Zona centrală a acestor discuri 
este acoperită cu smalţ maron sau verde. Confecţionate dintr-o pastă 
fină, bine arsă, discurile de la Tînganu aveau diametrul de 17 ,5 cm 
prezentînd astfel similitudini calitative şi cantitative cu acelea ce orna
mentau faţada ctitoriei lui Ştefan cel Mare de la Neamţ"') sau soba unei 
locuinţe de la Tîrgşor. 16 Astfel de discuri folosite de constructorii mun
teni, sub influenţa sud dunăreană incă din sec. XIII-XIV, 17) se menţin la 

13) B. Slătineanu, Ceramica românească, Buc., 1938, p. 77. Recent au fost sem
nalate astfel de cărămizi şi la Palatul domnesc din Bucureşti, antrenate în molo
:rnl din a doua jumătate a sec. al XVII-lea. 

14) Situaţie similară şi în alte părţi. Vezi B. Slătineanu, op. cit., p. 75. 
15) Repertoriul monumentelor lui Ştefan cel Mare, Ed. Acad. 1958, p. 28, fig. I. 

C. Nicolescu, Inceputurile ceramicei mon1lmentale în Moldova în Omagiul lui G. 
Oprescu, Ed. Acad. 1960, p. 392, fig. 14. 

16) Materia.le şi cercetări arheologice VI, p. 742. 
17) C. Nicolescu, Decorul mănăstirii Neamţ în legătură cu ceramica monu

mentală din Moldova în sec. al XV-lea, în S.C.l.A. II (1955), nr. 1-2, p. 130. Discu
rile folosite la mănăstirea Cotmeana în sec. XI\' au însa diametrul de 8-9 cm 
fiind colorate cu smalţ cafeniu şi verde, Gr. Icnescu, op. cit., p. 144. 
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Tîngann pînă către mijlocul sec. al XVII-lea (fig. 3/1). In cursul secolului 
al XVI-lea ~:i în primele decade ale veacului următor discurile folosite 
îndeosebi la ornarea sobelor prezintă o mare varietate. Predomină cele 
nesmălţuite cu buza mult înălţată şi lată, cu nervurile concentrice adînci 
f>imple sau ornate cu tă.i<~turi apropiate, mici gropiţe, sau cu nervuri cu 
muchia ascuţită. In locul bumbişorului în formă de ciupercuţă se aplicl 
un mic umbo conic, sau se schiţează printr-o pastilă de lut aplatizată pre
zenţa acestuia (fig. '1/8). Tipul este extrem de răspîndit în centrul Cîmpiei 
române si în deosehi la Bucuresti fiind semnalat atît în vecinătatea unor 
mari mă~ă~tiri 18) cit şi în mediul sătesc. L9) Aria lor de răspîndire depă
şe~te hotarele ţărilor române fiind frecvent întîlnite şi în Ungaria. 20) 

In materialul provenit de la marele incendiu din 1658-1659 a fost 
găsită o cantitate impresionantă de material ceramic ornamental 21 care 
poate fi grupat în : 

- teracote plate, de formă patrulateră, avînd decor geometric în 
relief, acoperit cu pigmenţi de mică sau cu smalţ. Printre aceste teracote 
se întîlnesc exemplare care au pe margine un decor în relief care imită 
creanga de brad, altele sînt ornate cu caneluri largi sau cu butoni înca
draţi de uşoare muchii. O notă aparte prezintă cahlele dotate cu motiv 
in carouri acoperite cu smalţ maron sau maron verzui (fig. 3/5 4/10). 
Aceste piese reamintesc prin decorul lor unele obiecte similare bizantine 
descoperite la Constantinopol. 22) 

- teracote plate cu motiv zoomorf. Nu s-au găsit <lecit citeva exem
plare de acest gen. (fig. 4/6). 

- teracote semicilindrice ornate cu motiv în ajur. Este o cahlă de 
execuţie mai pretenţioasă. In general aceste obiecte sînt lucrate dintr-o 
pastă relativ fină. După scoaterea de pe discul roţii olanul cilindric lung 
de cca. 22 cm era tăiat în două, longitudinal. Marginile se amenajau cu 
uşoare apăsări de deget. De aceste margini era lipită o fişie acoperită 
cu smalţ sau nesmălţuită de care se prindea reţeaua de motive în ajur. 
Aceste ornamente formate din fîşii curbe sau drepte, decupate cu cuţitul 
dintr-o placă groasă de 1-1,5 cm, aveau o slabă rezistenţă. La ambele 
capete olanul era căpăcuit cu unul din pereţii obţinuţi pe discul roţii şi 
cu un semidisc lipit. Aproape întreaga suprafaţă exterioară curbă a ola
nului este afumată. Numai faţa plată, cu motivul ajurat era expus ve
derii, efectul ei estetic fiind sporit de pojghiţa de smalţ maroniu sau 
verde deschis ce o acoperă (fig.3/4). Tipul acesta de cahlă este atestat 
aici în sec. al XVII-lea ; 

18) Bucureştii de odinioară, Ed. St. 1959, Pl. LX/3-4. Vezi si B. Slătineanu, 
Ceramica feudală românească şi originile ei, ESPLA 1958, p. 100, fig. 100. 

19) P. I. Panait, Aşezarea medievală Măicăneşti în C.A.B. II, 1965, p. 218, 
fig. 176. 

20) Szabo Kalman, Az alfoldi magyar nep milvelOdes-tOrteneti emlekei, Bu
dapest 1938, p. 92, fig. 424, 431. 

21) O situaţie similară s-a întîlnit şi în timpul cercetărilor de la Mihai Vodă 
din Bucure~ti, vezi Gh. Cantacuzino, Observaţii privind unele cahle de la mănăstirea 
Mihai \!"odă. SCIV XVI (1965), 4, p. 745. 

22) R. Demangel et E. Mamboury, Le quartier des .Manganes et la premiere 
region de Constantinopole, Paris, 1939, p. 120, fig. 147. 
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Fig. 3 - 1-5 cahle, 6 - cană sec. XVII 
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Fig . 4 - 1 ciocan, 2- marginea unui vas de aramă ornată 
prin punc ţ.ii. 3- lamă de briceag sec. XVII, 4- linguriţă 

sec. XVIII , 5-10- cahle sec. XVI-XVIII 
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- cahle cu gura patrulateră şi fundul asemănător cu cele de la 
Snagov 23), Brădet, 2'> şi din zona istorică Curtea Veche. 25) Ele pot apar
ţine fazelor mai vechi, adică sec. al XVI-lea; 

- cahlele tronconice sînt cele mai frecvente. Peste 800/0 din mate
rialul ceramic descoperit în pivniţele casei distruse în 1658-1659, este 
alcătuit rlin fragmentele acestor vase. In genere ele aparţin la două ti
puri : unele cu pereţii drepţi înscriind un trunchi de con, iar alt.ele cu 
pereţii bombaţi. O largă varietate se întîlneşte la partea superioară a 
vasului unde gîtul şi buza sînt extrem de diferite. Aceste cahle sînt 
lucrate la roată, atenţia olarului fiind atrasă mai mult de partea exte
rioară. Cele mai multe din piesele de acest gen găsite la Tînganu au 
partea inferioară înnegrită de fum. Singurele elemente decorative sînt 
petele sau dungile de smalţ maroniu-gălbui aşternute pe zona superioară. 
Prin forma lor aceste vase continuă trăsăturile acelor borcane realizate 
de olarii localnici din sec. VI-VII, şi prezintă .evidente similitudini cu 
un vas piliform descoperit în Bizanţ, şi datat în sec. XII-XIII. 26) 

(fig. 3/3). Ele sint semnalate şi la alte mănăstiri din Bucureşti în sec. 
XVI-XVII 27) fiind cunoscute şi în Ungaria ; 28) 

·- o ultimă categorie de cahle o formează vasele cilindrice în formă 
de tub avînd gura uşor lărl{ită faţă de corpul vasului; (fig. 3/2). 

Cercetările au scos de asemeni la iveală olane pentru coşurile de 
sobă, cu pereţii groşi făţuiţi neglijent, cărămizi hexagonale pentru pavi
ment, precum şi un bogat lot de vase ceramice din studierea cărora se 
poate înţelege evoluţia ceramicii în zona Bucureştilor în sec. XIV-XIX. 
(fig. 2/4-5, fig. 4.3/6). 

Aceste obiecte realizate de meşteri olari autohtoni, unul dintre ei, 
Aldea lăsîndu-şi zgîriat numele pe un bol din sec. al XVI-lea, au con
tribuit la completarea înfăţişării estetice a monumentelor, au sporit utili
tatea unor instalaţii sau au fost folosite în activitatea curentă. Dar în 
jurul ctitoriei lui Radu cel Frumos şi-au desfăşurat activitatea şi mici 
mPseria~i care satisfăceau cererile mănăstirii şi ale unora din satele ce îi 
aparţineau. In molozul aruncat în pivniţele caselor egumeneşti la 1658-
1659 a fost găsită o valvă de turnat metal făcută din lut fin. Pereţii exte
riori ai piesei arşi uşor, lăcaşul de turnare avînd, înălţimea de cca 
3.5 cm, iar lăţimea de 2,2 cm. Obiectul realizat avea forma triunghiulară 
terminată cu două frunze prelungi ce se întîlnesc într-un cerc. Prezenţa 
unor fierari, care se adăposteau în bordeiele din jurul mănăstirii, este 
atestată şi de numeroasele lupe de fier şi cupru aruncate pe întreaga 
suprafaţă. De la ei sau de pe piaţa Bucureştilor pot proveni unele per
foratoare, numeroase cuie de fier, lamele de cuţit sau chiar ciocanul de 
fier găsit despicat în molozul provocat de marele incendiu de la jumă
tatea se<.·. al XVII-lea (fig. 4/1). 

23) Piese aflate la Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti sub inv. 66954. 
24) Materiale inedite descoperite de Gheorghe Cantacuzino. 
25) Material inedit descoperit în recentele cercetări de la Curtea Veche si 

Sf. Gheorghe Nou. 
26) The Creat Palace of the Byzantine Emperols second report the University 

of St. Andrews, 1951-1954, fig. 27. 
27) Bucureştii de odinioară E.S. 1959, pl. LX/l. 
28) Szabo Kalman, op. cit., p. 92, fig. 423 
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Tînganu aduce astfel un aport însemnat la C\Uloaşterea culturii 
materiale medievale, permiţînd totodată stabilirea unor valoroase date 
referitoare la istoria Bucureştilor. 

PANAIT I. PANAIT 

AŞEZAREA LATENE 

La Tînganu punct arheologic depistat şi cercetat în anii pvece
denţi, 1) săpăturile au fost extinse în 1966 şi asupra zonei de sud-est a 
promontoriului, unde se afla masată aşezarea geto-dacă. 

Pentru identificarea limitei vestice a locuirii Latene s-a trasat sec
ţiunea XIV şi s-a prelungit secţiunea IV/1963. 

Cu această ocazie în şanţurile menţionate au fost surprinse două 
gropi de provizii (fig. 5). Gropile, săpate pînă la solul castaniu de pădure 
- în forma fundului de sac - au atins adîncimile de 1,80 m si 2,20 m. 
In ele s-a descoperit ceramică neîniregibilă şi două fragmente de fibule. 

Ceramica descoperită în acest an, prezintă formele şi categoriile 
întîlnite în campanile de săpături anterioare. 2) Ca forme deosebite întîl
nite în această campanie sînt : o cupă indigenă nedecorată, imitaţie după 
cele deliene, lucrată prin presare în tipar precum şi fragmentele de la un 
vas mic piriform, de culoare cenuşiu deschis. Vasul este ornat, prin 
ştampilare, cu palmete foliolate 3) dispuse vertical, despărţind grupuri de 
cercuri concentrice alternate cu rozete. (fig. 6/1). In groapa din secţiu
nea IV a mai fost descoperită o fusaiolă plată precum şi un vas fo 
miniatură (fig. 6/2). Inventarul obiectelor de podoabă îl constituie cele 
două fragmente de fibulă menţionate. Una dintre ele de tipul cu resortul 
bilateral, păstrează numai o singură parte a acestuia şi acul ; (fig. 6/3) a 
doua are conservat arcul simplu în secţiune rectiliniar şi din resort două 
spirale iar port agrafa este ruptă (fig. 6/4) ; Această fibulă prezintă ase
mănări cu alte exemplare găsite la Popeşti Novaci 4) şi Poiana 5) înca
drîndu-se în perioada Lat.ene III. 

Cercetările arheologice de la Tînganu desfăşurate în cadrul mai 
multor campanii de săpături (1961, 1963 şi 1964, 1966) s-au încheiat în 
anul 1966. 

In cursul acestor săpături arheologice la Tînganu, s-a constatat că 
locuirea geto-dacă a fost în cea mai mare parte distrusă de complexele 
feudale, fapt ce a determinat identificarea numai a 6 bordeie şi u'n 
num.ir egal de gropi, masate pe o suprafaţă rcstrînsă de 660 m.p. 

Existenţa gropilor de bucate de capacitate mare precum şi a chiu-

1) Mioara Turcu, Comple:r:ul medieval Tînganu. Aşezarea Latene în Cercetări 
arheologice în Bucureşti, vol. II, 1965, p. 270-2'/6. 

2) Idem, p. 271-276. 
3) Un fragment mare aparţinînd unui vas de aceeaşi factură, decorat tot prin 

-ştampilare de palmete a fost găsit la Piscul Crăsani (cf. V. Pârvan, Getica. O pro
toistorie a Daciei 1926. p. 209, fig. 173). 

4) Şantierul arheologic Popeşti în Materiale şi cercetări arheologice vol. III, 
1959, p. 318, fig. 13/1. 

5) R. şi E. Vulpe, Les fo11illes de Poiana în Dacia III-IV, 1927-29, p. 326, 
fig. 106/4 şi 30. 
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purilor de lut, folosite pentru păstrarea grînelor şi a altor provizii, dove
deşte că locuitorii acestor meleaguri se îndeletniceau cu agricultura. In 
gropi au fost găsite oase' de ovin~ şi bovine de unde se poate trage con
cluzia că acestea erau animalele ce se creşteau. 

Apropierea cursului Dîmboviţei şi a unor lacuri bogate în peşte şi 
stufăriş, a permis desigur locuitorilor să practice şi pescuitul. 

De asemeni, ei se ocupau şi cu unele meşteşuguri ca : olăritul, tor
sul şi ţesutul. 

Lipsa armelor şi a vreunui sistem de fortificaţie scoate în evidenţă 
caracterul paşnic al locuirii geto-dace, de aci, unde nu poate fi vorba de 
o aşezare de mari proporţii întărită, ci din potrivă de o aşezare modestă, 
sătească. 

Pornind de la trăsăturile caracteristice ale inventarului se poate 
considera că ea corespunde în timp cu marea acropolă Latene de la 
Popeşti Novaci, datată în secolele 11-1 î.e.n. 6) 

Aşezarea de la Tînganu din a doua epocă a fierului îşi încheie 
existenţa în secolul I î.e.n - perioada Latene III. 

încetarea locuirii geto-dace probabil că s-a produs în condiţii ase
mănătoare cu altele de acelaşi tip de pe teritoriul Bucureştilor (Căţelu 
Nou, Radu Vodă, Mihai Vodă) şi din cîmpia Munteniei (Zimnicea, Po
peşti Novaci şi Piscul Crăsani) care îşi sfîrşesc activitatea în acelaşi 
timp. Părăsirea acestor aşezări a fost pusă în strînsă legătură cu expe
diţ.ia romană condusă de generalul Aelius Catus, din anii 6 e.n. 7) !n 
act>ste condiţiuni create prin lovitura dată geţilor din şesul Munteniei 
de către romani, poate să-şi fi încetat activitatea şi aşezarea de la Tîn
ganu, laolaltă cµ celelalte staţiuni contemporane. 

Deci cercetările arheologice de la Tînganu au dus la identificarea 
unei noi ac;;ezări din epoca Latene, care împreună cu altele din aceeaşi 
perioadă (descoperite pe teritoriul de astăzi al Capitalei şi împrejurimi) 
îşi desfăşurau viaţa în preajma acropolei de la Popeşti pe Argeş. 

MIOARA TURCU 

RESUME 

Commencees pendant l'ete 1961, les recherches archeologiques de Tînganu 
ont permis d'etudier les Yestiges du monastere construit pendant la seconde moitle 
du XV-eme siede par le voivode Radou le Beau. Le deuxieme rapport concernant 
ces investigations 8) comprend les resultats obtenus dans les campagnes de 1963, 
1964 et 1966. Les fosses ouverts tant dans la zone intensement habitee, que sur 
les versants au nord et au nord-est du promontoire, ont prouve que le monastere 
n'a pas ete fortifie avec des murs ou des fosses de defense. Seulement les condi
tions naturelles, les eaux du lac qui entourait ce terrain et l'ancienne foret de 
Hrăneşti constituaient les moyens de protections pour la vie mona&ale d'ici. Les 
recherches ont permis de preciser, le plan de l'eglise voivodale. ainsi que Ies tra
ces des trois maisons de l'abbaye construites au XV-XVII siecle. Les plus 

1) R. Vulpe. Şantierul arheologic Popeşti în SCIV 1-2/1955, p. 262 şi Materiale 
şi cercetări arheologice, vol. VII/1963, p. 331. 

7) R. Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti în SCIV 1-2/1955, p. 263. 
s) Le premier rapport a ete publie dans la CAB II, p. 239-296. 
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.anciennes parmi ces maisons ont ete faites en treillis. C'est seulement apres Ie 
grand incendie de 1658-1659 qu'on a construit ă 10 m sud de I'eglise 
un palais en briques. La construction avait la forme rectangulaire (15-
6,5 m) avec un corridor d'entree amenage sur Le cote au nord. Le sous-sol etait 
compartimente en deux pieces, l'une de 19,50 m2 et l'autre de 74,75 m'. A la fin 
du XVII-eme siecle o·n a ajoute a la bâtisse deja existente une autre piece et une 
nouveile cage pour les escaliers. En meme temps on a modifie le systeme de soute
niement du plafond de la grande cave. Le palais du superieur de l'abbaye a ete 
abandone au debut du XVIII-eme siecle ă la suite d'un puissant incendie. 

Les recherches ont permis de decouvrir un riche materie! ceramique deco
ratif, de vases en argile, des objets de culte, etc. 

L'etude de ces objets permet de connaître le degre de developpement de quel
ques aspects de la culture materielle au XV-XlX-eme siecle . 

• "'* 
En 1966, annee finale des recherches archeologiques de Tînganu, on a de

·couvert dans ~es sections XIV et XV deux fosses a proivisions. En ces fosses le 
materie! archeologiques forme en special de ceran!ique travaillee a la main et 
au tour est similaire ă celui decouvert anterieurement. 

Il faut mentionner deux fragments d'un petit vase piriforme et une coupe 
partiellement conservee. Toujours dans la fosse on a decouvert aussi deux frag
ments de fibules de type bilateral. 

En general, cet habitat taille pour la plupart de celui feodal, s'est con
·serve sur une surface restreinte de 660 m 2• On n'a pas trouve le systeme de forti
ficatio'ns, mais l'inventaire de !'habitat a prouve que les habitants s'occupaient 
d'agriculture, de l'elevage du betail, de la peche, du fi!age, du tissage et de la 
poterie 

En se basant sur le materiei ceramique et sur ces deux fibules, le complexe 
-est date les 11-1 siecles avant notre ere et presente des analogies avec les materiaux 
.ciecouverts a Popeşti Novaci 
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CERCETĂRI PRIVIND CTITORIA BRINCOVENEASCA 
SF. GHEORGHE NOU DIN BUCUREŞTI 

de DINU V. ROSETTI, PANAIT I. PANAIT 

In zona centrală a Bucureştilor, nu departe de locul fostului palat 
domnesc, dăinuie una dintre cele mai importante ctitorii ale voievodului 
Constantin Brîncoveanu, biserica mănăstirii Sf. Gheorghe Nou. Edificiu 
altădată încadrat de un ansamblu arhitectonic impresionant, biserica a 
suferit importante transformări care au afectat aspectul ce i l-au dat 
meşterii brîncoveneşti. Restaurarea acestui lăcaş a impus în ultimii ani 
efectuarea unor cercetări arheologice, istorice şi arhitectonice. 1) 

Cercetările arheologice de la biserica Sf. Gheorghe Nou s-au des
făşurat în trei etap{' distincte, fiecare dintre acestea urmărind probleme 
de sine stătătoare. Primele săpături s-::iu efectuat în decembrie 1932 de 
către Virgiliu Drăghiceanu avînd drept obiectiv principal stabilirea mor
mîntului voievodului Constantin Brîncoveanu. Lucrările au fost începute 
pe baza textului candelei pusă de Doamna Marica deasupra mormîntului 
domnescului ei soţ, şi a existenţei pe partea sudică a naosului, a unei 
pietre funerare, lipsită de inscripţie, dar lucrată într-un stil caracteristic 
primei jumătăţi a sec. al XVIII-lea. 2) Cercetările care au avut un caracter 
limitat, nu-şi propuneau să elucideze toate problemele istoriei lăcaşului 
bisericesc. 3) 

1) Colectivul de cercetare a fost alcătuit din : D. V. Rosetti, P. I. Panait, 
.arh. C. Marinescu ~i A. Ştefănescu, studer:t. 

2) V. Drăghiceanu, Mormintul lui Const2ntin Brîncoveanu Basarab Voevod în 
13.C.M.I. an VII (1914) fas. 27, f. 111-122. Textul inscripţiei este următorul „Această 
candelă ce s-au dat la S(ve)ti Gheorghie cel Nou, luminează i:nde odihnescu oasele 
fericitului domnu Io Costantin Brăncoveanu Basarab Voevod si iaste făcută de 
doamna mării sale Mariia, care şi măriia sa nădajduiaşte în Domnul, iarăş aici 
să i se odihnească oasele, iulie în 12 zile î228", V. Drăghiceanu op. cit., f. 132: 
Inscripţiile medievale ale României Oraşul Bucureşti, vol. I 1395-1800, Ed. Acad. 
1965, p. 381. La 20 iulie 1742 dăruind mănăstirii Sf. Gheorghe moşia Puturo.'isa 
din jud. Olt, Constantin Basarab Brîncoveanu biv vel stolnic amintea că acest lăcaş 
adăposteşte oasele înaintaşilor săi. N. Iorga, St.udii şi Documente V, BuC'., 1903, 
p. 196. 

:l) G. D. Floreşcu, Din vechiul Bucureşti, Buc., 193!:i, p. 103. 
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Cea de a doua etapă o reprezintă săpăturile întreprinse de către 
arheologul D. V. Rosetti în anii 1956-1957. Lucrările au afectat în prima 
campanie partea de nord a parcului ce înconjoară biserica, şantul III 
fiind singura secţiune care a atins zidul de nord al pronaosului.") Toate 
celelalte secţiuni au fost îndreptate îndeosebi asupra fundaţiilor hanului 
Sf. Gheorghe-Nou. 5) Reluate în 1957 şi extinse săpăturile au continuat 
dezvelirea zidurilor din sec. XVII-XVIII 6) atrăgînd atenţia asupra pre
zenţei unei necropole din a doua jumătate a sec al XV-lea. D. V. Rosetti 
presupunea, pe baza observaţiilor de atunci, posibilitatea existenţei şi 
a unei biserici din sec. al XV-lea. 7) 

A treia etapă de cercetări arheologice a avut ca obiectiv central 
studierea bisericii şi într-un mod restrîns laturile de vest şi de sud ale 
incintei mănăstireşti. 

Lucrările au fost începute la 20 iunie şi s-au eşalonat pînă la 6 
a~ust 1966, fiind subvenţionate de Parohie. Ele urmau să precizeze : 

- nivelul de călcare anterior restaurărilor după marele incendiu 
din martie 184 7 cînd monumentul brîncovenesc a fost transformat în 
bună măsură ; 

- starea de conservare a fundaţiilor actualelor ziduri ; 
- situaţia pridvorului; 
- etapele mai vechi de construcţie, anterioare lucrărilor datorate 

meşterilor lui Constantin Vodă Brîncoveanu. 
Pentru acestea s-au trasat secţiunile exterioare în număr de 6, nu

merotate de la A-F, şi s-au deschis două şanţuri în interior (I-II). 
Primul şanţ (A) a fost orientat pe axul longitudinal al bisericii por

nind de la treptele actuale spre Bd. 1848. După îndepărtarea caldarîmu
lui aleei din faţa bisericii şi a pămîntului de grădină a fost întîlnit stra
tul de moloz provenit de la amenajările ce s-au făcut după 1851. Stratul 
are în această parte o grosime de 1,42 m fiind alcătuit din fragmente de 
cărămidă, mortar, piroane şi scoabe de fier, vase ceramice. In vecinătatea 
soări1or :s-a găsit o porţiune de zid prăbuşit provenit de la arcele ce 
susţineau coloanele pridvorului, fragmente de la brîul de piatră brînco-
venesc, precum şi de la alte elemente litice decorative distruse în timpul 
incendiului. Stratul de moloz s-a ridicat pe un paviment de cărămizi ce 
mai păstrează resturi de bîrne de lemn carbonizate. La 0,70 m de la 
ultima treaptă actuală şi la -1,40 m adîncime a fost găsită prima treaptă 
dir. cele 5 care permiteau intrarea în pridvor (fig. 1). Deschiderea sc<:1-
rilor de pe această latură era de cca 2,5 m. Pentru amenajarea scărilor 
au fost folosite blocuri paralelipipedice de piatră, înalte de 0,24 m şi 
late de 0,42-0,46 m, puse pe un postament din cărămidă. 
. Iri stratul de moloz au fost găsite monede datînd în sec. XVIII--

XIX printre care menţionăm, o piesă emisă în timpul lui Frantz II de 
Austria (1752-1835) şi 1 Kreuzer din 1816 bătut se pare la Sibiu. 8) Sub 

4) D. V. Rosetti, Sectorul „Curtea Veche", în Materiale V, 1959, p. 64!J. 
5) Ibidem, op. cit„ p. 649. 
G) Ibidem, „Curtea Veche" săpăturile din preajma bisericii Sf. Gheorghe Nou 

în Materiale VI, 1959, planul de săpătură. 
7) Ibidem, p. 783. 
il) Identificarea monedelor o datorăm cercetătoarei Iulia Constantinescu de la 

Expoziţia Numismatică a M.I.B. 
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~ t1olo~ frovenit de I~ incendiul din 1847 
CTJ f'ămin de umplutura . . 
~ -···- cenusiu cu lentile verzui 
IIlllD -"- gol~n purtat 
IRiO - „-- ceou51u cu cărbune oi cărămidă 
§21 _„ __ coot~niu cenu~iu cu. mortar 
EJ! Sol castaniu neumblat 
O Martor 

Fig. 1 - Şanţul A. Profilul de sud 

pavajul abandonat după 1847 se află un strat de pămînt cenuşiu bogat 
în bulgări de cărbune. Fiind puţin tasat el se prezintă ca un pămînt de 
înălţare a curţii interioare. ln acest strat s-au împlîntat rîndurile de că
rămidă ale postamentului scărilor din faţă. Provenit dintr-o zonă deja 
locuită în sec. al XVI-lea pămîntul acesta a păstrat cîteva monede bătute 
în sec. al XVI-lea dar şi în al XVIII-lea. Astfel la -0,15 m sub pavajul 
folosit în sec. al XIX-lea, s-a găsit un dinar emis la jumătatea sec. al 
XVI-lea, iar la -0,35 m de la acelaşi pavaj un alt dinar bătut la Baia 
Mare în 1545, dar şi o aceea din timpul lui Ahmed III, avînd am.11 de 
emitere 1703. Urcarea nivelului curţii s-a făcut deci în sec. al XVIII-lea, 
probabil în timpul construcţiei brîncoveneşti. Acest amestec de material 
numismatic şi arheologic poate proveni de la şanţurile de fundaţie ale 
ctitoriei brîncoveneşti care au deranjat mormintele ce se aflau în jur. 

Faptul că pămîntul cenuşiu anterior celui mai nou pavaj corespunde 
fazei constructorilor brîncoveneşti pare a fi susţinut şi de existenţa unor 
lentile de pămînt galben purtat, deasupra cărora şi-au găsit loc gropi 
uşor adincite, căptusite cu un strat de mortar, identic cu cel surprins la 
zidul de fundaţie al monumentului. Grosimea sedimentărilor de mortar 
este de 10-15 cm dovedind turnări repetate. Astfel de gropi pentru 
pregătit mortarul s-au mai găsit şi în secţiunile B şi D. 

Ridicarea bisericii de către Constantin Brîncoveanu s-a făcut în 
urma dărîmării vechiului edificiu din sec. al XVI-lea atribuit lui Dobruş 
Banul. 9) Secţiunea A a dovedit că în 1705-1706 a fost abandonat un 
pavaj din cărămidă lată de 13 cm şi groasă de 3 cm care aparţinuse 
lăcaşului năruit în acei ani. Sub acest pavaj s-a păstrat un strat de pă
m1nt cenuşiu mai închis care cuprindea fragmente de farfurii acoperite 
cu smalţ galben-verzui, avînd dungi de smalţ maron şi 'ierde mai închis, 

9) Radu Greceanu, Cronica, ed. M. Gregorian, 1961, p. 151. 
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Fig. 2 - Podoabe, monede şi obiecte ceramice descoperite la 
Sf. Gheorghe Nou. 1-3,9 inele sec. XVI-XVII, 4- monedă emisă de 
ţarul Vasile Iva'novici (1606-1610). 5- moneda bătută de Despot Vodă 

în 1563. 6-7- monede austriece sec. XVI, 8- sfeşnic sec. XIX, 
10- cahlă sec. XVI, 11- farfurie cu decor stilizat sec. XVI. 

material datat în săpăturile anterioare de la Curtea Veche în sec. al 
XVI-lea. 10) Dacă în vecinătatea scărilor acest al doilea paviment se su
prapune aproape cu cel de al treilea, şi el tot din cărămidă, spre capătul 
de vest al şanţului distanţa dintre ele creşte. Aici s-au mai depus straturi 
de pămînt galben purtat precum şi un pămînt cenuşiu învîstrat cu lentile 

<:astanii verzui. Toate acestea conţin îndeosebi în porţiunea dinspre Bd. 
1848 fragmente de cărămidă, bolovani de rîu, material rezultat din demo
larea unor construcţii mai vechi. In acelaşi pămînt au fost găsite frag
mente de oale cu buza înălţată, dotată cu două şanţuri exterioare, o 
cahlă în formă de castron acoperită cu smalţ maron dens şi verde albăs
trui, 11) precum şi o farfurie adîncă smălţuită (fig. 2/10-11). Ea are 
marginea 1:restată şi suprafaţa interioară acoperită cu smalţ galben verzui 

10) Bucureştii de odinioară, E.S. 1959, pl. CI/1-2, 4, 7 ş. a. D. V. Rosetti şi 
P. I. Panait, Curtea Veche în Materiale VIII, Hi62, p. 770, fig. 8/3. 

11) Un exemplar asemănător a fost găsit de curînd în perimetrul Palatului 
domnesc din Bucureşti. 
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peste care s-a executat, prin zgrafitare un decor cu peşti; realizat din 
smalţ verde şi maron. Tot acest material a fost antrenat într-un pămînt 
cenuşiu ce acoperă cel de al patrulea pavaj din cărămidă groasă de 4 cm 
(numerotat de sus în jos) care slujise la un edificiu mai vechi, din sec. 
al XVI-lea. Primul nivel de locuire constatat în secţiunea A se afla la 
--2, 10 m faţi"i de solul actual (fig. 1). El este alcătuit dintr-un pămînt 
cenuşiu închis, bogat în cărbl.-one şi acoperea stratul castaniu de pădure, 
neumblat. Porţiunea din faţa actualelor scări şi pînă în vecinătatea so-· 
clului statuii lui Constantin Brîncoveanu a fost folosită in sec. XV-XIX 
ca loc de înhumare a locuitorilor din împrejurimi şi a călugărilor. Cel 
mai vechi mormînt datat pe baza unei monede emise din timpul sulta-
nului Mohamed al Ii-lea, 12) dovedeste că începuturile necropolei pot fi 
stabilite cel tîrziu la mijlocul sec. al XV-lea. Acest fapt confirmă o des
coperire anterioară similară apartinînd tot necropolei. 13) Peste aceste 
morminte s-au suprapus în deosebi în sec. al XVI-lea înhumări mai noi. 
AEtfel M 1 care a avut o monedă, dinar bătut în 1579, a tăiat prin groapa 
lui M 14, M 17, precum şi M 2 datat şi acesta cu un aspru din sec. al 
XV-lea. Deasupra lui M 1 a fost depus M 7 şi M 8, la a cărui mînă dreaptă 
s-a găsit o monedă emisă de ţarul Vasile Jvanovici (1606-1610) piesă 
unică pînă în prezent în Cîmpia munteană (fig. 2/4). Toate mormintele 
sînt săpate în stratul viu. Ele taie ultimul pavaj de cărămidă, aproape 
distrus complet în zona imediat apropiată a scărilor. La mormintele din 
~.ec. al XVI-lea în pămîntul de umplutură a gropilor se găsesc bolovani 
de rîu şi fragmente de cărămidă cu grosimea de 4 cm. Ele au fost săpate 
după năruirea unei construcţii vechi, pedorînd stratul de ridicare a 
terenului împrejmuitor, amenajat de meşterii lui Dobruş Banul. Dintre 
mormintele vechi a atras atenţia M 12 aparţinînd unui matur decapitat, 
care face parte din grupul celor înhumaţi în necropola de la Sf. Gheorghe 
Nou în urma unor pedepse capitale. 1") În genere mormintele sînt orien
tate pe direcţia E-V. Braţele sînt aşternute pe lîngă corp, mîinile adă
postindu-se pe zona abdominală, sau pe piept. Nu au fost întîlnite cazuri 
de morminte cu braţele spre clavicule. 15) Rezultatele obţinute în şanţu
rile A şi C dovedesc că necropola 1nconjura actuala biserică la vest 
întinzîndu-se cca 15 m, la sud 11 m. iar la nord, aşa cum reiese din săpă
turile anterioare, 27 m. Deşi majoritatea mormintelor sînt amenajate în 
gropi obişnuite, au fost semnalate şi unele cripte de cărămidă, unele 
fiind redate şi în desenele datorate lui A. Raffet şi M. Bouquet. După 
constatările făcute în ultimele două etape de săpături reiese că zona cea 
mai intens folosită pentru înhumări în sec. XV-XVII se afla pe laturile 
de vest şi de nord ale actualei biserici. Inventarul funerar descoperit în 

12) Identificare . făcută de numismatul Octavian Iliescu şeful Cabinetului nu
mismatic al Academiei RSH. 

1:1" D. V. Rosetti, op. cit., Materiale VI, p. 779. 
H) Alte morminte similare s-au descoperit în 1957. D. V. Rosetti, op. cit. Ma

ieriale VI, p. 780. 
15) Acest obicei este semnalat în necropola din sec. XV-XVI de la Străuleşti, 

P. I. Panait, Aşezarea medievală Măicăneşti în Cercetări arheologice în Bucureşti, 
MIB II, l!J(j5, p. 197, Vezi şi Gh. Cantacuzino, Unele probleme istorice privind aşe
zările medievale muntene în lumina cercetărilor arheologice de la Cernica SCIV 
an XIV (19(j3) nr. 2, p. 377-379. 
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această campanie este destul de variat. La cele 53 morminte studiate 
s-au descoperit 15 monede, 5 inele, copci, ace de păr ş. a. (fig. 2/1-3) 
Unele din cele 8 morminte descoperite în interiorul bisericii mai păstrau 
resturi de veşminte preoţeşti sau urme din stofa ce îmbrăca sicriul. 
Obiectele de podoabă datează în genere din sec. XVI-XVIII, mormin
tele mai vechi posedînd doar o monedă sau fiind lipsite de inventar. 
Astfel mormintele 1 şi 2 din şanţul A au conţinut cîte un inel realizat 
diintr-o bară de argint organic legată cu discul de formă ovaloidă. Pe 
discul inelului din M 1 se mai disting urmele unei frunze, iar la inelul 
din M 2 era prins într-un orificiu central o piatră. Alt inel descoperit 
la M 8 şi datînd din sec. al XVII-lea are pe disc, incizat un decor floral 
încadrat într-un cerc. Un inel format din trei belciugaşe prinse cu un 
aplic a fost găsit la M 16 şi datează tot din sec. al XVII-lea 111) (fig. 2/9). 
Constatările stratigrafice făcute în şanţul A sînt în bună măsură confir
mate şi în celelalte secţiuni deschise în campania din 1966. Astfel în 
şanţul F în pămîntul cenuşiu de sub molozul provocat de marele incen
di:u din 1847, s-au găsit 3 dinari dintre care 2 bătuţi în timpul lui 
Maximilian II de Austria (1564-1576) şi unul de Rudolf II de Austria 
(1576-1612). Toate aceste monede au fost antrenate în pămîntul prove
nit de la fundaţiile zidurilor înălţate la sfîrşitul sec. al XVII-lea şi înce
putul secolului următor. Alte trei monede au fost descoperite în şanţul 
C care a secţionat partea de sud a Curţii mănăstireşti. Ele datează de la 
mijlocul sec. al XVI-lea una fiind găsită pe penultimul pavaj datîndu-1 
astfel în perioada 1506-1548. Situaţia stratigrafică şi studiul comparativ 
al materialului arheologic dovedesc că edificiul datorat lui Dobruş Banul 
s-a ridicat în prima jumătate a sec. al XVI-lea. Celelalte monede semna
late în şanţul C se datoresc lui Ferdinand I de Austria (1521-1564) şi 
una lui Despot Vodă, monedă bătută la Suceava în 1563, reprezentînd 
un exemplar necunoscut pînă în prezent 17) (fig. 2/5). 

Dacă secţiunile exterioare au dovedit posibilitatea descoperirii unui 
lăcaş mai vechi decît ctitoria lui Dobruş Banul ele nu au surprins locul 
acestuia. Ipoteza că am fundaţiile a~najate în sec. al XVI-lea cît şi 
celelalte anterioare pot fi acoperite de actualul edificiu s-a ·confirmat 
prin cele două şanţuri interioare. Şanţul I, lung de 6 m a fost trasat 
perpendicular pe zidul de nord al pronaosului iar şanţul II, ca o conti
nuare a şanţului axial A care pornind din zona scărilor urma să secţio
neze suprafaţa interioară a edificiului brîncovenesc pînă la zidul absidei 
de est. Adîncit la -3,40 m faţă de pavimentul actual, şanţul I a permis 
'\'erificarea stării de conservare a zidului ctitoriei brîncoveneşti şi a sur
prins la 2,70 m de acesta, un alt zid lat de 1 m (zidul Bl) care susţinea 
stîlpii. din interiorul bisericii, dărîmaţi compet în timpul restaurărilor din 
1851-1856, aşa cum rezultă şi din contractul încheiat de arh. Villacrosse 
cu epitropul Iov Văcăreşteanu. 18) Zidul B 1 se înălţa pe un altul (zidul 

16) Cercetînd monnîntul lui Tudoran Lerescu din 1655 Flaminiu Mîrţu a sur
prins o piesă similară cf. FI. Mîrţu. Două morminte de iuzbaşi din sec. XVII ,~i XVIII 
din zona Cîmpulung-Muscel. Comunicare la cea de a IV-a Sesiune de comunicări 
ştiinţifice a muzeelor 1~68. 
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IB) Arh. st. Buc., Minist. Instr. dos. 4464/1856 f. 33 
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A 1) lat de 1,40 m ridicat din cărămidă cu dimensiunile de 25X15 X 4,5 
(5) cm. Din acest zid s-a mai păstrat o porţiune înaltă de 1,46 m. Şanţul 
I a dovedit că anterior ctitoriei brîncoveneşti, pe aceeaşi suprafaţă dar cu 
dimensiuni mai modeste fusese înălţată cu secole în urmă o altă biserică 
ce poate fi atribuită lui Dobruş Banul. 

Dacă porţiunea de şanţ între acest zid vechi şi fundaţiile zidului 
de nord al ctitoriei brîncoveneşti a putut fi cercetată pînă la solul viu, 
la capătul de sud al aceluiaşi şanţ adîncirea a trebuit să fie oprită la 
-2,30 m datorită prezenţei unui cavou din cărămidă. Ceea ce a reieşit 
însă în mod concludent a fost abundenţa din ce în ce mai mare a bolo
vanilor de rîu antrenaţi în pămîntul deranjat. Cum nici unul din zidurile 
studiate, începînd cu fundaţiile ctitoriei brîncoveneşti şi continuînd cu 
:t.idul din sec. al XVI-lea nu au cunoscut ca material de construcţie bolo
vanii de rîu, s-a presupus posibilitatea descoperirii, în aceeaşi zonă şi a 
unor fundaţii contemporane cu mormintele din sec. al XV-lea. Această 
ipoteză a fost întru totul confirmată de şanţul II, trasat între şanţul I şi 
uşile secundare ale pronaosului. Deschis pe o lungime de 4 m noul şanţ 
:;;-a afundat 0,90 m într-un strat de moloz provenit de la restaurările 
făcute la mijlocul sec. al XIX-lea. La această adîncime, aproximativ pe 
aliniamentul celor doi stîlpi actuali din partea de vest a pronaosului, a 
fost descoperit un zid lat de 1 m ca şi cel din şanţul I. El suprapune cu 
marginea estică un alt zid, mai vechi, lat de 1,40 m făcut dintr-un ma
terial identic cu cel folosit la zidul A 1 din şanţul I. Constructorii brîn
coveneşti au tăiat fostul zid de vest al pronaosului bisericii anterioare, 
la cca 0,20 m de fundaţiile lui acolo unde fuseseră îngrijite două lăcaşuri 
pentru tiranţi de lemn groşi de 0,14 m şi înalţi de 0,08 m. Fundaţiile 
ctitoriei datorate lui Dobruş Banul acoperite cu un strat gros de mortar 
nu aveau decît 0,50 m fiind cu 0,30 m mai sus decît cele de la zidul de 
nord al edificiului. Faptul s-a datorat folosirii aici a fundaţiilor unui zid 
făcute din bolovani de rîu prinşi cu mortar. 19) Acest zid, cel mai vechi 
pe oare l-am surprins în cursul cercetărilor arheologice ieşea spre est 
cu cca 0,20 m faţă de fundaţiile aceluia ce l-a suprapus în sec. al 
XVI-lea. De la zidurile acestei 'vechi construcţii provin bolovanii găsiţi 
în şanţul I şi în şanţul A. Rezultă deci că în sec. al XVI-lea cel puţin 
pe latura de vest biserica lui Dobruş Banul a urmat acelaşi traseu cu 
zidul bisericii mai vechi al cărui ctitor rămîne încă necunoscut. Cit pri
veşte zidul de nord al bisericii iniţiale el nu a putut fi încă stabilit 
datorită opririi premature a săpăturilor în şanţul I. Ceea ce a reieşit în 
mod clar, în special prin stratigrafia şanţului II, a fost succesiunea a 
trei etape distincte de inhumare în interiorul bisericii. 

Campania de săpături arheologice din 1966 a avut printre principa
lele obiective şi verificarea solidităţii şi a proporţiilor modificărilor dato-

19) Construcţii din sec. al XV-lea ridicate pe fundaţii din bolovani de rîu mai 
sînt cunoscute pe teritoriul de azi al Bucureştilor la Tînganu unde se păstrează 
urmele ctitoriei lui Radu cel Frumos (P. I. Panait, M. Turcu, I. Co!1s1antinescu, 
P. Cernovodeanu, Complexul medieval Tînganu în Cercetări arheologice în Bucu
reşti, MIB 1965, II, p. 246) precum şi pe str. Soarelui la ziduri ce au aparţinut 
Curţii Vechi. 
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rate arh. Villacrosse. Toate secţiunile întreprinse în exterior au dovedit 
caracterul trainic al zidurilor înălţate de Constantin Brîncoveanu. 

La absida de est zidul este bine consolidat el afundîndu-se -3,14 m 
faţă de dalele de bazalt ce înconjoară în prezent edificiul. Stratul die 
moloz prezintă aici o grosime de 1,56 m şi corespunde în bună parte 
soclului acoperit cu tencuială albă nisipoasă (fig. 3/1). Partea de jos a 
soclului pe o înălţime de 0,20 m păstrează urmele unei tencuieli mai 
vechi, tot de nuanţă albă, dar conţinînd pietriş. Sub fundaţia zidului 
brîncovenesc a fost găsit un mormînt datînd probabil din sec. al XVI-lea. 
Secţiunea E deschisă pe latura de nord a confirmat că în faza sa iniţială 
biserica înălţată de Constantin Vodă Brîncoveanu era înconjurată cu un 
pavaj de cărămidă, ulterior intens folosit. Acest pavaj corespunde bazei 
soclului şi în acelaşi timp părţii de jos a unui strat de tencuială de
nuanţă albă cu pietriş insuficient netezită. Numai pe primele două rînduri 
de cărămidă s-a mai păstrat acest prim strat de tencuială. Deasupra ei 
s-a aşternut ulterior o tencuială de culoare roşcată. Abia de la rindul 
patru de cărămidă în sus soclul este îmbrăcat cu tencuială albă nisi
poasă şi deci mai gălbuie. Toate aceste straturi de tencuială marchează 
etape de refacere a edificiului în sec. XVIII-XIX. 

Cît priveşte zidul pronaosului au fost suficiente şanţul I interior 
şi şanţul IIl/1956. Şanţul I a permis descoperirea unei fîşii din vechea 
pictură a bisericii care porneşte de la -0,54, sub pavimentul actual pînă 
la -0,86 m, partea inferioară corespunzînd astfel crestei zidului B. Pe 
fundalul alb al peretelui fusese zugrăvit un motiv din semicercuri dis
tanţate obţinute din dungi negre în care se înscriu linii în val roşii. Două 
dungi în val suprapun motivul acesta ce imită faldurile unei draperii, 
despărţindu-l de un alt motiv din care nu s-au mai păstrat decit frag
mente de linii roşii. Registrul inferior al picturii este format dintr-un 
brîu de vopsea neagră, afectat de urmele unui incendiu. Astfel, porţiunea 
pictată constituie un indiciu preţios în ceea ce priveşte precizarea nive
lului de călcare în interiorul bisericii în timpul ctitoriei ei. Acest nive·l se 
află la -0,86 m faţă de pavimentul actual şi corespunde unei dungi de 
mortar şi nisip. Săpăturile nu au permis însă descoperirea unor resturi 
din pavimentul de mannură menţionat în izvoarele contemporane (fig. 
3/3). 

Ceea ce s-a precizat a fost faptul că între 1706-184 7 interiorul 
bisericii a fost înălţat de două ori. Prima lucrare de acest gen a inter
venit în urma unui incendiu, probabil acela din 1718. 20) Pe o grosime 
de 0,20 m de la nivelul iniţial s-a depus un pămînt cenuşiu cu urme 
bogate de moloz. Peste această depunere a fost amenajat un nou pavi
m~nt fă®t din dale de piatră. El se păstrează astăzi nu:mai deasupra 
zidului B şi a cavoului învecinat unde datorită tasării pămintului dalele 
sînt mai coborîte cu 0,16 m faţă de nivelul iniţial. Şi acest pavaj a fost 
acoperit în timpul unei etape de restaurări din sec. XIX cu un strat de 
moloz formată dintr-o cantitate mare de nisip. Deasupra acestui nivel 
se afla pavimentul contemporan incendiului din martie 1847. Aşa cum 

20) N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucu
reşti, Ed. Acad. p. 28. 

104 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



3 

Fig. 3 - 1- Secţiune perpendiculară pe absida de est, 2-
Scările de pe latura de nord a pridvorului, 3- Şanţul 1 cu 

urme ale picturii pereţilor interiori. 

reiese şi din contractul arhitectului restaurator, dalele de piatră din 
pronaos fiind grav avariate au fost scoase şi înălţîndu-se cu 0,54 m su
prafaţa interioară a bisericii, cu m\oloz provenit de la năruirea părţii 
superioare a zidurilor, s-a amenajat terenul pentru pavimentul pe care 
edificiul îl are în zilele noastre. In concluzie se poate menţiona că nivelul 
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Fig. 4 - Scările de pe latura de sud a pridvorului 

Lespe 1 

CO Ol./ 

de călcare dat de meşterii brîncovcneşti se afla în pronaos la -0,86 m 
faţă de pavimentul actual. 

Partea monumentului care a primit cele mai radicale modificări în 
timpul lucrărilor de restaurare a fost pridvorul. Dotat de ctitor cu opt 
oolQ.ane în faţă şi cîte trei pe fiecare din părţile laterale, pridvorul se 
încadra în mod armonios în stilul edificiului, dînd acestuia o înfăţişare 
plăcută şi impunătoare. Grav avariat de puternicul incendiu din 23 martie 
1847 el a fost refăcut de arh. Villacrosse după un plan nou, impropriu 
ctitoriei brîncoveneşti. Pentru cercetarea urmelor vechiului pridvor s-au 
trasat secţiunile B, F şi prelungirea şanţului A. 
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Şanţul B deschis pe latura I de sud a pridvorului a precizat exis
tenţa zidului vechi la -0,56 m sub nivelul actual. Deasupra lui a fost 
înăltat parametul de azi făcut dintr-o căr3midă prinsă cu mortar puţin 
rezistent. Pridvorul a avut pe această latură, aşa cum redau şi primele 
stampe, cîteva trepte care permiteau intrarea pe sub ultima arcadă din 
vecinătatea zidului pronaosului. Caseta deschisă deasupra acestor scări 
a permis descoperirea primelor două trepte amenajate din blocuri para
lelipipedice de piatră mult uzate, sprijinite pe un paviment de cărămizi 
(fig. 4). Fixarea acestor blocuri de piatră în zidul pridvorului s-a făcut 
prin cioplirea acestuia. După conturul lăcaşurilor în care se prindeau 
treptele rezultă că pridvorul a primit două rînduri de scări. ln prima 
fază fuseseră folosite blocuri de piatră late de 0,40 m şi înalte de 0,40 m 
existînd numai trei trepte. lndepărtîndu-se aceste trepte în timpul unor 
refaceri s-a recurs la blocuri de piatră cu grosimea mai mkă. Cu această 
ocazie s-a mărit numărul treptelor acestea ajungînd la 5, aşa cum apare 
şi în stampele din sec. al XIX-lea. Fixîndu-se noi scări cu dimensiuni 
deosebite de cele initia!e s-au făcut alte lăcaşuri în zid iar cele anterioare 
au fost acoperite în parte cu mortar. Situaţia a fost semnalată în condiţii 
similare şi pe latura de nord a pronaosului unde s-a găsit numai treapta 
de est a scărilor (fig. 3/2). Problema cea mai spinoasă care apare în 
legătură cu aceste trepte laterale este stabilirea datei amenajării şi rea
menajării lor. Acest fapt se impune a fi precizat prin aceea că se constată 
că treptele nu au fost fixate organic, concomitent cu înălţarea edificiului 
şi că în dreptul scărilor de pe latura de nord a fost găsită o suprafaţă 
acoperită cu tencuială roşie. Deci scările s-au adăugat prima dată edifi
ciului probabil după incendiul din 1718. Ele au dăinuit pînă către înce
putul sec. al XIX-iea cînd în urma cutremurului din 1802 şi a incendiu
lUi din 1804 s-au efectuat noi modificări. Cu această ocazie au fost 
fixate alte scări alcătuite .din blocuri de piatră diferite atit calitativ cit 
şi dimensional. Unele dintre ele poartă chiar urmele unor scoabe de fier 
cu care fuseseră fixate în alte părţi de unde ati fost aduse. Avem de-a 
face cu un material refolosit. 

In ceea ce priveşte zidul de vest al pridvorului el a fost surprins 
sub actualele scări deviat spre exterior cu 0,78 m faţă de zidul actual. 
Intrarea în biserica brîncovenească se afla la -1.20 m faţă de pavajul 
actual, lăţimea ei fiind de 1,40 m deci egală cu aceea a intrărilor late
rale. In schimb uşa dintre pridvor şi pronaos avea 2 m. 

Săpăturile au dovedit că fundaţiile care s-au adăugat după 184 7 
constau din 2 masive de zidărie construite în zona zidurilor de est si 
vest ale pridvorului, legate între ele cu ziduri corespunzătoare stilpilor 
de susţinere a porţilor de fier. Fundaţiile acestei clopotniţe datorată lui 
Villacrosse se adîncesc cu -3 m fată de nivelul actual. Zidul de vest 
prezintă un arc de descărcare. · 

Din vechea incintă a mănăstirii a fost descoperit zidul de pe latura 
de vest care corespunde bordurii ce desparte parcul de Bd. 1848 şi un 
pdlon aflat la 3 m de acesta spre interiorul curţii. Atît pilonul cît şi 
zidul fac parte din construcţiile mănăstireşti înălţate la sfirşitul sec. al 
XVII-lea. 

D V. ROSETTI, P. I. PANAIT 
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CONSIDERAŢII ISTORICE 

Monumentele istorice din Bucureşti s-au bucurat în ultimul secol 
de o atenţie deosebită din partea cercetătorilor sau a iubitorilor trecu
tului Capitalei. Mănăstirea cu hramul Sf. Gheorghe Nou din actuala 
Piaţă 1848 face parte din acele obiective, care au impus o largă litera
tură şi pasionate dispute în legătură cu mormîntul darnicului ei ctitor. 21 ) 

In numeroasele studii şi note risipite în gazete, culegeri sau lucrări de, 
sine stătătoare, s-au analizat variate probleme privind ridicarea mănăs
tirii de către Constantin Brîncoveanu 22) meşterii care au înălţat această 
impunătoare realizare a stilului brîncovenesc, 23) etapele ei de refa
cere, 24) obiectele de cult păstrate în patrimoniul parohiei 25) ş.a. Nu 
există lucrare privind istoria Bucureştilor de-a lungul multi secularei 
existenţe a oraşului în care să nu se facă referiri la acest edificiu. Şi 
totuşi ctitoria lui Constantin Brincoveanu din imPdiata vecinătate a 
Curţii pe care acesta o restaurase şi modernizase cu sîrguinţă 26) reţine 
atenţia cercetătorilor contemporani. 

întregirea istoricului acestui preţios monument se bazează în mare 
măsură pe puţinele izvoare scrise începînd cu cele două hrisoave din 
1575--1576 27) şi 26 ian. 1592, 28) cu unele documente tangenţiale la isto
ricul propriu-zis al clădirii, emise în sec. al XVII-lea, sau cu ştirile lăsate 
de cronica oficială a lui Constantin Brîncoveanu. 

Problema centrală care mai stăruie şi astăzi cu acuitate se referă 
la începuturile acestei unităţi monahale. Dacă asupra lucrărilor efectuate 
de meşterii ~ui Constantin Brîncoveanu pe locul unor reparaţii datorate 
dragomanului Panaiotaki Nicusios Mamona nu mai sînt dubii, perioada 
anterioară acestei etape rămîne insuficient cunoscută. Singura ~tire refe
ritoare la existenţa mănăstirii cu acelaşi hram înaintea celui de al şap
telea deceniu al veacului al XVII-lea o datorăm lui Radu Greceanu, care 
pune printre cbtorii iniţiali pe boierul Dobruş Banul. 2!1) Un vlăstar al 
familiei boierilor Bengeşti pe nume Dobruş ctitoriceşte într-adevăr în 

21) N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucu
reşti, Ed. Acad., 1961, p. 285-286. 

22) GM. Tocilescu, Biserica Sf. Gheorghe Nou, Albina 1913-1914, p. 1810-1812, 
'\'. Drăghiceanu, Biserica Sf. Gheorghe Nou, B.C.M.I. XIX (1926), p. 88, Em. Elefte
rescu, Biserica Sf. Gheorghe Nou în Glasul mon. Xll (1934), n. 403. 

23) G. Oprescu, Pictura românească în sec. XIX p. 107, C. Bobulescu, Vieţi 
de zugravi (1657-1765) Buc., 1940, p. 20, N. Iorga, Les arts mineurs II, fig. 14, 
26; T. Voinescu, Principii conducătoare în restaurarea monument'?.lor artistice de la 
Bibescu şi pînă azi, Buc., 1944. 

24) Teodora Voinescu, op. cit. 
25) Argintăria medievală în Studii asupra tezaurului restituit de URSS, Buc.,. 

1958, p. 87. 
26) Istoria oraşului Bucureşti, MIB 1966, p. 227. 
27) Documente privind Istoria României B. Ţara Românească veac. XVI/4,. 

p. 204. 
28) Ibidem, XVI/6, p. 33. 
~!I) Radu Greceanu, Viaţa lui Constantin Brîncoveanu, Ed. M. Gregorian, Buc.„ 

1961, p. 258. 
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ultimii ani ai sec. al XV-lea, schitul Dobruşa din Oltenia. 30) Era probabil 
un dregător de dincolo de Olt, al cărui presupus urmaş Stanciu este 
consemnat ca mare postelnic în divanul lui Mircea Ciobanul 'în anul 
1559. 31 ) Dacă acest dregător este şi ctitorul mănăstirii Sf. Gheorghe Nou 
din Bucureşti rămîne o problemă deschisă. Ridicarea unui edificiu de 
cult în imediata vecinătate a Curţii Domneşti, de către un dregător în 
prima jumătate a sec. XVI este totuşi posibila. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît cele mai vechi biserici şi mănăstiri din Bucureşti datînd din 
sec. al XVI-lea sînt datorate aproape în exclusivitate domniei sau unor 
dregători. 32) 

In acest secol de maturizare a vieţii economice şi politice a aşezării 
de pe Dîmboviţa se desfăşoară şi una din etapele de funcţionare ale 
mănăstirii Sf. Gheorghe Nou. Biserica se află în acel secol nu numai 
în apropierea Curţii pe care Mircea Ciobanul o reface, lărgindu-i încă
perile 33) dar şi în raza zonei comerciale şi meşteşugăreşti a Bucureşti
lor. Săpăturile arheologice desfăşurate în ultimele decenii au precizat 
existenţa unui cuptor de olar în grădina spitalului Colţea, 34) cuptoare 
de redus minereu şi lupe de fier în actualul parc al bisericii Sf. Gheor
ghe. 35) Scaune ale măcelarilor sînt atestate mai tîrziu, în partea de nord 
a edificiului pe cursul sinuos al Bucureştioarei. Mănăstirea îşi va desfă
şura existenţa în strînsă legătură cu aceşti locuitori intrînd mai tîrziu, 
abia în sec. al XVIII-lea în atenţia domniei. Ce s-a petrecut cu ctitoria 
înălţată de Dobruş Banul în prima jumătate a sec. al XVI-lea 36) pînă 
către a doua jumătate a veacului următor rămînea încă puţin cunoscut. 
Ea trebuie să fi suferit cel puţin de pe urma jefuirii şi incendierilor 
turceşti şi tătăreşti începînd cu evenimentelE! tragice pentru oraş din 
martie 1554, 37) cu acelea legate de ocuparea şi distrugerea Bucureştilor 
de către Sinan Paşa (1595), în timpul căruia au fost trecute prin foc 
„toate casele, bisericile, grădinile şi curţile boiereşti". 38) Edificiul a înfrun
tat totuşi vitregia vremurilor căci între anii 1671-1672 marele dragoman 
al Porţii Otomane Panaiotaki Nikusios Mamona iniţia înălţarea unor noi 
:ziduri în jurul bisericii, şi a unor încăperi. 39) Cel care se îngrijea de 
mersul lucrărilor era spătarul Şerban Cantacuzino viitorul domn. In pri
mul an s-a reuşit să se construiască doar 16 odăi, dar într-o scrisoare 
din 16 aug. 1672 ctitorul era mulţumit de ritmul sporit al construcţiei.40) 

30) St. Andreescu, Dobruş Banul şi ctitoriile sale „Glasul Bisericii" an XXI 
(1962). nr. 9-10, p. 916. 

31) G. D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Buc., 1935, p, 101, nota 456. 
32) N. Stoioescu, op. cit., p. 205, 216, 278, 286, 287 ş. a. 
33) Dan Berindei, Oraşul Bucureşti reşedinţă şi Capitală a Ţării Româneşti 

1459-1862, Btic., 1963, p. 32. 
34) D. V. Rosetti, Săpăturile din Curtea spitalului Colţea, Materiale VII, 

p. 673-676. 
35) Ibidem, Săpăturile din preajma bisericii Sf. Gheorghe Nou, Materiale VI, 

p. 781. 
:JG) St. Andreescu, op. cit., p. 916. 
37) E. Hurmuzaki, Documente II/5, p. 175, Istoria oraşului Bucureşti, p. 98. 
38) Ibidem. \"Ol. III/l, p. 494. 
39) Ibidem, vol. XIV/l, p. 204-208. 
40) Ibidem, p. 209. 
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Din corespondenţa acestuia reiese că ultima etapă a lucrărilor urma să 
aducă înălţarea unei noi biserici prin care ambiţiosul dragoman dorea să 
imite bisericp de la Stenimachos. N-a reuşit să vadă împlinită această 
dorinţă căci un sfîrşit neaşteptat i-a curmat firul vieţii. Mănăstirea, 
încă în lucru, a fost închinată în mai 1673 Patriarhiei din Ierusalim. 41) 

Timp de 21 de ani ea rămîne în starea de provizorat în care o lăsase 
moartea lui Panaiotaki. 

ln condiţiile accentuării schimburilor comerciale privind atît măr
furile autohtone cît şi cele străine se face tot mai simţită în Bucuresti 
prezenţa unor construcţii adecvate. Hanul lui Şerban Vodă ca şi altele 
mai modeste care existau, nu mai erau satisfăcătoare. Constantin Vodă 
Brîncoveanu hotărăşte să ridice mai departe zidurile de la Sf. Gheorghe 
Nou, începute cu două decenii în urmă, pentru a adăposti aici hanul ce 
va purta numele bisericii pe care o înconjura. Lucrările au fost reluate 
în anul 1694 şi s-au eşalonat pînă în 1698. 42) A fost înălţat un nou rînd 
de camere „foarte bune şi boltite jur împrejur şi case patrierşeşti 
deosebi şi altu rînd de case egumeneşti, foarte bune, cumsăcade" 43) 

Dar recunoscuta pioşenie a voievodului avea să dea Bucureştilor 
unul dintre cele mai reprezentative edificii înălţate de renumiţii meşteri ai 
stilului brîncovenesc, biserica Sf. Gheorghe Nou. Noul edificiu era nece
sar în ambianta pe care voievodul o dăduse hanului său. Cronicarul scrie 
că „mănăstirea Sfeti Gheorghie" era „veche foarte, zidită dă un boier 
anume Dobruş Banul, foarte mkă şi întunecoasă, care fiind în mijlocul 
tîr.gului şi toată neguţătorimea acolo şi împ!'ejur fiind împodobită cu 
minunată zidire ca o cetate dă luminatul domn Io Constantin Basarab 
Brîncoveanu-voievod". 44) în 1705 vechea ctitorie din sec. al XVI-lea este 
nă:ruită şi se făceau ample pregătiri pentru înălţarea unui nou lăcaş. 
Voievodul foloseşte se pare aceeaşi echipă de meşteri care realizase mo
numentala mănăstire de la Hurez. Deşi modelul era reprodus cu multă 
fidelitate dimensiunile de la Sf. Gheorghe Nou urmau să depăşească 
biserica mănăstirii Hurez. 45) Lucrările s-au desfăşurat în anii 1705-1706, 
biserica înscriind un plan trilobat cu pronaosul supralărgit şi fragmen
ta11, cu puncte de sprijin izolate pentru susţinerea bolţilor. Ea Sie înca
drează într-o grupă ce cuprindea marile realizări ale arhitecturii medie
vale româneşti din sec. XVII-XVIII prin care un loc de frunte revine, 
bisericii Căldăruşani, Sf. Dumitru - Mitropolia, Cotroceni, Văcăreşti 
ş.a."") 

In primul an s-au executat o parte din ziduri şi s-a asigurat aco
perişul. '17) In 1706 lucrările s-au reluat într-un ritm sporit, ctitorul în
teresîndu-se deaproape de stadiul construcţiei. Dărnicia voievodului s-a 
revărsat din plin Biserica Sf. Gheorghe Nou fiind socotită de contempo
ranii înălţării ei ca „foarte iscusită şi minunată" avînd o frumoasă zugră-

41) Arh. St. Buc., M-rea Sf. Gheorghe Nou XXX/l. 
42) Vezi pisania păstrată în pridvorul bisericii actuale. 
43) Radu Greceanu, op. cit., p. 99. 
44) Ibidem, p. 258. 
45) Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii în România, Ed. Acad. 19G5, p. 99. 
46) Ibidem, p. 93. 
47) R. Greceanu, op. cit„ p. 137. 
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veală în interior datorată pensulei renumitului zugrav Pîrvu Mutu, 48) 

o tîmplă impresionantă, icoane alese. Era luminoasă şi desfătătoare, par
doseala ei fiind din marmură albă. Cronicarul o considera ca cel mai de 
pr,aţ eldi!ficiu religios pe care Brîncoveanu l-a înălţat în întreaga lui 
operă de construcţii religioase. 1,9) 

Participaseră cu toată dăruirea priceperii lor Vucaşin Caragea pie
trar, Manea vătaf de zidari, Istrate lemnarul ş.a. 5o) In anul 1707 „fru
moasa şi marea mănăstire a lui Sfeti Gheorghie de aici din Bucureşti" 51) 

era gata. Mulţumit de rezultatul strădaniilor sale Brîncoveanu ii pregă
teşte „minunata şi preafrumoasa tîrnosire". Festivitatea se amină cîteva 
luni, intervenind o cumplită epidemie de ciumă şi apoi trimiterea Voievo
dului spre Tighina. In iunie 1707 pregătirile erau pe sfî.rşite. A fost invitat 
să ia parte patriarhul Ierusalimului Hrisant Nottam în calitatea sa de „dia
doh al scaunului patrieşăscu". La 29 iunie cu participarea unui larg sobor 
format din înalţi erarhi s-a tîrnosit „Sfînta, minunata şi prea frumoasa 
mănăstire a marelui mucenic şi de multe minuni făcător Gheorghie".52) 

Brîncoveanu a continuat să acorde ctitoriei sale o sporită atenţie. La 1 
septembrie 1707, el ii dăruia dobînda anuală de la cei 3.000 de ducaţi 
depuşi la Zecea din Veneţia pentru plata celor 3 preoţi şi a altor sluji
tori, precum şi a 2 dascăli de la şcoala ce funcţiona la Sf. Sava. 53) 

Lucrată într-un deplin stil brîncovenesc în care proporţionalitatea 
se îmbină cu trăinicia şi cu gustul estetic al decoraţiei litice şi picturale, 
biserica Sf. Gheo1rghe Nou se impunea tuturor celor ce o vedeau. Del 
Chiaro, secretarul italian al lui Constantin Brîncoveanu îi atribuie cali
ficativul de „belissimma" 5'1) iar mitropolitul Ierotei o. compară, în 1713, 
cu biserica Sf. Sofia din Constantinopol. 55) 

Dotată cu prăvălii, moşii şi vii răspîndite în întreaga ţară mana
stirea a avut totuşi o existenţă zbuciumată care se confundă în bună parte 
cu însăşi istoria oraşului Bucureşti. La 4 ani de la tragicul sfirşit al 
dtit'o~:ui ei, în condiţiile în care foametea şi o pU1Stiitoare epidemie 
de ciumă bintuiau oraşul, 56) izbucni un puternic incendiu care aduse 
prejudicii mănăstirii. Fu restaurată în grabă şi dăinui astfel pînă la 
începutul secolului al XIX-lea. Dar marele cutremur din 1802, care 
făcu să se năruie Turnul Colţei, şi majoritatea turlelor bisericilor, aduse 
din nou edificiul brîncovenesc într-o stare proastă, pierzîndu-şi turlele 
şi şubrezindu-i-se pereţii. La 28 august 1804 mănăstirea abia refăcută 
cade pradă unui puternic incendiu care pîrjoleşte o bună parte a cen
trului oraşului. După această calamitate au fost luate măsuri mai dras-

48) Ioana Cristache-Panait, Pirvu Mutu zugravul, Glasul Bisericii, an. XXIV, 
1965 nr. 7-8 p. 697. 

4!1) R. Greceanu, op. cit., p. 259 
50) N. Stoicescu, op. cit., p. 282. 
51) H. Greceanu, op. cit„ p. 143. 
52) ibidem, p. 152-153. 
58) George Patra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti, Ed. Acad. 

p. 239-241. Pentru avl?rile bisericii vezi G. I. Ionescu-Gion, Istoria Bucureşcilor, 
Bnc .• 1899, p. 193. 

54) A. M. del Chiaro, Revoluţiile Valahiei (ed. S. Cris-Cri5tian) Iaşi 1929, p 9. 
55) Hurmuzaki. Documente, vol. XIV/l, p. 524 
56) D. Berindei, op. cit„ p. 89. 
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tice atît pentru prevenirea incendiilor cît şi pentru zidirea oraşului „cu 
uliţe mai largi şi mai regulate." 57) Cît priveşte biserica mănăstirii Sf. 
Ghorghe Nou se punea chiar problema refacerii ei de iznoavă fiind 
mult slăbită. 58) Este totuşi restaurată din nou păstrîndu-i-se trăsăturile 
iniţiale. Cutremurul din 1838 care cauzează şi cîteva victime omeneşti, :;n) 
avariază din nou turla şi provoacă năruirea unei părţi din zidul încon
jurător. 60) Se execută apoi alte lucrări de reparaţii. 

Din deceniile 4 şi 5 ale sec. al XIX-lea datează şi primele izvoare 
iconografice privind mănăstirea. Sînt cunoscute pînă în prezent desenul 
lui A. Raff2t din 1837, gravura executată de M. Bouquet în 1841, (fig. 
5/J) precum şi gravura lui E. F. Buchner care redă dramaticul eve
niment din 23 martie 1847. (fig. 5/2) In lucrările lui A. Raffet si 
M. Bouquet, biserica nu prezintă decît baza turlei mari deasupra căreia 
se amenajase un acoperiş probabil provizoriu. Gravura lui E. F. Buch
ner redă biserica dominată de două turle înălţate pe pridvor (cea de 
pe latura de N fiind mai clară) în spate părînd a se afla o altă turlă 
centrală. Intr-adevăr la 1 oct. 1846 o adresă a Departamentului Credin
ţei către, arhitectonul oraşului Schlatter arăta că egumenul mănăstirii 
·cerea unele reparaţii la biserică pentru care urma să se întocmeasc;l 
un plan special. 61) La 7 aprilie 1847 Departamentul revenea indicînd 
întocmirea planului d€ lucru înglobînd şi „raionul cel vechi ce au avut 
ea pe dinafară zidului împrejmuirei şi pe unde fiind prăvălii au arsu 
acum'~. 62) Se pare totuşi că încă în acest răstimp biserica se afla în 
reparaţii. Intr-o catagrafie a zestrei mişcătoare şi nemişcătoare a mănăs
tirii întocmita în noiembrie 1848, amintindu-se marele incendiu din 23 
martie, se arăta că a fost distrusă atunci partea pronaosului şi a ars 
„învelitoarea peste tot caire abia fusese făcută de arh. Filimon". 63) Cata
grafia consemnează faptul că a scăpat totuşi „turla cea mare care şi 
ea fusese făcută de lemn şi acoperită cu tablă". 

Marele incendiu din 184 7 reprezintă un moment de răscruce pen
tru ctitoria lui C. Brîncoveanu precum şi pentru starea altor 11 bise
rici din Bncureşti. 64 ) El vine să completeze ceea ce factorii distructivi 
de pînă atunci au măcinat din măreţia şi trăinicia impunătoarei bise
rici. Propagat din partea de vest a monumentului focul a atins cu furie 
clopotniţa ce străjuia intrarea în curtea interioară, dinspre actualul 
Bd. 1848, a nimicit casele din colţul dinspre Lipscani, şi odăile hanului, 
care nu se vor mai reface niciodată. Din edificiul de cult partea cea mai 

57) Dionisie Fotino, Istoria generală a Daciei, trad. G. Sion, tom. II, Buc., 
1859, p. 217. 

58) N. Iorga, Manuacriptele mănăstirii Cernica, p. 20-21. N. Stoicescu op. 
dt .. 284 

59) Fr. Dame, Bucarest en 1906, Buc., 1908, p. 77. 
60) Arh. St. Buc., Municip. Buc., 596/1838, f. 133. 
61) Arh. St. Buc., Minist. lnst. 1507 /1846 f. 1 Transcrierea documentelor di·n 

arhivă o datorăm Ioanei Cristache-Panait. 
62) Ibidem, f. 3. 
63) Ibidem, 1500/1848. f. 1. 
64) Paul Cernovodeanu, Istoria Bucureştilor prin călătorii străini, mss., depus 

la Biblioteca M.I.B., f. 486. 
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.2 

!Fig 5 - 1- Mănăstirea Sf. Gheorghe Nou - litografie de M. Bouquet, 
2- Arderea mănăstirii Sf. Gheorghe Nou la 23 martie 1847. Cromolito

grafie de E. F. Buchner 
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crunt lovită a fost aceea de la pridvor şi pronaos „partea dinspre uşi unde 
şade fămeile". S-au năruit bolţile, au ars uşile şi jeţurile „sfarîmîndu-se 
şi pietrile pardoselii din acest coprins". 65) Pridvorul s-a dărîmat cu totul 
iar clopotul cel mare a fost vătămat topindu-i-se urechile şi o porţiune
din buză. Naosul şi altarul au scăpat totuşi. După îndepărtarea calamităţii 
s-a constatat că tîmpla de lemn „Săpată şi poleită" datînd de la ctitori, 
anvonul diaconesc de lemn zugrăvit şi poleit, jeţul domnesc îmbrăcat 
în catifea roşie ca şi cel pentru doamna, nu fuseseră atinse de foc. 

Biserica se află în faţa unei noi etape de refaceri radicale. Demer
sur.ile pentru începerea lucrărilor se fac în 1847 odată cu măsurile 
d~ îndepărtare a urmelor catastrofei din tot centrul Capitalei. La 3 
iulie 1847 în raportul cu nr. 110 arhitectul Schlatter consemna: „zidu
rile bisericii sînt groase şi bine păstrate avînd o formă plăcută. s..:ar 
putea face o frumoasă renoire, galeria cu stîlpi de piatră fiind vătă
mată de foc ar trebui să fie dărîmată făcîndu-se în locul ei o terasă 
iar antreul bisericii s-ar putea împodobi printr-un portal simplu fru
mos de piatră". 66) Raportul sugera amenajarea scărilor din piatră 7i 
a soclului din jurul bisericii, mărirea ferestrelor, tencuirea interioară şi 
exLer10ară. Cît priveşte turlele, Schlatter propunea ca „cele mici ce s-au 
arsu precum şi cupola din mijloc are a se face din zid şi a se înveli 
cu aramă". Lucrările s-au succedat totuşi anevoios. Abia la 3 iunie 1850 
Eforia Mănăstirilor Sf. Mormînt din Principatul Ţara Românească 
anunţa Departamentul Credinţei că a primit dezlegare din partf'a Pa
triarhului Ierusalimului pentru reclădirea bisericii. t>7) Epitropia tratează 
începerea lucrărilor şi executarea lor conform contractului încheiat, cu 
arh. Xavier Villacrosse. La sfîrşitul lui iunie Secretariatul Statului ce -
rea executarea de către secţia tehnică a unui raport pe baza celor con
statate la faţa locului. 6e) In octombrie 1850 Departamentul din Lăuntru 
primea informarea asupra situaţiei bisericii Sf. Gheorghe Nou. Obser
vaţiile „bazate pe o serioasă cercetare şi chibzuire" reaminteau pro
porţiile distrugerilor precum şi propunerile arh. Villacrosse care pre
vedeau ca toate 7idurile care au mai rămas în picioare' să se dărîmc 
pînă la 1 stj. dedesuptul bolţilor iar zidul principal din faţa bisericii 
precum şi o parte din pereţii laterali să se dea cu totul jos şi apoi clă
dindu-se din nou două ziduri principale în faţă cu o clopotniţă ridicată 
pe aceste ziduri şi o altă turlă nouă deasupra în mijlocul biseri!Cii". 6fl) 
Comisia formată din P. Poenaru, baron Borroczyn, arh. Iosef Heft şi 
I. Florescu, obiecta asupra planului arh. Villacrossc subliniind că nărui -
rea părţii superioare a zidurilor ar afecta nesatisfăcător verticalitatea 
monumentului, şi că soluţiile propuse pentru adosarea zidurilor noi de 
cele vechi nu prezintă deplină siguranţă. In concluzie cei patru sem
natari propuneau înălţarea bisericii din nou folosindu-se o parte din 
materialul de construcţie existent : piatră, cărămidă, fier. 70) 

115) Arh. St. Buc„ Mir1ist. Jnst. dos. 1500/1648, f. 1, vezi ~i Bibl. Acad Mss. r.1m. 
î16/531. 

66) Ibidem dos. 1507 /1646, f. 7 
67) Arh. St. Buc., Minist. Jnst. dos. 44iJ4/18~6. f. 1. 
68) Ibidem, f. 3. 
69) lbidem, f. 23, 23 v, 46. 
70) Ibidem, dos. 4464/1656, f. 24-24 v 
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In urma acestei constatări se iau măsuri pentru o nouă proiectare 
a bisericii. Se întocmeşte chiar un „program pentru proiectul construc
ţiei din nou a bisericii Sf. Gheorghe Nou" care menţiona locul de am
plasare a edificiului, planul, unele rezolvări de interior ş.a. 71 ) Epitropia 
mănăstirilor Sf. Mormînt nu este însă de acord cu această soluţie şi 
la 8 martie 1851 cere Departamentului Credinţei să avizeze executarea lu
crărilor după planul iniţial al arh. Villacrosse, îmbunătăţit după raportul 
comisiei menţionate. 72) Departementul convine şi înaintează Domnului pro
punerea ca în primtăvara anului 1851 să se înceapă reparaţia şi „nu a 
se reclădi din nou precum Cinstita Comisie a lucrărilor sistematice 
găseşte de cuviinţă". 73) 

Rezoluţia lui Barbu Ştirbei este hotărîtoare „Primit pe cit soli
ditatea construcţiei va fi cu desăvîrşire asigurată împotriva grelelor cu
tremure ce adesea se întîmplă şi pe cit armonia proporţiilor arhitectu
rale va fi păzită după toate regu.Jele".74) La 28 martie 1851 epitropul 
lov Văcăresteanul încheia cu arh. Vilacrosse contractul privind repara
rea bisericii pînă la Sf. Dumitru 1852. Contractul prevedea: 75) 

- „se va tăia şi se va slobozi mai jos cu 6-7 palme înălţimea zidurilor 
acestPi biserici şi apoi se va face ciubuc din nou de cărămidă lăsîndu-se totodată 
mai la vale şi bolţile cele vechi cu cercurile lor împreună şi se vor r-eclădi din nou 
de zid. 

- se va adăoga şi altă zidărie n0uă pe Jîngă cea veche de jos pînă slls în 
amînduuă laturile ; 

- înaintea antrelei bisericii se va clădi un advon cu c!oputni\a deasupra :;;i 
altele întocmai după plan ; 

- stîlpii de acum dinlăuntru bis'!ricii, de lingă antrea se vor dârima de tot 
ş! se vor înfiinţa în locul lor arcuri de zid temeinice cu bolţile deasupra. În partea 
dinspre clopotniţă se va faoe un catif'.umen şi două scări din care una va sluji 
pentru clopotnită: 

- se va înăl\a o turlă mare pe dinaintea altarului într-o cărămidă şi jumă
tate cu legături de fier întărite ; 

- bolta cu litera A se va face de lemn curat de dulgherit ~i tencuit pe
deasupra; 

- toate ferestrele se vor schimba puindu-se altele mai mari precum şi 
unele din ele se vor muta din locul lor reamplasîndu-s~ dealtele. Forma lor va fi, 
in felul celor de la Văcăreşti sau după cum se va propune ; 

- tencuiala veche atît pe dinafară cît şi pe dinăuntru se va da jos peste tot 
şi se va face alta nouă împreună GU· cebucul după cuviinţă ; 

- toată dulgheria învelitării se va face după un chip sistematic; 
- cercurile şi zidurile vechi şi noi se vor lega cu cercuri de fier, scoabe, 

rnruburi. drugi ; 
- toate ferestrele se vor garnisi cu ghirlande de fier în felul ca cele de la 

Văcăreştd. Se va face grilaj de fier la clopotni1ă. La u~a bisericii se va aşeza 
fierăria necesară. Se vor face 3 cruci mari ; 

- în faţa soclului di'n josul zidării în tot imprejurul bisericii se va garnisi 
cu piatră de la Pietroasa pe 3 palme domneşti în sus. Şi stîlpii anvonului cu păsu
rile lor la fel iar paşlicurile de la ceilalti stîlpi cu piatră de Rusciuc". 

Alte puncte prevedeau termenele de execuţie, sumele precum şi 
acordarea lor eşalonată. La începutul anului 1852 lucrările erau în curs, 
rlar insuficient de avansate. Arhitectul Schlatter era invitat la 23 februa-

71) Ibidem, vezi ~i T. Voinescu, op. cit„ p 10-12, nota 3-4. 
72) Ibidem f. 2G. 
7~) Ibidem f. 27. 
'"> JIJidem f. 2D ~i dos. 1823/1852, f. 1 
7') Ibidem, f. 33, 33 v, 36. 
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rie de către Departamentul Credinţei să verifice dacă se respectă de 
către restaurator contractul stabilit. 76) In martie este numit în comisia 
de Yerificare, în locul arh. Heft, care plecase la Viena, serdarul Alecn 
Orăscu. 77) 

Apar încă de pe acum unele neînţelegeri între arhitectul Villa
crosse şi Iov. Văcăreşteanul în ceea ce priveşte soliditatea lucrărilor, 
a necesităţii unor noi turle ş.a. 78) Către sfîrşitul lunii mai 1852 lucră
rile erau aproape sistate. Planul de restaurare primise noi modificări. 
Nivelul pieţii a fost urcat cu 112 stînjeni fapt care a afectat şi restau
rarea monumentului. Locuitorii din jurul pieţei, care era blocată cu 
material de şantier, au început să-şi manifeste nemulţumirea pentru 
stagnarea comerţului lor. 79) O comisie specială alcătuită din mai mulţi 
arhitecţi constata la 22 august 1952 că lucrările aT trebui ampliîicatc 
şi ca atare se recomandii achitarea unor noi sume de către eforie. 80) In 
iulie 1853, după ce Villacrosse făcuse demersuri pe lîngă Domn şi în
tîmpini'iri la Consulatul francez, se stabileşte în instanţă judecătorc'lscă 
ca epitropia să suplimenteze cu 40.00C ki lucrările executate. 81 Din ex
punerea de motive a lui Villacrosse rezultă cîteva informaţii preţioase 
referitoare la starea monumentului. El spune că urcîndu-se nivelul pie
ţii nu a mai fost necesară dărîmarea părţii superioare a zidurilor, acestea 
„găsindu-se în buriă stare". Antreurile lărgindu-se s-au adăugat 6 stîlpi 
de piatră pe lîngă cei 2 prevăzuţi, atît pentru soliditate cît şi pentru 
înfrumuseţarea arhitecturii. Toate acestea urmau să ducă la realizarea unui 
edificiu - „de gust şi de soliditate, potrivit cu caracterul ce i s-a dat 
şi o construcţie bin<> proporţionată cu localitatf'a şi în conformitate cu 
înfrumuseţarea ei". e2) 1 o tuşi neînţelegerile între epitropie şi arhitectul 
restaurator s-au repercutat asupra ritmului de lucru. In mai 1855 biserica 
nu era încă terminată. După ispr&virea zidăriei şi tîmplăriei a urmat 
pictarea încredinţată lui C. Lecca şi Mişu Popp. La 17 iunie 
acel an epitropia angajase meşteri pentru spălatul şi polPitul 
timplei, pentru făcutul jeţurilor şi a jeţului arhieresc. Fuseser'i 
comandate> la Constantinopol policandre, sfeşnice, dar lipseau 
clopotele. 83) Abia la Sf. Dumitru 1855 biserica a fost terminată. Se 
p:oate spupe că restaurarea din 1851-1855 a fost cel mai ~mportant 
episod constructiv privind existenţa ctitoriei lui Constantin Vodă Brîn
coveanu. A~a cum rezultă din materialul documentar, lucrările au trans
format radical faţada de vest a bisericii, provocînd totodată unele modi
ficări în interior. Totuşi soliditatea construcţiei brîncoveneşti a făcut 
ca trăsăturile de bază ale monumentului să se păstreze în bună măsură 
intacte Caracterul hibrid al adaosurilor făcute de arh. Villacrosse pe 
latura intrării de vest au mutilat edificiul trezind vii dispute din timpul 
executării lucrărilor şi continuate pînă astăzi. Ulysse de Marsilloc scria 

76) Arh. St. Buc., Minist. Inst. dos. 1823/1852, f. I. 
77) Ibidem, f. 3. 
7A) Ibidem, dos. 4464/1956, f. 51. 
79) Ibidem, f. 86. 
80) Ibidem, f. 94-94 v. 
81) Ibidem, f. 147. 
82) Ibidem, f. 59, 59 v, 72. 
83) Ibidem, f. 164, 164 v. 
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c[~ „Sf. Gheorghe Nou se reface prost",84) pe cînd Gh. Pesacov con
semna „biserica Sf. Georgiu care este foarte spaţioasă şi de un stil 
dulce. Pictura din antreul bisericei e foarte elegantă şi plină de poe
zie ... "8") N. Iorga considera că aceste transformări au schimonosit acest 
„strălucit monument al arhitecturii muntene ajunsă la cea mai deplină, 
mai sigură şi mai armonioasă a ei dezvoltare".8G) In zilele noastre prid
vorul adărnrnt la mijlocul sec. al XIX-lea este considerat ca impro-
priu. 8i) ~ 

După marile refaceri datorate lui Villacrosse biserica a dăinuit în 
forma căpătată la acea perioadă pînă în 1940. Intre timp s-au exe
cutat numai lucrări de întreţinere. 88) Dar cutremurul din noiembrie 
] 940 a dărîmat din nou turla ridicată de Villacrosse. Cu această oca
zie au fost întreprinse lucrări de restaurare şi consolidare sub atenta 
îndrumare a arh. Horia Teodoru. 8r,) Aşa cum se prezintă astăzi, ctitoria 
lui Constantin Vodă Brîncoveanu reclamă urgente şi ample lucrări de 
i·estaurare. Valoarea monumentului este indiscutabilă. Integrată într-un 
ansamblu mai cuprinzător biserica Sf. Gheorghe Nou„ alături de ansam
Uul Colţca, Palatul Şuţu, biserica Curtea Veche şi Hanul Manuc con
stituie edificii reprezentative ale oraşului vechi, mărturii incontestabile 
ale priceperii şi gustului artistic al celor mai de seamă meşteri români 
în decursul a patru secole. 

Cercetările arheologice şi istorice ati. dovedit aşadar că terenul 
ce înconjoară biserica Sf. Gheorghe Nou a făcut parte din raza tîrgului 
medieval încă de la jumătatea secolului al XV-lea. Sub zidurile ctitoriei 
brîncoveneşti se păstrează fundaţiile a două edificii de cult, unul datînd 
din sec. al XV-lea, celălalt atribuit lui Dobruş Banul, din prima jumă
tate a sec. al XVI-lea. 90) Ctitoria lui Constantin Vodă Brîncoveanu din 
anii 1705--1706 se prezintă ca un monument trainic zidit din cără
midă bine conservată. Cercetările au stabilit nivelul de călcare a con
structorilor atît în interiorul cît şi în exteriorul lăcaşului precum şi 
principalele faze de reconstrucţie. Edifidul înălţat în stilul brîncovenesc 
a suferit unele modificări dintre care cele mai păgubitoare se datoresc 
lucrărilor din perioada ce a urmat marelui incendiu din martie 1847. 
Datele obţinute prin săpăturile arheologice precum şi prin studiile isto
rice şi arhitectonice permit şi reclamă restaurarea ştiinţifică a monu
mentului, ţinîndu-se cît mai mult seama de înfăţişarea ce i-a fost dată 
de meşterii domnescului ctitor. 

PANAIT I. PANAIT 

8~) N. Iorga. Istoria Bucureştilor, Buc., 1929, p. 281. 
85) Cornelia Papacostea-Danielopolu, Memorii bucureştene din anii premergă

tori Unirii Principatelor în Materiale de istorie şi muzeografie, IV, 1966, p. 395. 
86) N. Iorga, Istoria bisericii româneşti, ed. II, voi. II„ Buc. 1932, p. 49-50, 

\'ezi şi p. 237. 
H7) N. Stoicescu, op. cit., p. 163. 
88) Arh. St. Buc„ Minist. Inst. dos. 3325/1876, f. 1, 5 ş. a. 
•9) Aducem mulţumiri şi pe această cale arh. H. Teodoru pentru indicaţiile 

arhitectonice date pe parcursul cercetăril~r noastre. Subliniem de asemenea ajutorul
neprecupe\it primit în timpul cercetărilor din partea P.c. pr. Gh. Didicescu şi 
f'. c. pr. Tr. Ghica de la parohia Sf. Gheorghe Nou. 

90) Panait I. Panait, începuturile oraşului Bucureşti în lumina cercetărilor ar
heologice în Bucureşti MIM V, 1968 p. 22 
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RESUME 

L'etude reflete Ies principaux resultat.s des recherches archeologiques entre
pr~es 1en 1966, ainsi que les informations qu'on trouve dans Ies doclUlilents des 
archives, sutout celles concernant Ies restaurations effectuees apres le grand incendie 
du 23 rn.ars 1847. Les fouilles archeologiques faites dans le cadre de la troisieme 
/!tape de recherches ont eu comme but d'etudier l'eglise du temps de Brancovan 
et Ies monuments anterieurs situes en cette zone. Tant les fosses exterieurs, que 
ceux ă l'interieur du monument bati entre 1705 et 1706, ont prouve que la fondation 
du voivode Constantin Brancovan represente la troisieme eglise sur ce terrain. Les 
plus vieux elements indiquent l'existence d'une eglise qui a ete erigee avec des 
grosses pierres de riviere et des briques vers la moitie du XV-eme siecle. Pendant 
les premieres decades du XVI-eme siecle le ban Dobruş a construit une autre eglise 
ecroulee au debut du XVIII-eme siede afin de pem1ettre l'erection de la plus im
posante des fondations de Brancovan a Bucarest, l'eglise Sf. Gheorghe Nou. Durant 
les recherches on a precise les principales etapes de fonctionnement de cet edifioe, 
i'ampleur des destructions provoquees par l'incendie de 184'i·, les mesures prises 
par l'architecte X. Villacrosse pendant les restaurations, etc. On a etabli aussi le 
niveau du sol du XVIII-eme siecle, tant ă l'interieur de l'eglise, que dans le parc 
c:nvironnant. Le materiiel archeologique decouvert comporte des monnaies, des objets 
-Oe parure trouves surtout dans les sepulcres de la necropole des XV-XIX-eme 
siecles qui entoure l'eglise, des vases d'argile, des carreaux, des fragments de 
decoration lithique du monument, des croix en pierre, etc. 

Le donnees obtenues par les recherches archeologiques et celles des archives 
completent la documentation necessaire a la restauration de la fondation voivodale 
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CONSIDERAŢII PRI~IND „FOIŞORUL MAVROCORDAŢILOR" 

de MIOARA TURCU şi arh. CONST. MARINESCU 

Nicolae Vodă Mavrocordat (1715-1716, 1719-1730) şi-a clădit 
înainte de 1724 pe un deal în vecinătatea Dîmboviţei, „case de priveală 
~i răcoreală". Locul pe care au fost ridicate casele aparţineau mănăstirii 
Radu Vodă, fapt pentru care domnul a oferit anual 60 de taleri egu
menilor mănăstirii. 1) 

In curtea locuinţei împrejmuită cu ziduri, doamna Smaranda, cea 
de a treia soţie a lui Nicolae Mavrocordat a ridicat o biserică cunoscută 
sub numele de biserica de la Foişor, pe care împreună cu fiul ei Con
stantin Mavrocordat au închinat--0 ca metoh mănăstirii Radu Vodă. In 
anul 1738 acelaşi domnitor a diiruit casele şi biserica, mănăstirii Radu 
Vodă proprietara locului. 2) La 1813 biserica şi casele erau dărăpănate, 
urmînd să fie reparate. 3) 

In anul 1854 aci funcţiona o şcoală a mahalalelor, 4) dar la 186,2 din 
fostde case de agrement ale primului domn fanariot, puteau fi văzute 
numai nişte ruine, '•) casa fiind probabil părăsită şi neîngrijită. 

Prima reprezentare cartografică a acestei case este planul Borroc
Z~'n, 6) (1844-1866) unde în planşa 74 pot fi urmărite me~ndrele Dîm
boviţei din mahalaua bisericii Foişor, fiind marcate în stinga rîului ru
inele palatului lui Nicolae Vodă Mavrocordat. 

Aceeaşi locuinţă este menţionată şi în planul Fr. Jung 7) din 1856, 
unde apare locuinţa şi o anexă a acesteia. 

1) Istoricul acestor case este detailat înfăţişat de N. Stoicescu: Vechi monu
mente bucureştene, Casa Mavrocordaţilor de la Foişor, în Materiale de istorie şi 
muzeografie vol. I, p. 341-346. 

2) V. A. Urechia, Istoria Românilor, XA, p. 1075-1076. 
3) Idem. 
4) V. A. Urechia, Istoria şcoalelor III, p. 103. 
5) Calendarul. antic, 1862, p. 42. 
6) O amplă analiză asupra planului Borroczyn ridicat între anii 1844-1846, 

a fost făcută de Florian Georgescu : Marele plan al oraşului Bucureşti ridicat de 
maiorul Borroczyn între 1844-1846 în Materiale de istorie şi muzeografie voi. I, 
p. 39-79 pi. 74 e prezentată la p. 7&--77. 

7) O copie a planului Fr. Jung se află în depozitul MIB cu nr. de inv. 
l l.130/9711 
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Planurile: Ernst şi Purcel R) (1790) mt>nţionează numai biserica 
Foişor, fără a prezenta şi palatul, deoarece în acea vreme acesta era 
aproape distrus. 

Pictorul Trenk ne-a lăsat un tablou semnat şi datat din 1864, ce 
înfăţişează o locuinţă în ruină, cu ferestrele prevăzute cu arcade. 

In prezent ruinele casei Mavrocordaţilor se găsesc în curtea bise
ricii Foişor, situată pe strada cu acelaşi nume, colt cu strada Regem~
rării (fig. 1) Pe acest tf~ren în anul 1964-1965 s-au efectuat cercetări 
arheclo~ke, în scopul stabilirii plannlui locuinţei (fig, 2/1). 

Pe baza săpăturilor întreprinse, s-a putut constata că în partea 
de sud-est a dealului a fost construită locuinţa feudală, care a supra
pus parţial o altă aşezare mult mai veche din sec. VI-VII e.n., de tip 
Ciurel, masHtă îndeosebi pe latura de vest a promotoriului. 

In funcţie de situaţia existentă rezultă următoarea situaţie stra
tigrafică : stratul 1 ce constituie pămîntul viu, este un loess castaniu 
de pădure pe care sînt a~ezate temeliile zidurilor locuinţei feudale. Acest 
strat suprapus de un al doilea strat de cultură feudală, are culoarea 
cenuşiu deschis, cu aspect zgrunţuros. Nivelul de călcare al casei dom
neşti este reprezentat de stratul 3, ce porneşte chiar de la zidurile pro
priu-zise ale complexului arhitectonic. Are în compoziţie pămînt cenu
şiu cu mulţi pigmenţi de mortar, mici fragmente de cărămizi şi var 
puţin. Imediat deasupra nivelului de călcare din sec. al XVIII-lea, res
pectiv al casei domneşti, se află un pămînt cenuşiu cu aspect compact. 
In compoziţia lui acest strat mai conţine fragmente de cărămizi si de 
mortar. Este un pămînt de umplutură rezultat din rest.urile construc
ţiei feudale. Stratul 5 ne înfăţişează un pămînt cafeniu deschis cu res
turi de rădăcini şi pe alocuri fragmente de cărămizi şi de mortar. Re
prezintă actualul nivel de călcare (fig. 2/2). 

La suprafaţa terenului se pot observa două ziduri perpendiculare, 
păstrate pe o înălţime de 1,50 m - 2 m, faţă de nivelul solului actual. 
Aceste ziduri aveau un dublu rol. Formau incinta complexului arhitec
tonic pe laturile de est şi sud şi constituiau două dintre zidurile exte
rioare ale locuinţei. Dovadă că cele două ziduri serveau drept incintă 
o constituie faptul că ambele se_ continuă si dincolo de locuinţa feudală. 
pe latura sudică aY.ind o lungime de cca. 51,70 m, iar pe cea estică 
24,50 m. Zidul dinspre sud a avut iniţial o fereastră a cărei destinaţie 
era de a lumina culoarul central al casei. Ulterior fereastra a fost astu
pată. 

Casa Mavrocordaţilor, construcţie de mici dimensiuni, ocupa apro
ximativ o suprafaţă de 300 m.p. şi avea orientarea est.-vest cu urmă
torul plan : 3 camere spre est şi alte 3 spre vest, legate printr-un cori
dor orientat nord-sud. Interiorul casei era împărţit de la est spre vest 
prin ziduri transversale (nr. 6, 7 şi 13} şi longitudinale (nr. 3, 4, 8 şi 
15). Una dintre camere cea mai mare aşezată în extremitatea vestică, 
notată cu nr. 7 (7,25 m X 6,30 m} socotim că servea drept cameră de 
primire a domnului (fig. 3). 

8) G. D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, 1935, p 75. 
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Trecerea dintr-o camera m alta a fost surprinsă la încăperile cu 
acces din culoarul N-S unde pe zidurile nr. 3 şi nr. 4 au fost descoperite, 
săpate în cărămidă urmele unui toc de uşă. 

Intrarea în locuinţă presupunem că se făcea pe latura nordică, adică 
prin latura transversală a coridorului amintit. 

Zidurile locuinţei, cu excepţia celor două ziduri exterioare, au fost 
păstrate pe înălţimea de 0,60 m - 0,85 m - măsurate de la extremi
tatea superioară a fundaţiei - ceea ce nu au dat posibilitatea descope
ririi vreunei ferestre exceptînd latura sudică a casei unde, după cum 
am arătat, a existat o fereastră ulterior zidită. 

ln pictura lui Trenk apare o locuinţă cu bolţi şi arcade. Cercetă
rile arheologice nu au dat posibilitatea să se constate pe porţiunile de 
ziduri p;-1-;trall' sau prăbuc;;ite, resturi de la arcade sau bolti o;;i nici cără
mizi care ar fi putut proveni de la coloane sau arce, după cum re
zultă din tablou. 

Pl' teren nu s-au identificat nici resturi din acoperişul locuinţei 
care probabil cînd casele au căzut în ruină, a fost sustras de localnici. 

Aserţiunea emisă în diferte lucrări 9) că aceste case erau legate 
de m~nil<>tirea Văcăreşti printr-un culoar, s-a dovedit a fi neîntemeiată. 

Din documentele vremii rezultă că această locuinţă era prevăzută 
cu un foişor, de unde îi vine şi numele de „Foişorul Mavrocordaţilor". 
Prin cercetările arheologice făcute pe fostul perimetru ocupat de casă nu 
s-au găsit elemente constructive care să poată dovedi existenţa unui 
foi~or. Credem însă că pe laturile de nord-vest ale culoarului, laturi ce 
formează un unghi ieşit în afară faţă de restul planului locuinţei, pre
cum şi pe latura nordică a încăperii 5 au existat arcade deschise spre 
curte, care permiteau şi luminarea directă a camerelor 1, 2 şi 6. In 
această ipoteză era normal ca zidul 13 să se fi legat însă cu zidul 3, 
printr-un mic zid transversal. Acest pridvor deschis putea foarte bine 
să servească drept foişor şi loc de privit, dar în săpăturile arheologice, 
de aici, nu s:-au găsit elemente de la eventualele arcade, deorece casa 
după părăsire a fost demantelată de localnici care au scos cărămidă cu 
cărămidă folosind-o la casele lor. 

Prin studierea sistemului de constructie al locuintei s-a stabilit că 
toate zidurile se ţes perfect. Temeliile lor' plasate pe ioess castaniu de 
pădure (pămînt neumblat) au în partea superioară o talpă proeminentă 
lată de 5-8 cm, după care urmează zidurile propriu-zise ale clădirii 
păstrate pe înălţimi ce variază între 0,60 m - 0,85 m, fiind construite 
din cărămizi asezate alternativ (un rînd de cărămizi pe lung, urmat de al 
doilea rînd de cărămizi puse pe lat). 

Lăţimea zidurilrw este de 0,60 m. O caracteristică a sistemului de 
construcţie îl constituie mortarul rosturilor (groase de 3,5 cm - 3 cm)
din zidurile propriu-zise de culoare gălbui foarte slab şi sfărîmicios. 

Observaţiile stratigrafice au stabilit nivelul de călcare al locuinţei, 
situat la baza zidurilor propriu-zise (0,65 m - O, 75 m) ce corespunde 
şi cu nivelul de călcare al trecerii dintre culoarul N-S şi camere. 

O) Col. Papazoglu. Istoria fondării oraşului Bucureşti, Buc. 1891, p. 23-37. 
G. I. Ionnescu-Gion. Istoria Bucureşcilor, 1899, p. 131, Popescu Lumină, Bucureştiul 
din trecut şi de astăzi, 1935, p. 246. 
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l..Jîngă locuinţă şi nelegată de ea a mai fost depistată o C'ameră 
anexă cu o suprafaţă de 6,50 m.p. Paralel cu zidurile longitudinale ale 
încăperii s-au găsit două bîrne, la adindmea de 0,50 m faţă de nivelul 
solului actual Ele suprapun nivelul de călcare al locuinţei feudale. Cele 
două bîrne sînt situate la distanţă de 0,51 m una faţă de alta. P'e ele 
desigur că se sprijineau scîndurile pardoselii încăperii. Sub aceste bîrne 
se afla o pivniţă, nepardosită în care probabil se intra printr-un chepeng. 
La construirea camerei anţ!Xe s-au folosit aceleaşi materiale ca şi cele 
ale locuinţei domneşti, doar mortarul este deosebit : mai albicios la cu
loare şi mai dur. Posibil că aceasti>. cameră, posterioară locuinţei, era 
folosită drept cămară sau dependinţă. In planul Borroczyn, unde forma 
locuinţei feudale este identică cu aceea constatată pe teren, prin cerce
tări arheologice, se află menţionată şi această mică anexă. 

Materialul arheologic destul de sărăcăcios se compune dintr-o mo
nedă turcească datînd din anul 1761, găsită lîngă zidul 5 (în interiorul 
coridorului) şi din ceramică zmălţuită şi nezmălţuită din secolele XVIII 
şi XIX. Ceramica din sec. XVIII foarte restrînsă şi fragmentară dove
deşte prin aceasta că locuinţa a fost puţin timp folosită. Ceramica din 
sec. XIX s-a găsit atît în stratul de umplutură care acoperea zidurile cit 
şi într-o groapă (notată gr. 4) săpată în afara casei. Groapa a conţinut 
multă ceramică din care menţionăm : 

O cană scundă cu pîntecul dezvoltat, cu gitul foarte scurt şi buza 
răsfrîntă în afară. Pe gît cana are două linii paralele incizate. Buza atit 
în interior cît şi în exterior este dată cu un zmalţ maroniu verzui. O 
tortiţă leagă buza vas1~lui de pîntece. Cana îşi găseste analogii cu o formă 
asemănătoare descoperită la Visarion Vechi 10) (fig. 4/1). 

Trei căniţe bitronconice, de diverse înălţimi (11,5 cm ; 13,5 ; 12 cm) 
cu torţi prinse de buza şi pîntecul vasului respectiv. sînt zmălţuite par
ţial în exterior şi total în interior. Aceste vase prezintă asemănări cu 
ceramica găsită prin cercetări în str. Blănari 11 ) (fig. 4/2-4). lncă două 
oale întregesc materialul arheologic existent şi prezintă analogii cu oale 
găsite tot în str. Blănari. 12) Prima cu fundul plat, are buza răsfrîntă în 
2fară şi toarta lipsă. In exterior este dată cu angobă albă şi sub pînză cu 
pete de smalţ (fig. 4/5). Cea de a doua oală fragmentară este smălţuită 
în culoare gălbuie. 

In curtiea locuinţei, în partea de nord şi vest, au fost dezvelite 
circa 30 de morminte, înhumări şi reînhumări, ce aparţin cimitirului 
bisericii Foişorului. Cel mai vechi mormînt se datează cu ajutorul unui 
aspru turcesc din 1757, 13) secol în care a luat fiinţă şi mahalaua Foişo
rului. 14) 

Majoritatea mormintelor sînt simple gropi dreptunghiulare, săpate 
la adîncilll\ea maximă de ţ,50 m şi minimă de 0,65 m. !n unele marmite 
s-au găsit şi resturi de lemn ce provin de la sicne. 

10) M. Turcu, Consideraţii privind biserica Visarion Vechi în Cercetări arheo-
logice în Bucureşti voi. II, 1965, p. 308, fig. 12. 

11) Bucureştii de odinioară, Ed. Ştiinţifică, 1958, pi. C XIII/6, p. 21Z. 
12) Idem, pl. C XIII/6 ; C XIII/9 
13) Moneda a fost identificată de orientalistul R Dj. Siruni. 
14) N. Stoicescu, op. cit., p, 342. 
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1 2 
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Fig. 4 - Ceramică din ~ec. XIX. 

In interiorul locuinţei, în partea de sud s-a găsit un schelet înhu
mat la adîncimea de 0,95 m faţă de nivelul solului actual. De aci rezultă 
că în momentul în care locuinţa nu a mai fost folosită cimitirul aflat 
în preajma bisericii s-a extins şi în perimetrul ocupat de casă. 

Inventarul celor înmormîntaţi este extrem de sărac, format din : 
monede turceşti (asprii din sec. XVIII) austriace. (Kreuteri din sec. XIX) 
şi românşti din acelaşi secol. 

La inventarul redus amintit mai sus se adaugă : 1 inel <lin argint 
şi o pereche de cercei. Aceste obiecte pµţine ale celor înmormîntaţi arată 
starea modestă a locuitorilor foisorului, ce au fost înmormîntaţi în curtea 
bisericii. 
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Pe dealul Foişorului s-au putut identifica şi cîteva fragmente cera
mice Latene, provenite probabil dintr-o aşezare situată in vecinătatea 
terenului cercetat. 

Aşa cum s-a menţionat pe acelaşi promotoriu se mai află o aşe
zare datînd din sec. VI-VII e.n., dovedită prin 3 bordeie surprinse la 
nivelul temeliilor zidurilor locuinţei feudale, respectiv la adîncimea de 
1,40 - 1,50 m, faţă de nivelul solului actual. 

Materialul arheologic existent în cadrul aşezaru, s-a găsit în bor
deie şi nu în strat, fapt caracteristic aşezărilor contemporane. 10) La toate 
trei bordeiele descoperite s-a constatat că au laturile parţial tăiate de 
zidurile feudale ale locuinţei descrise (zidurile : 2, 14 şi 15) de morminte 
(M. 13 şi M 19) precum şi de groapa din sec. al XIX-lea, amintită mai sus. 

Locuinţele erau prevăzute cu cuptoare din lut, în formă de potcoavă, 
amenajate într-un bloc de pămînt cruţat. Cuptoarele se aflau plasate în 
colţul de nord-vest al locuinţei respective. 

In bordeiul 1 au fost cuprinse însă două cuptoare. La degajarea pri
mului cuptor nu s-au descoperit decît cîteva mici fragmente ceramice, 
pe rund în al doilea cuptor, al aceleiaşi locuinţe s-a găsit ceramică şi 
vălătuci de lut. De aci se poate trage concluzia că la început a fost folo
sit primul cuptor şi apoi a fost ridicat cel de al doilea, primul fiind 
părăsit şi golit de materiale. Trebuie remarcat că pe lîngă ceramică şi 
vălătuci s-au mai descoperit şi bucăţi de chirpic cu urme de lipitură de 
paie, provenind din pereţii bordeielor. 

Fig. 5 - Vas borcan sec. 
VI-VII e.n. 

15) Aşezări din sec. VI-VlI e.n. )'.lE· teritoriul actual al Bucureştiului au fost 
descoperite la~· Ci'urel, (cf. : Şantierul arheologic Buc. Săpăturile de pe dealul 
Ciurel în Materiale şi cercetări arheologice, VII şi VIII) străuleşti (cf. M. Constan
tiniu şi P. I. Panait, Şantierul arheologic Băneasa-Străuleşti, în Cercetări arh., ll) 
Căţelu Nou (cf. V. Leahu, Săpături arheologice la Căţelu Nou în Cercetări arheo
logice in buc., vol. II). 
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Fig. 6 - Ceramică din sec. VI-VII e.n. 
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Olăria este lucra~ă cu mîna, exceptînd cîteva mid fragmente cera
mice, lucrate la roată. Lutul folosit la modelarea vaselor lucrate cu mina 
conţine cioburi pisate, nisip şi pietricele. Arderea în gener2l s-a făcut 
oxidantă. Forma caracteristică este vasul borcan. 16) 

Un singur va.c; a putut fi întregit, (fig 5) iar altele două mai mici 
au lipsă buza (fig. 6/1-2). Restul ceramicii fărîmiţată este compusă din 
fragmente de la buze de vase-borcan, pereţi de vase şi funduri plate ale 
acestora, lucrate numai cu mina (fig. 6 3-6). 

Ceramica lucrată la roată este constituită numai din cîteva fraf!
mente. Dintre acestea două fac parte din vase de culoare cenuşie coi~
fecţionate dintr-o pastă fină cuprinzînd un decor în val. (fig. 6 '7). 

Un alt fragment aparţine unei guri de amforă c!e tip bizantin de 
culoare cărămizie (fig. 6/8.) 

Pe baza cerceUirilor făcute pe teren presupunem că centrul acestei 
aşezări străpunsă ele zidurile locuinţei feudale şi de multiple înhumări 
şi reînhumări (sec. XVIII-XIX) se întindea pe locul unde astăzi <;e înalţă 
edificiul rr.ergind chiar şi dincolo de aceasta adică în actuala stradă Foi
şor, din apropierea cursului Dîmboviţei. Pri::i. viitoare săpături arheolo
gice se pot obţine noi date privitoare la această aşezare. 

* * * 
ln concluzie cercetările arheologice de la casa Mavrocordaţilor au 

dovedit că aici a existat o locuinţă de mici proportii., aşezată pe un 
promontoriu. Casa poate că avea, dup.'.1 cum s-a arătat, un pridvor deschis, 
de unde se putea privi o parte o oraşului Bucureşti. Acest pridvor forma 
posibil un foişor. Constatările efectuate aduc o nouă contribuţie la cu
noaşterea trecutului oraşului Bucureşti, construcţia descoperită fiind 
printre puţinele locuinţe feudale cercetate arheologic pînă în prezent. 

Aspectul clădirii nu concordă însă cu pictura lui Trenk, iar planul 
ei nu-l întilnim la nici una din locuinţele feudale româneşti. 

16) Tipul de vas borcan este găsit în Bucureşti la: S1riluleşti (d. M. Constan
tiniu şi P. I. Panait op. cit., p. 187, fig. 91(6) la Căţelu Nou (cf. V. Leahu op. cit., 
p. li8, fig. 46) l!l Ciurel în Mat. şi cert. arh. vol. VII, p. Ci60, fig. 2 ş'i op. cit., în 
MaL. voi. VIII, p. 764. 

Rl!:SUM:E: 

Le Prince Nicolae Mavrocordat (1716-1718-1730) a fait construire pour 
lui avant 1724 des maisons „pour regarder et se refrâichir" situees sur une collinc 
qui appartenait au monastere Radu Vodă. La place a ete aussi denommee Belvedere 
d'apres la maison ă belvedere. Ici en 1854 a fonctio:rne une ecole du quartier. 
En 1862 Ies maisons tombaient en ruine. Sur ce terrdin en l!J64-l!Ji65 ott a 
effectue des fouilles archelogiques et on a etablit le plan de la maison formee d~ 
G chambres ; 3 chambres vers !'est et encore 3 vers l'oucst, liees par un corridor 
long ii. orientation N-S. Quoiqu'on n'a pas pu identifier Ies traces d'un !Jelvedere, 
nous supposons toutefois que le câte Nord-Ouest du couloir a ete pourvu d'ar
cades ouvertes vers la cour, formant en ensemble une sorte de galerie e'Ctfrieure. 

Dans une fosse cr'·'usee ă l'exterieur de l'habitation on a trouve des vases 
ceramiques du XIX-eme siecle. Dans la cour de ]'1-,abitation. a la partie au N-E 
et V on a de:-ouvert Ies ensevelissements et Ies reinhumations qui font partie du 
cimetier de !'eglise Foisor Belvedere. 

Sur cette colline on a trouv<· aussi quelques fragments de ceramiqucs La
tene, ainsi que 3 chaumieres du VI-VII siecle. Les chaumieres ont ete pour la 
plupart taillees par les murai!Jes feodales el du cimetiere Dans Ies chaumieres. 
on a trouve des fours a rouleaux d'argile et cenimique. 
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I I. STUDII OE ISTORIE 

ÎNSEMNĂRILE CRONICARULUI GRIGORE ANDRONESCU 
DESPRE VECHEA GOSPODĂRIRE A BUCUREŞTILOR 

de ILIE CORFUS 

Cînd publicam cronica andronesciană, 1) nu cunoşteam încă însem
nările de conţinut administrativ ale lui Grigore Andronescu, autorul 
părţii a doua a acestei cronici. Descoperirea şi punerea lor în circuitul 
ştiinţific vin acum să contribuie la o mai bună cunoaştere a gospodăririi 
ţării şi Capitalei de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi de la începutul 
celui următor. 

Indelungata sa carieră functionărcască a dat putinţa lui Grigore 
Andronescu să acumuleze o vastă experienţă şi, ca urmare, să lase urma
şilor săi o serie întreagă de note şi învăţăminte în domeniul diferitelor 
ramuri ale administraţiei publice din vremea sa. Condicile în care şi-a 
trecut aceste însemnări se păstrează în Biblioteca AGademiei Republicii 
Socialiste România. 2) Dintre acestea, prima şi cea mai bogată în con
ţinut a lăsat-o în seama fiului său cel m·ai mare, Nicolae. 3) 

l) I. Corfus, Insemnările Androne$tilor, ed. Institutului de Istorie Naţională, 
Huc., 1947. 

2) În colecţia de manuscrise româneşti, cotele 52 şi 118. Aceste manuscrise 
au fost descrise de I. Bianu, în Catalogul mc.nuscriptelor româneşti, I, Buc., 1907, 
p. 125-128, 273-275, fără a le fi putut însă identifica autorul. 

3) El a notat, la 22 mai 1822, în această condică următoarele : „De la însumi 
luînd cunoştinţă cîtă înţelegere aduc însemnările la cei ce nu le cunosc şi iarăşi 
cîtă întunecare pricinuesc cînd nu să văd, ca să să simţă de cel doritor mai nainte 
pînă a nuri sosi şi trebuinţa, am adunat de fieşcare slujbă, ce după vremi am 
cercat (practicat), cele mai trebuincioase şi le-am aşăzat într-adeastă condică, ~um 
să văd, ca să fie spre ideie şi folos copiilor mei, pă carii Domnul Dumnezeu să-i 
învrednicească a petrece prin mîinile lor şi mai mari slujbe decît cele însemnate. 
Să v.l aduce dar trebuincioasa dăşteptare asupra fieşcăria însemnări, ca să vedea
sc'i cite din fieşce să şi naşte, şi nădăjduiesc că cu întărirea puterii învăţăturii a 
m<'~te~11g11lui condeiului, care o va dobîndi cu ajutorul Ziditorului şi silinţă a sa, 
va C'Î~tiga către fieşce slujbă din acestea trebuincios<i îndrăzneală, dăpărtînd cu 
lotul sfiala ce să aduce, cînd nu are mica această cunoştinţă de mai nainte. Pri
me;1~'";·1-să dar cu dragoste, fiind lucru fără vătămare, pricinuitor num11i de cinste, 
folos şi !nudă. Gr. (igore) An(dronescu)". (Bibl. Acari. mss. rom. 52. f. 2. Pasajul a 
fost reprodus de I. Bianu, op. cit., p. 125, fără să-i fi ide:i.tlficat autorul, citindu-i 
gre~it. C'a „Ir" în loc de .,Gr", iniţiala semnăturii. 
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Inainte de a trece la expunerea notelor sale, precizez că el a trecut 
în condica sa şi catagrafia oraşului Bucureşti din anul 1789;~) folosită şi 
reprodusă de G. I. Ionescu-Gion în lucrarea sa „Istoria Bucurescilor",5) 
fără să fi ştiut însă de la cine provine acest important document statistic. 

Insemnările sale privesc dregătoriile în care a lucrat tatăl său şi 
el, ca armăşia, hătmănia, spătăria. clar mai ales agia. 

In ceea ce priveşte armăşia, el a trecut în condica sa costul şi can
titatea de postav ce s-a dat în 1778 slujbaşilor ei ; venitu~ armăşiei pe 
anul 1808 (89.450 de taleri), leafa orchestrei curţii domneşti şi cantitatea 
de iarbă de puşcă ce se distribuia la ceremonii.6) Din aceste însemnări 
se poate studia structura armăşiei din acea vreme. 

Organizarea, venitul şi atribuţiile spătăriei se pot urmări pentru 
anul 1798 din notele sale ce urmează : „Toate judeţile din ţară, fiind şap
tesprezece, au cîte un polcovnec, orînduit de spătar, fără a să amesteca în 
altă treabă, decît numai la prinderea hoţilor. Asemenea are fieşcare judeţ 
şi cîte un căpitan de scaun, carele nelipsit păzeşte în curtea isprăvnicatu
lui, ţiind chiulungu (baston cu măciucă la capăt) în mină, şi iaste mai 
mare peste slujîtorii isprăvnicatului, carii să metahrisesc (folosesc) în 
trebile ţării, adică cu trimiteri de bani la visterie, cu porunci în plăşi, să 
dau zapciilor de ajutor pentru împlinirea banilor birului şi alte orînduieli. 
An: dar numitul căpitan havaet (wnit) de la fieşcare slujitor po cîte pa
rale 22 pă an, avînd supt dînsul şi doi ceausi i (şi) doi stegari, carii să 
orînduesc de ispravnici şi curînd să schimbă. Fieşcare judeţ are şi alţi 
căpitani, mai mulţi sau mai putini, după mărimea judeţului ; să împart 
însă în cJpitani de margine şi în căpitani de mijloc. Cei de margine sînt 
orînduiţi a păzi măr!5inile, ca, cînd de afară va veni cinevaş şi intrarea 
va fi slobodă, îi dă tescherea (răvaş de drum) şi aşa intră, iar de nu, să 
popreşte ; cind iarăş de supt scaunul isprăvnicesc sau din Bucureşti iase 
cinevaş afară cu răvaş, îl sloboade, iar fără răvaş, îl popreşte. Iar căpitanii 
cei de mijloc să orînduesc de spătar pentru săvîrşirea treburilor judeţului 
şi ale ţării. Slobozi aceşti de mijloc ciJ.pitani să dea răvaş de drum nu sînt. 
Toţi aceşti căpitani să orînduesc de spătar şi sînt supuşi spătarului, înda
toraţi ca orice să va întîmpla în ţinutul poporului său să înştiinţeze is
prăvnicatului şi spă(tarului) ; de două ori pă lună să trimiţă şi răport cu 
ca(rte) pentru toţi oame:riii ce au trecut pîn ţinutul lor cu răvaş de drum 
sau fără răvaşe. Iau şi aceştia cite 22 parale de fieşcare slujitor pă an". 7) 

In total, sub ordinele spătarului se aflau în judeţe 17 polcovnici şi 
98 de căpitani, cu un efectiv de 2.991 de slujitori, iar în Bucureşti 4 căpi
tani de seimeni care slujeau în curtea spătăriei cu săptămîna, avînd fie
care cîte 21 de slujitori ; 8 căpitani de scutelnici, care serveau de asemenea 
în curtea spătăriei, fiecare cu steagul său, format din 6-16 slujitori, în 
total 97 de slujitori ; 2 bulugbaşi ; 4 căpitani însărcinaţi cu paza oelor patru 
poduri (drumuri podite) ma/i : podul Mogoşoaiei (18 slujitori), pod~ Tîr
gu[ui de Afară (6 slujitori), podul Şerban Vodă (6 slujitori) şi podi.ii 

4) Biblioteca Academiei, mss rom., 52, n. 89. 
5) Apărută la Bucureşti, în 1899, P. 316-319. 
6) Biblioteca Academiei, mss. rom .. 52. f. 18-19. 
7) Ibidem, f. 82-83. 
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Calicilor (8 slujitori) ; 2 capitani de foc (pompieri), care slujeau în curtea 
spătăriei cu săptămîna, comandînd fiecare cîte un steag, primul de 25, al 
doilea de 24 de slujitori ; vel (marele) ceauş (150 de slujitori) : căpitanul 
de lefegii (83 de slujitori „îmbrăcaţi în galben"); polcovnecul de poteră 
(85 de slujitori „carii sînt cu haine strimte şi verzi") ; polcovnicul de vî
nători (67 de slujitori, „carii asemenea în haine albastre") ; başbulugbaşa 
curţii domneşti (98 ele slujitori) ; polcovnicul de seimeni (97 de slujitori) 
şi, în sfîrşit, stegarul, „carele stăpîneşte 4 căpitani de siimeni, 8 ai scutel
nicilor, 4 ai podurilor şi 2 ai focului". Totalul efectivului militar de sub 
ordinele spătarului se ridica la 3.879 de slujitori. 

Venitul adunat de spătar de la subalternii săi menţionaţi mai sus, 
inclusiv cel realizat de la vătăşia de arăbagii, cu căpitănia Zimnicei, apoi 
din „ploconu slujîtorilor, cîte 44 parale de om, din care ia logofătul şi 
mumbaşiru (execuţia) care împlineşte ; din pecetluiturile (documentele) 
slujitorilor, ci.le 44 parale, la domnie nouă, de om ; de la slujitori, cîte 
taleri 2 de om, cu numire de fîn, ce să adună la luna lui iunie ; de la 
500 surugii, carii sînt slujitori. şi cu numire de poclon plătesc pă la avgust 
cite taleri 4 şi parale 16 ; leafa cea pesle an, cîte taleri 1.000 la triminie 
(trimestru) ; din gros şi judecăţi ; de la 80 scutelnici ; logofeţia spătării ; 
răvaşile de drum", -- s-a ridicat în 1798 la 77.996 de taleri. 

„In urmă spătăria s-au înmulţit mult, iar astăzi, în zilele domnului 
rumân Ghica (1822---18?.8), scăzută, fără polcovnicii şi căpitănii. Vătaşii 
plaiurilor corăspondarisca cu spătăria, acum nu". Datoare era spătăria să 
cunoase:ă şi să ştie toate mişcările din politie (ora5), din ţară. du pă la 
margini şi du pîn vecinătatea ţării turceşti şi a graniţii nemţe5ti. ca să 
arate domnului mai înainte de alţii prin răport. Acum nimic nu ştiu, căci 
petrec fără îngrijare. Toată buna orînduială, cu cunoştinţă de toate, s-au 
păzit numai de răp(osatul) banul lanache Văcărescu, cînd să afla spătar". 8) 

Cit priveşte agia, iată care-i erau, după Grigore Andronescu, atri
hutiile : „Drăgătoria agii, pînă la cea întîi domnie a mării sale Alexandru 
voevod Muruz (1793-1796). au fost însărcinată atît cu adunarea dăjdii 
locuitorilor politeii (oraşului), cît şi cu facerea podurilor (drumurilor po
dite) celor mari, prin polcovnicul de pod şi podari. Iar de atunci şi pînă 
acum (1822-1828) să vede înpovărată numai cu îngrijirea narturilor 
(preţurilor oficiale, fixe), focurilor celoi· întîmplătoare şi gîlcevuri de 
JUdecăţi, cerindu-să deasupră-i şi toată buna orînduială a tîrgului poli
teii ; care are multă îngrijire pentru fleacuri de nimic. Iar din însămnările 
ce să văd prin 23 foi, tot folosul iaste a şti logofătul datoria trebii sale, 
folosul (cîştigul) prin cercare (practică) să naşte, cînd va avea şi putere". 9l 

Potrivit însemnărilor sale din 10 mai 1822, în componenţa agiei in
trau următoarele servicii care constituiau ,:zapcilîcurile" marelui agă, 
adică locurile de la care î7i trăgea veniturile .: logofeţia, ceauşia, polcov·
n il'ia de c·a-wci de Tirgoviştc. dorobănţia, polcovnicia de tîrg, polcovnicia 
dl' vînători, stegăria, iuzbăşia (căpitănia) divanului, 4 căpitani de foc 
(p"mpiNi), 2 bulugbaşi (căpitani) cu 45 neferi (soldaţi) şi 30 de iamaci 

H) Ibidem, f. 83-81 Biv vel i.Janul IenachE' Văcărescu a murit la 11 i11lie! 

1 ·;~r; <I. <'or fus. np. cit., p. 40). 
11) /!>idem. [. 21 v. 
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(recruţi), vătăşia de pescari şi vătăşia de arabagit. Venitul anual al agăi, 
adunat de la aceste posturi, se ridica la 52.400 de taleri. 

La cele de mai sus, el adăuga la aceeaşi dată : 
„Căpitănia de nemţi, dar totdeauna rămîne pă seama curţii gospod 

(domneşti). Cei cu arc, 6 zapcii, să cinstesc cu caftane de domn, iar stegaru 
numai mîna sărută domnului, şi-i dă un bici". 

„Semnul ceauşîii iaste chiulungu (baston cu măciucă la capătul de 
unde se prindea cu mîna)". 

„Dorobanţu şi polcovniciile are topuz (baston cu măciucă la capă
tul de unde se ţinea în mînă)". 

„Sînt şi 18 căpitani ai răspîntiilor din semtul (sectorul) agiii, care 
răspîntii să numesc însă : Şărban Vodă, Şalvaragii, Butuc, Ghica, Aidimu, 
Baia, Sărăria, Sfinţi şi Sf. Ioan. Aceşti căpitani sînt supt ceauşu cel 
mare". 

„A vea agia şi polcovnicia de ciocli, dar acum iaste dată la casa privi
gherii ; la alaiuri însă să cheamă de agie". 10) 

Din altă însemnare a sa se vede de cîţi slujitori dispunea mai înainte 
agia, după „caidul" (condica) vistieriei, cum erau repartizaţi şi cum se nu
miau : ceauşia avea 150 de slujitori, numiţi „călăreţi ot vei (de la ma
rele) steag" ; căpitănia de dorobanţi 100, numiţi talpoşi ; polcovnicul de 
tîrg 100, numiţi „căh'lreţi polcovniceşti" ; polcovnicul de cazaci sau de Tîr
govişte 150, numliţi cazaci ; căpitănia de nemţi 50, numiţi „nemţi de 
poartă"; polcovnicia de vînători 30, numiţi vînători; cele două căpitănii 
de pompieri 100, numiţi „de foc" ; cele două căpitănii de ceremonii 60, 
numiţi „de alai" ; cele 18 căpitănii de răspîntie 540 de slujitori. In total, 
efecltivul militar al agiei se ridica, după statele visteriei, la 1.280 de 
slujitori. Pe lîngă aceştia, agia mai avea 8 trîmbiţaşi, „cu sîrmaci (trom
petist) şi toboş ; 24 sacagii scutiţi de bir „pentru întîmpinarea îangînu
rilor (incendiilor), cărora li să da de agie adeverinţe" ; 24 de coşari „ce 
m:'itura coşurile prin politic, asemenP.a scutiţ.i ; avea şi doi pristavi (crai
nici)". 11 ) În realitate însă, agia dispunea efectiv de un număr mult mai 
mic de slujitori. De pildă, în anul 1809, ea a avut, după o altă notă a lui 
Grigore Andronescu, numai 34 7 de slujitori. 12) 

El arată apoi că agia avea din vechime sub ordinele sale 12 isnafuri, 
adică corporaţii de meseriaşi şi negustori bucureşteni (brutarii, jimbla
rii, măcelarii, lumînărarii, băcanii, cîrciumarii, făinarii, săpunarii, simi
gii, precupeţii, tabacii şi trăistarii), de la care încasa anual drept poclon 
5.450 de taleri „pentru îngrijîrea ce li să dă la ale lor obiceiuri". Măce
larii însă, care dădeau agiei un poclon anual de 600 de taleri, au ieşit 
de sub tutela acesteia pe timpul lui Alexandru Moruzi (1793-1796) şi 
„să aşăzaseră în altă orînduială, cu eforie", adică îşi căpătaseră autonomia, 
„iar acum (10 mai 1822) sînt slobozi a tăia fieşcare. Lumînărarii şi săpu-
narii să arădicaseră iarăşi în eforie ; acum de sineşi, prin jalbă către ot-: 
cîrmuire, s-au întors iarăşi la agie". Toate isnafurile de mai sus aveau, 
în 1822, preţuri fixe de vînzare a produselor lor. 13) 

10) Ibidem, f 22 v 
11) Ibidem, r: 23. 
12) Ibidem, mss. rom. 118, f. 14 v. 
13) Ibidem, mss. rom. 52, f. 22 
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Din însemnările sale se cunoaşte leafa mică, ce se dădea lunar func
îionarilor agiei, în contrast cu venitul enorm ce-l aduna aga într-un an. 
Astfel leafa lunară a treti logofătului (30 de taleri), a ofiţerilor şi a solda
ţilor din agîe se ridic~, la 14 octombrie 1814, la 786 de taleri şi 60 de bani, 
iar tainul pîinii soldaţilor la 152 de taleri şi 60 de parale, în total 936 de 
taleri lunar, cîtă vreme, potrivit notei sale intitulate „Iratul (venitul) agili 
ce s-au urmat cu începere de la leat 812, mergînd spre înălţare pînă acum, 
leat 822", cîştigul agăi în anul 1814 s-a ridicat la 192.850 de taleri. „Acest 
irat - precizează el - s-a adunat de Nicolache Filipescu, în zilele mării 
sale Caragea voevod, cu mare catahrisis (abuz) în toate". 11) In acest venit 
fabu.los intrau pocloanele încasate de la func\ionarii agiei (65. 700 de taleri) 
si de la isnafuri (4.850 de taleri), precum şi veniturile întîmplătoare („ti
hira"), care dublau aproape pe cele dintîi. ridicîndu-se la suma de 122.300 
de taleri. Menţionez cîteva din aceste venituri întîmplătoare, pentru a se 
vedea ce abuzuri acopereau ele. De pildă. se luau anual 9.600 de taleri de 
la simigii „ca să nu să supere de nart (preţ fix), 6000 de taleri de la băcani 
pentru acela'7i hatîr ; 60.000 dP takri de la brutari, „cînd li să da o para 
peste nart", cu alte cuvinte, cînd li se permitea să vîndă pîinca mai 
scump cu o para dccit se stabilise oficial ; 1.000 de taleri de la pre
cupeţi, „să li să treacă cu vederea vînzarea lor", adică la un preţ mai ri
dicat decît cel oficial ; 500 de taleri de la bragagii, „a nu supăra de oca 
dreaptă" etc. Merită relevată şi diferenţa enormă dintre leafa primită 
de un funcţionar al agiei şi banii ce acesta-i dădea agăi drept poclon. 
Bunăoară, treti logofătul, care avea un salariu de 360 de taleri pe an, dă
dea agăi anual 2.500 de taleri, adunînd, la rîndul său, un venit bunişor de 
10.410 sau chiar de 13.894 de taleri. Atita a realizat Grigore Andronescu 
în 1819. 15) 

E drept că un agă mai puţin lacom încasa mai puţin. Din însem
narea ce poartă titlul „Iratul (venitul) agiei, care poate să să adune fără 
marc catahrisis (abuz) ş! turb1Jrarc'", se vede c1i acest venit se ridica la o 
sumă mai moderată, adică la 51.450 de taleri pe an. rn) 

Tot la capitolul veniturilor agăi, Grigore Andronescu mai notează : 
„Avea şi aga filodorimă, taleri I.OOO. de la vameşii carvasaralii (vămii) 
pentru doi slujîtori ce da în slujba vămii, şi s-au luat pînă la leat 805. 
Iar de atunci s-au tăiat şi filodorirna şi oamenii slujîtori, bani însă să da 
agiii, atît pentru acei doi slujîtori, cît şi mai cu dinadins pentru ajutoru 
ce i să da la ale oborului Tîrgului de Afară. 17) „Agia - adaugă el - are 
a lua şi fîn, cîte un car de la fieşcare slujîtor, însă în parale po (cît.e) 
taleri unul parale 5". 1R) 

14) Nicolae Filipescu a fost agă in anul 1814 (Bibi. Acad .. mss. rom. 118, 
f. 145). 

15) Bibi. Acad., mss. rom. 52, f. 31, 32; mass. rom., 118, f. 52. 
16) Ibidem, f. 30 v. 
17) Ibidem, f. 30. 
18) Ibidem, mss. rom., 118, f. 7 
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Din anul 1819 se mai află trecută în condica sa o catagrafie a loca
lurilor publice din Bucureşti, precum şi însemnări cu privire la venitul 
şi atribuţiile marelui ceauş, polcovnicului de tîrg şi stegarului, subalter-
nii agăi : 

„Cîrciumi HanuTi Băcănii Cafenele 
213 22 59 14 plasa Tîrgului 
118 22 13 2 plasa Mogoşoaii 
108 6 27 2 plasa Tîrgului de Afară 
153 9 44 2 plasa Gorga11ului 
141 18 30 1 plasa Broştenilor 

733 77 173 21 

„Această catagrafie s-au făcut în leat 819 si iaste trebuincioasă pen
tru ideie asupra împărţitului ocalelor la cîrciumi. 

~O brutării, 30 simigerii, 30 pescării. 
Ceauş (ul) cel mare are de ia avaet pe an, în Săptămîna cea Mare, d~ 

toată cîrciuma cîte parale 24. Ia şi felinărit de toată prăvălia 12, însă nu
mai din semtul (sectorul) agiii. Scoate şi judecăţile la veliţi (boierii mari 
din divan) şi divan. Printr-însul să pecetlueşte de agie orice prăvălie şi 
marfă. Păzeşte şi la tîrg (ul) Moşilor. 1!l) 

Ceauş (ul) cel mare are a face cu oboru, adică a merge la fieşcar~ 
tîrg să cerceteze, în locul agăi, vînzarca fieşcăria zaherele (produs agri
col). ~0) 

Polc0vnec (ul) de tîr.cs apururea să întoarce pîn tîrg, preveghinrl de 
să păzeşte orînduiala narturilor (preţurilor oficiale, fixe) de către vînză
tori. Priveşte şi a nu să întîmpla atamii, gîlcevuri, murdalîcuri aruncate 
pîn uliţi, poduri (drumuri podite) stricate ca să să dreagă, noroiurile si 
gheaţa iarna să să aridice, cum şi să afle mai întîi ce să mişcă prin tîrg 
~i ce să vorbf'şte i (şi) ce adunări să face pîn cafenele şi cîrciumi sau alte 
locuri. 

Stegar (ul) agiii este da (tor) să îngrijască la focuri, pentru a porni 
sacale, a avea prăvăliaşii apă şi căngi la prăvălie" 21). 

Informaţii noi aduc însemnările sale si cu privire la procedeul efec
tuării expertizelor pentru fixarea preţurilor de vînzare în Bucureşti a 
articolelor de primă necesitate (pîine, carne, lumînări, săpun), ca sarcină 
de prim ordin a agiei. Expertiza se numea atunci cişniu, iar preţul stabi
lit, nart. Nart se mai numea însă şi orice preţ fixat şi fără expertiză. 
Asemenea expertize le-a efectuat în repetate rînduri însuşi Grigore An
dronescu, ca unul ce cunoştea bine procedeul de la tatăl său, 22) iar cal
culele făcute le-a trecut în condica sa. La sfîrşitul uneia din ele, repre
zentînd calculul cheltuielii cerute într-o zi de un cuptor de pîine ce cocea 
aluatul provenit din trei chile de griu, el adaugă : „La leat 805, cînd 
s-au făcut această socoteală de vornicul Radu Golescu, avea şi grîul nart. 
Atunci s-a hotărît prin anafora să vînză brutarii piinea pe la brutării, să 

19) Ibidem, mss. rom„ 52, f. 32 v 
20) Ibidem, mss„ rom„ 118, f. 7 
21) Ibidem, mss. rom„ 52, f. 32 v. 
22) Dovada o constituie însemnările găsite într-o condică a tatălui său şi tre

cute de el în condica sa în legătură cu expertiza făcută în divan pe timp;.11 lui 
Mavrogheni (1786-1790) pentru fixarea pre\ului pîinii (ibidem, f. 43 \".-44). 
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nu dea zeciuială", adică remiză celor ce le-o vindeau. El arată apoi că, 
începînd din anul 1810, adică din timpul războiului ruso-turc şi al scum
pirii grîului, s-au mai adăugat l 5 taleri la chila de grîu, transformată în 
făină şi coaptă în acest cuptor. 2:1) Potrivit expertizei făcute în acelaşi an, 
preţul pîinii s-a fixat atunci la o para 92 de dramuri. 2") 

„Tot cu asemenea orînduială - continuă el - s-au săvîrşit nartu
rile brutarilor în zilele domnului Caragea voevod, care domn, aflîndu-să 
mîhnit pă ginerile mării sale, Mihalache Suţul, cînd să afla dragoman 
al Porţii şi în urmă s-au făcut domn al Moldovii (1819-1821), fără de 
voe-i au făcut pă Nicolache Suţul agă (1815), 25) atunci d&r, pînă a nu-l 
orîndui prin hrisov, au arădicat din agie isnaful brutai ilor, sistisindu-'l 
(înfiinţîndu-1) supt stărostie, făcînd staroste pă Babi<' brutar, carele şi 
drămuia pîinea pin tîrg şi bătea". În hrisovul lui Caragea, prin care s-a 
acordat brutarilor autonomia, s-a fixat si termenul dnd urma să li se 
fixeze preţul de vînzare a pîinii, 1fi) adică de două od pe an, primăva.ra 
la 25 mai şi vara în august. 

în primăvara anului 1819, marii boieri, între care şi aga, însărci
naţi de noul domn, Al. Suţu, să facă expertiza pentru stabilirea preţu
lui de vînzare a pîinii în Capitală, au încredinţat lui Grigore Andronescu, 
pc atunci logofăt al aJ:[iei, efectuarea acestei operaţii. Din socotelile aces
tuia, făcute in acest scop, rezultă că expertiza Sf' execută în felul urmă
tor : se cumpărau de pe piaţa 'Tîrgului de Afară, adică din obor, trei 
chile 27) de grîu, una de calitatPa întîia, alta de calitatea a doua şi ultima 
de calitatea a treia, toate la preţul pieţei ; se calculau apoi cheltuie
lik cc le necesita pe zi o brulărl(', care CC•C'<'a pîine din făina rezultată 
clin aceste trei chile de grîu, inclusiv dobînda banilor şi ciştigul lor, se 
scădeau apoi tărîţele şi se c1ntărea făina cernută ; din aceasta se făcea 
aluatul şi se cocea pîinea, care apoi se cîntărea şi se adăuga un spor de 
trei la zece, considerat că rezultă din amestecul făinii cu apă, sare, droj
dii etc., la formarea aluatului ; cantitatea de pîine obţinută din cele trei 
chile de grîu se calcula în dramuri, 11') care se împărţeau la banii cheltu
iţi cu cumpărarea griului, măcinarea şi facerea pîinii şi socotiţi în pa
rale 29) ; suma rezultată era preţul, la care brutarii erau obligaţi să vîndă 
pîinea la populaţie. 30) Preţul pîinii, stabilit oficial la 19 aprilie 1819, A 

fost de o para 90 de dramuri, urmînd ca, în cazul cînd în cursul anului 
preţul griului ar scădea sau ar creşte, să se facă o nouă expertiză pentru 
stabilirea unui nou preţ al pîinii. 11) 

23) Bibi. Acad., mss. rom., 52, f. 25 v. 
24) Ibidem, f. 26. Pe timpul războiului din 1806-1812, în Capitală s-au impus 

preţuri maximale la griu, făină de grîu. mălai, crupe, orz, păsat, ouă, vi·n, rachiu, 
1:ahăr, vînat, fin ş. a. (ibidem. ms. rom. 118, f. 13). 

2;;) Ibidem, mss. rom., 118, f. 147-148. 
26) Ibidem, mss. rom., 52, f. 43 v-46. 
27) Chila de 8 baniţe ; baniţa de 44 ocă ; chila = 352 oră. 
28) 400 de dramuri făceau o ocă de pline. 
29) 40 de parale formau un taler sau un leu. 
30) Procedeul descris de L. Şăineanu, în Influenta orientală asupra limbei şi 

culturei române, II, Buc., 1900, p. 135-136, este incomplPt. 
31) Interesa11te sînt şi notele lui Grigore Andronescu în legătură cu regulele 

ce trebuiau păzite la pregătirea griului şi a făinii pentru expertiză. El recomanda 
ca grîul cumpărat „să fie de cel de Ialomiţa, roşu, căci aridică (suge) la apă" 
(Bibl. Acad., mss. rom., 52, f. 90). 
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Brutarii, care nu respectaseră preţul fixat în 1818, adică 104 şi 
jumătate dramuri de pîine la o para, ci vînduseră pîinea la un preţ mult 
mai ridicat, adică 65 de dramuri la o para, nu s-au mulţumit cu preţul 
fixat în primăvara anului 1819, pretextînd că sporul la coacere este nu
mai de dou.5 la zece şi c:crînd să li se scadă şi zeciuiala, adică remiza ele 
unu la zece pentru cei ce le desfăceau pîinea. Cererile lor au fost res
pinse O dată cu fixarea noului preţ al pîinii, s-a desfiinţat, în primăvara 
anului 1819, şi starostia, adică autonomia lor, fiind readuşi sub supra
vegherea agiei. „~i are şi astăzi pă mine parapon (necaz) Bahic şi alţii 
din brutari, ca unii ce vrea să fie deosebiţi din alte isnafuri" - ansemna 
Andronescu în condica sa, după ce domnul întărise preţul calculat de el. 

In legătură cu cele de mai sus, el mai arată „în ce chip să silesc 
brutarii apururea, cu darea de bani şi mijloace, să aducă starea socotelii 
cisniului, ca să fie numai spre a lor mare folos şi norodului mare pa
gubă". Astfel ei cereau ca la expertiză să se calculeze numai două, iar 
nu trei chile de grîu, scăzîndu-li-se şi zeciuiala pentru vînzarea pîinii. In 
felul acesta le-ar fi revenit să vîndă la o para numai 55 de dramuri de 
pîine. „Această socoteală de doaă chile numai - continuă Grigore An
dronescu - o cer cu înşălăciune, ca totdeauna să fie folosiţi cu taleri 15, 
cheltuiala de la o chilă de a treia, să aibă şi anahirai 32) mijloc lucrului 
chilii de al treilea, fiind putincios de a să lucra, să să cîştige şi cu ze
ciuiala ce zic că o dau, lucru foarte vătămător, căci ajunge ocaoa de piine 
îndoită la preţ decît după socoteala cea de trei chile". 

„De vor zice că n-au vînzare unde să treacă trei chile lucrind : să 
împuţineze - le recomanda el - cuptoarăle ! Căci le-au înmulţit în
tr-adins pentru acest fel de strigări şi altele". 

„De vor zice pentru zeciuială : să vînză pîinea pă la brutării, ca 
să nu dea zăciuială ! Căci aşa sînt şi poruncile cele mai vechi". 

„în Ţarigrad şi în toată ţara turcească nartul pîinii să dă brutarilor 
cu adest chip de socoteală, adică 'cit să cumpără chila de grîu, atît să 
vinde si :Jcaoa de pîine. Şi le rămi:1e brutarilor, drept cîştig şi cheltuieli, 
tărîţa şi sporul ce dă făina făcîndu-se pîine. Cum am zice : 

Taleri 30 o chHă girîu, care bani fac parale 1.200, şi analoghisin
du-să (împarţindu-se) pă oca 352, ce vine chila, măsurîndu-să cu baniţ;1, 
iar trăgîndu-să cu cîntaru vine oca mai mult, să cuvine a vinde ocaoa 
de pîine parale 3 şi o lescaie (jumătate de para). 

„Acest nart iaste şi mai drept, cînd s-ar urma şi aici". 
„Zic brutarii că în ţara turcească lucrează pîinea cu bulamaci, 33) 

adică cu corcofeală de făină, şi de aceea le dă îndămîna. Lăsînd a zice şi 
pentru lucrul loiI" de aici că pîinea cea rece o fierbe în cazan şi drept 
aluat o frăm!ntă şi aşa ne dă de mîncăm o pîine de o sută de ori, amestică 
şi orz la zece doaă, cern făina şi cu sita rară, iasă piinea şi necoaptă, 
ca să atîrne la dram". ::i4) 

El a calculat preţul oficial al pîinii şi în vara anului 1821, cînd 
Capitala se afla sub turci, menţinîndu-1 tot la o para 90 de dramuri. 

:J2) Corect : anarghirie = acţiune prin care cineva se recunoaşte debitor al 
unei sume pe care n-a primit-o sau pe care a primit-o numai în parte 

33) Un fel de supă cu făină şi brînză. 
34) Bibl. Acad„ mss. rom„ 52, f 43 V·-46. 
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Pînă atunci, brutarii vînduseră pîinea mult mai scump, adică 8 parale 
ocaua. In raportul său din 3 august 1821 pentru aprobarea preţului cal
culat, el propunea să se ordone brutarilor „a să deosebi cei ce lucrează 
jimblă de ~:ei ce lucrca7ă pîine, cum s-au urmat în zile de domn (adică îna
inte de ră~ă). Căci astă.zi, din pricina amestecării meşteşugului, nartu 
pîinii să vede pierdut, negăsindu-să în tfrg de vînzare, lucrîndu-să numai 
nartu jîmblii, care, după orînduială, are o para mai mult la ocă decît 
pîinea, şi cu acest chip silueşte norodu spre al lor enteres, negăsind pîine 
să cumpere". 35) 

tn legătură cu cele de mai sus, el adăuga : „Pă cînd norodul poli
tiei era mai puţin, pîinea să lucra de brutari, iar jimbla de ţiganii boie
reşti prin curţile stăpînilor săi. Iar după ce s-au înmulţit norodu, s-au 
făcut şi isnaf de jîmblari, cărora în zilele muscalilor din leat 810 li s-au 
dat şi doaă parale la oca mai mult decît nartu pîinii. Mai în urmă li 
s-au luat o para. Acum (1821) de cătră Ahmed paşa 36) s-au zăticnit (oprit) 
a nu mai lucra jîmbla, ci numai pîine". 

„Din pîinea cea rece, care zic că o vind cu preţ mai puţin, pa
gubă nu au, căci intră la cazan şi apoi la aluat. Din zeciuiala ce dau 
la zeciuitori (vînzători cu remiză de unu la zece) şi băcani pagubă nu au, 
căci, voind, pot să o vînză pă la prăvăliile sale" 37) 

In iulie 1825, el a mai făcut o expertiză pentru fixarea preţului pîi
nii, dar care „au rămas nepusă în lucrare din a brutarilor mijlocire, care 
nu voesc a vedea adevărul". 38) El notează apoi că în oct'Cmibrie 1827, 
e:xtpertiza a fost făcută de Giani Orăşanu stolnic şi de aga Costache 
Cornescu, „pă carii brutarii i-au înşălat, căci au scos 113 ocă zăşitei 39) 

şi 58 oca scăzăm[nt la spălatul griului, lucru ce nu este, căci zăşitei făina 
de brutari nu dă, ci numai cea de franzelă, căci într-un chip să macină 
făina brutarilor şi într-altu a jimblarilor franzelari". Şi el conchide că 
„nu este mai adevărat cisni" decît cel efectuat de el la 11 aprilie 1819 si 
prezentat mai sus. 

In 1828, Grigore Andronescu, atunci proaspăt serdar, a efectuat o 
expertiză pentru stabilirea preţului de vînzare a cărnii de vacă, folosind 
un procedeu de calcul similar celui aplicat la fixarea preţului de vînzare 
a pîinii. Astfel, el a adunat preţul a trei vite de trei calităţi diferite, a 
scăzut din el preţul seului, măruntaielor, picioarelor şi pieilor, iar snma 
de bani rămasă, transformată în parale, a împărţit-o la cantitatea de 
carne curată, socotită în ocale, şi a stabilit preţul ei de vînzare. El adaugă : 
„oind li să va da pentru cheltuieli şi cîştig o para la oca, mult le este, 
căci acum măcelarii vitele de scaun la suhat (teren pentru îngrăşatul 
vitelor ) iarna nu le ţin, ci le cump~ră du prin tîrguri 5i sate, cum le 
găseşte". 40) 

Dar calculul definitiv al preţului cărnii l-a făcut el la 6 iulie 1828. 
Cu efectuarea expertizei au fost însărcinaţi atunci vornicii Alecu Ghica 

35) Ibidem, f. 26 v-27 ; mass. rom. 118, f. 54-55 
:16) Comandantul trupelor turceşti şi şeful adminislra[iei tiiri1. 
:17) Bibl. Acad„ mss. rom. 52. r. 27 
:JB) Ibidem, f. 49, BO v. 
39) Făină rezultată din măcinarea din nou a tărî\elor. 
40) Bibl. Acad. mss. rom„ 52, f. 50 
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şi Alecu Nenciulescu precum şi aga Costache Cornescu. Aceştia, „ne
ştiind ce face, m-au pohtit - nota Andronescu - pă mine. Iar la săvîr
şirea cum înainte să vede, m-am orînduit prin pitac (înaltă poruncă)~ 
care pitac să să păstreze, fiind doveditor cinului (rangului) mi.eu, şi tre
buie în vreo vreme, căci poate să să piarză condica arhonclologhiii. 41} 

După calculul său, ocaua de carne de vacă urma să se vîndă cu opt 
parale, iar cea de bou cu zece parale şi un ban. fi2) 

Ca şi brutarii, nici măcelarii n-au fost mulţumiţi de expertiza sa. 
De aceea, el recomanda divanului : „Iar strigările, care cu obrăznicie 
aduce totdeauna acest isnaf, să vor chibzui şi să vor potoli de slăvitul 
divan, cu aducere aminte că cea mai multă vînzare de carne, care o fac 
la norodul politiei, stă în carnea de rîmător, ce o dă cu căpăţînă, urechi, 
picere şi unghii şi preţ neîntocmit de nart, ci după a lor voinţă, şi în 
miei, carii îi vînd cu maţe, mistuială, picere şi lînă, iar nu în carne de 
bou hrănit la sohat. Au şi cite o para mai mult la porc. Vînd şi carne pă 
ascuns cu preţ mai mare. Au şi cîştigul care îl dă vita de la avgust pînă 
în noiembrie, cînd scoate de la 30 pînă la 40 oca seu". ·B) 

Grigore Andronescu a trecut în condica sa şi expertize făcute pen
tru celelalte bresle subordonate agiei, însoţindu-le de lămuriri. La cişniuI 
lumînărarilor, el precizează că aceştia primeau pe an de la visterie 
225.000 ocă de seu pentru confecţionarea de lumînări pentru oraşul Bucu
reşti, „iar de Caragea voevod li s-au mai dat alte 5.000 ocă peste această 
sumă, făcîndu-să 230.000 Iau seuri şi de la măcelari". .,Luminărarilor de 
ceară galbenă şi albă - continuă el - li să face de cătră veliţii boier 
nart, după ce mai întîi să face cercetare cum să vinde de neguţătorii 
mierari ceara, apoi li să dă şi lor la una ocă taleri unul pentru cheltuială 
şi cîştig". La ordinul vistieriei, li se dă 10.000 de ocă de ceară pentru 
luminări albe şi 12.000 ocă ceară pentru lumînări galbene, iar lumînărarii 
o plătesc la preţul pieţei. 44) 

El arată, în continuare, că băcanilor din Bucureşti li se dădea anual 
de la vistierie 6.050 de ocă de unt, 7.650 de ocă de miere şi 4.200 de ocă 
de caşcaval. Această „zaherea" se distribuia fiecărui băcan prin bacalbaşa 
(starostele) corporaţiei lor. Şi Andronescu continuă : „Băcanii cisni nu au, 
iari nartu li să pune, după ce mai întii, prin vel postelnic (un fel d~ 
ministru de externe), să scrie capuchehaielilor (reprezentanţilor ţării) du 
pă la serhaturi (cetăţi turceşti de la margine) şi fac cercetare, cum să 
vînd acolo lucrurile de băcănie. Să cercetează şi aici, în judeţe, prin vel 
vistier, lucrurile pămîntului. Şi după înştiinţările ce să aduc, cu unul, 
doi din neguţători împreună cu cei orînduiţi boieri, sau veliţi (boieri 
mari din divan), li să socotesc cheltuielile şi cîştigu şi li să dă nartu". 

„Precupeţii cisni nu au, iar nart li să pune, după ce mai întîi se 
!ace cercetare lucrurilor pămîntului, cum să vînd de către ţărani, apoi li 
să socoteşte cheltuielile şi cîştigu". 

„Acest isnaf al precupeţilor, vătămător fiind opstii, căci precupesc 
(speculează) lucrurile, în multe rînduri s-au ispitit stăpînirea a-i risipi, 

41) Ibidem, f. 91. 
42) Ibidem, f. 50, 91, 92, Talerul avea 40 de parale sau 120 de bani 
43) Ibidem, f. 91-92. 
44) Ibidem, f. 24. 
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dar mijloc nu au stătut. Intr-o vreme, în domnia lui Constandin vodă 
Jpsilanti (1802-1806), li s-au făcut şi hrisov, ca să fie numai patruzeci 
cu prăvălii şi la locuri orînduiţi, avînd şi cîte doi feciori copăieri a umbla 
prin uliţî, dar nu s-au păzit, ci sînt cum să văd". 

„Cîtciumarii nart nu au, fără numai din an în an li să dă ne ar!ie 
ocale drepte şi le plătesc cîte taleri ~5, şi să adună agii peste 6.000 lei, 
fiindcă toamna, cînd să împart, să găsesc cîrciumi peste 700. Această 
însă luare este jaf, dar s-au obicinuit, căci întîi, la începutu orînduelii, să 
da ocale drepte, ca să vînză cu dînsele, şi cîrciumarii plăteau preţu, da 
şi zece parale osteneala zapciului, iar acum vînd cum voesc şi plătesc 
cum să arată". 45) 

In sfîrşit, după alt calcul trecut în condica sa, pentru a se produce 
o cantitate de 100 vedre (1.000 ocale) de spirt de prune, se cheltuiau 
987 de taleri şi 60 de bani. 4G) 

Acestea sînt, în rezumat, însemnările administrative ale lui Gri
gore Andronescu, care, alăturate acum celor istorice, completează opera 
acestui interesant cronicar bucureştean. 

RESUME 

L'article presente une serie de notes concernant le systeme d'administration de 
la Capitale â la fin du XVIII-eme siecle et au commencement du 
s.iecle suivant. Elles appartiennent au boiard bucarestois Grigore Andronescu, dont 
la chronique a ete publiee en son temps par l'auteur de l'article. Sa longue carriere 
de fonctionnaire a permis â Gr. Andronescu rl'accumuler une vaste experience 
et, comme suite, de laisser â ses fils plusieures notes et preceptes dans le domaine 
des differentes branches de l'administration publique. Les registres ou il a enregistre 
ces notes s0r;t rrades a la Bibliotheque de !'Academie Roumaine. 

Ses notes se referent aux hautes dignites ou sont pere et lui - merne ont 
travaille, tels que fonctionnaire aya·nt des attribution adrninistratives et judiciaires, 
comrnandant d'armee chef, de l'armee, et surtout agha (prefet de police). Elles 
aident ii etudier les attributions, l'organisation et l'evolution de ces fonctions. Comme 
secretaire du prefet de police, Gr. Andronescu a personnelleme'nt effectue a diffe
rentes epoques des calculs pour fixer le prix maximal de divers articles de pre
rnieres necessite et la maniere de calculer et les prix fixes sont aussi inclus dans 
les notes. 

Ces notes, qui s'ajoutent maintenant a ceux â contenu historique, viennent 
comp1eter l'oeuvre de cet interessant chroniqLter bucarestois. 

45) Ibidem, f. 25 
46) Ibidem, f. 49 
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CREAREA SFATULUI ORAŞENESC AL POLITIEI 
BUCUREŞTILOR 

de FLORIAN GEORGESCU 

In secolele al XVI-lea şi al XVII-lea oraşul Bucureşti-considerat de 
domni drept simplă proprietate personală, ca şi celelalte centre urbane 
din ţară de altfel - nu a putut ajunge la autoadministrare completă. 
Conducerea era împărţită între autorităţile locale, mandatare ale obştei 
tîrgului (judeţul cu cei 12 pîrgari) şi reprezentanţii puterii domnesti (vor
nicii, pîrcălabii, portarii, iar din a doua jumătate a secolului al XVII -lea 
şi ispravnicii de scaun). In această dublă conducere a Bucureştilor în 
secolele XVI-XVII, organele locale administrative se ocupau 
de toate problemele ce ţineau de organizarea internă a oraşului ca drep
tul la judecată, strîngerea dărilor pentru domnie, confirmarea tranzac
ţiilor comerciale între tîrgoveţi, operaţii de hotărnicire a proprietăţilor 

etc., în timp ce reprezentanţii domniei urmăreau îndeplinirea hotărîrilor 
Sfatului domnesc sau a unor decizii privind acele categorii de orăşeni, ce 
nu ţineau de jurisdicţia organelor administrative propriu-zise. Această 

situaţie a dăinuit pînă la începutul secolului al XVIII-lea, cînd, datorită 
întăririi regimului nobiliar în Ţara Românească, Constantin Brîncoveanu 
a desfiinţat, după 1701, semiautonomia administrativă a Bucureştilor -
suprimînd, odată cu funcţia judeţilor- şi a pîrgarilor, ori ce urmă de parti
cipare la conducerea oraşului a obştei tîrgoveţilor - în favoarea exclu
sivă a dregătorilor domneşti : marele agă şi marele căpitan de doro
banţi. 1) 

In perioada turco-fanariotă - în special din a doua jumătate a sec. 
al XVIII-lea - administraţia Bucureştilor apare deosebit de complexă. 
Nu mai era vorba însă de nici o formă de autonomie locală, toată con
ducerea fiind acaparată de reprezentantii puterii centrale. In Capitală 
funcţiile echivalente prefectului de poliţie de mai tîrziu erau îndeplinite 

I) Lia Lehr, Organizarea administrativă tl oraşelor din Ţara Romdnească in 
anii 1501-1650, în Studii, IX, l!J56, nr. 2-3, p. 57-59 ; P. I. Cernovodeanu, Consi
deraţii privitoare la organizarea administrativă a oraşului Bucureşti în secolele 
XV I-XV II, în Materiale de istorie şi muzeografie, voi. I, 1964, p. 159-176. 
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Fig. I - Pecetea Sfatului orăşenesc al Politiei 
Bucureşti la 1831. 

de marele agă 2) pentru centru şi de marele spătar pentru mahalalele 
mărginaşe. 3) l\farele agă avea în sarcina asigurarea aprov1z10nar11 popu
laţiei şi combaterea speculei, iar marele spătar asigura ordinea în plăşile 
exterioare tîrgului, trebuind „a căuta de foc, a îngriji de hoţi şi de oameni 
răi" ; se ocupa şi de straja celor patrn mari poduri ale oraşului. Fiecare 
dintre aceşti dregători aveau în subordine o întreagă armată de slujitori 
cu diferite denumiri (dorobanţi, lefegii, seimeni. vînători, poteraşi, unii 
sub comanda unui căpitan, alţii conduşi de polcovnici),'°) îndeplinind ope
raţiile de poliţie şi de combatere a incenctiilor. 

In 1794 se înfiinţează o nouă funcţie în conducerea oraşului, Vor
nicia de Politie (polis = oraş), ocupată de un boier din divan. Misiunea 
vornicului de politie era de a ţine evidenta locuitorilor Capitalei, de a 

2) V. A. Urechia, Istoria românilor, voi. XI, p. 97-98 ; T. G. Bulat, Boieriile
slujbe din Ţările Române la ~fîrşitul secolului al XV 1 II-lea şi inceputul celui al 
XIX-lea, î11 Arhivele Basarabiei, IV (1932), ·nr. I, p. 37 ; D. Berindei, Oraşul Bucu
reşti, reşedinţă şi Capitală a Ţării Româneşti (1459-1862), Buc., 1963, p. 139-140. 

3) M. Gaster, lntocmirea Spătăriei, în Codrul Cosminului, X, 1936-1939, 
p. 107-108 ; D. Berindei, op. cit., p. 139. 

4) Ioan C. Filitti, Despre vechea organizare administrativă a Principatelor 
Române (ediţie revăzută), Buc., 1935, p. 52. 
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repartiza între ei dările ~i de a rîndui salahorii şi carele. 5) Ajutorul său, 
marele hatman, cu atribuţii total diferite de cele ale omonimului său din 
l\Ioldova, supraveghea pe călătorii cu poşta, G) iar epistatul armăşiei, sub
-Ordonat marelui agă şi marelui spătar, avea în sarcina sa urmărirea fap
telor penale. 7 Un rol deosehit de important în reglementarea proble
melor edilitare din cuprinsul Capitalei l-a jucat Epitropia obştească -
întemeiată de Alexandru Ipsilanti - avind ca principale ocupaţii apro
vizionarea oraşului cu alimente, fixarea nartului (preţul fix), salubri
tatea şi igiena publică, precum şi prevenirea incendiilor. 8) Vornicia po
<iurilor - creată de Ion Vodă Caragea - se îngrijea în special de starea 
marilor „poduri" (uliţe) din orac;;. 9) 

!n timpul administraţiei militare ruse din Bucureşti în cursul răz
boiului ruso-turc (1806-1812) apare, ca instituţie aparte, Comitetul sau 
Poliţia, care avea iniţial ca sarcină recenzarea caselor pentru cartiruirea 
trupelor ruse. Odată cu înfiinţarea poliţiei s-a procedat şi la împărţ.irea 
administrativă a oraşului în „boiele" (culori), numite ulterior „văpsele". lfl) 
Crearea poliţiei a iritat pe marele agă, care-şi vedea stingherite atribu
ţiile. Instituţia a fost desfiinţată în 1812 pentru a reapare în 1820 sub 
denumirea de Casa poliţiei. 11) 

Sistemul administrativ creat în ultima perioadă a regimului turco
fanariot în Bucureşti era deosebit de complicat. ln cel de al treilea 
deceniu al secolului al XIX-lea, organizarea feudală a Statului nu mai 
putea face faţă diferitelor necesităţi impuse de dezvoltarea oraşului. De 
aceea în noua organizare regulamentară a oraşului s-au încercat alte solu
ţii. Astfel, odată cu modificarea administraţiei centrale a statului - în 
locul vechilor dregătorii instituindu-se departamentele ministeriale - s-a 
modificat şi administraţia orăşenească, înlocuindu-se Marea Vornicie a 
Politii printr-un Sfat Orăşenesc ales de cetăţeni. 

La 15 martie 1831 Gheorghe Filipescu, Alexandru Filipescu şi Gheor
ghe Bibescu întocmeau, conform prevederilor regulamentare, un statut 
privind modul de alegere al „Orăşenescului Sfat al Politii Bucureştilor", 
statut redactat în 41 de articole 12) şi adoptat, cu unele amendamente, de 
Adunarea Obştească la 14 aprilie 1831. 13) 

Dispoziţiile cele mai importante privitoare la organizarea Sfatului 
Orăşenesc al Capitalei cuprinse în anexa a II-a, cap. IV al Regulamentului 
Organic, 14) erau următoarele : 

5) Ioan C. Filitti, op. cit„ p. 53; D. Berindei, op. cit„ p. 140 
6) V. A. Urechia, op. cit., vol. VII, p. 70, r.ota 1 ; I. C. Filitti, op cit:, p. 53. 
7) V. A. Urechia ,op. cit, vol. VII, p. 190 ; I. C. Filitti, op. cit., p. 5:3. 
8) V. A. Urechia, op. cit., vol. I, p. 120 ; D. Berindei, op. cit., p. 140. 
9) Ibidem. 

10) V. A. U1-echia, op. cit„ vol. IX, p. 252, 254, nota 1. 
li) Ibidem. vol. XII, p. 134 !)i următoarele; veli şi D. Berindei, op. cit„ p. 140. 
12) Analele parlamentare ale României, tom. I (1831), partea I-a, P. 432-441. 
13) Amendamentele aduse în Adunarea Obştească de revizie eliminau total 

art. 10 al statutului şi modificau cuprinsul art 35 privind atribuţiile Vornicului din 
Lăuntru. (ibidem, p. 490). Mai vezi şi Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 15 
(lin 1831 (Delă pentru statutul Sfatului şi orîndnirea slnjbaşilor săi). 

14) Vezi Regulamentul Organic (ed. lI), Buc„ 1847, cap. IV, anexa nr. 2, se;::
siile I-V, art. 1-42 şi tablă litera A, p. 159-Hi9 şi Analele parlamentare ... , 
.tom. III, (1832-1833), partea I-a, p. 180-186. 
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Sfatul se alcătuia din cinci „mădulari" (membri), dintre care unul 
va fi „Prezident" şi altul casier ; aceste „mădularii" vor fi alese în fiecare 
an „la începutul lunii lui octomvrie" (art. 1). 

Pe lîngă Sfatul orăşenesc va fi un secretar, unul sau doi scriitori, 
iar „în oraşul Bucureşti să va orîndui, prin alegerea Sfatului Orăşănesc 
şi subt a sa răspundere, un casier cu plată" ... „precum şi cinovnici func
ţionari) pînă la număr de cinci, de va fi trebuinţă" (art. 2). 

Pe lingă cei 5 „mădulari" se vor alege alţi doi „ca la întîmplare 
de a lipsi vre unul cu totul din numărul mădulărilor, să se orînduiască în 
locu-i dintre acei doi candidaţi aleşi de obşte ... " (art. 3). 

„Căderea de a alege să cuvine tuturor (locuitorilor) de legea creşti
nească" în vîrstă de 25 de ani şi care posedau „o averea nemişcătoare" 
în valoare de cel puţin 5000 lei. Aveau drept de vot şi străinii, dar numai 
acei stabiliţi în oraş de doi ani plătind o chirie de cel pu~in 300 lei şi care 
urmau să declare în scris că se vor supune tuturor îndatoririlor orăşe
neşti (art. 4). 

„Cădere de a să alege mădular al Sfatului orăşenesc" o aveau numai 
pămîntenii în vîrstă de 30 de ani cu o „avere nemişcătoare" de 20.000 lei. 
Străinii spre a fi aleşi urmau în plus să se lepede „de orice protecţie 
străină" (art. 5). 

Alegerile urmau să se desfăşoare astfel : alegătorii se întruneau în 
mahalalele respective, în localurile fixate din timp şi „pe potriva nu
mărului lăcuitorilor vor alege pe cei. mai cinstiţi dintre dînşii şi pre cei 
mai vrednici de credinţa obştii". Deputaţii urmau să se aleagă cîte unul 
la 30 de alegători. Numărnl deputaţilor nu trebuia să fie mai mic de 40 
„ca să poată a să îndeletnici întru alegerea mădularelor Sfatului Oră
şănesc". Se specifica totodată că „spre a fi alegător sau deputat sau mă
dular al Sfatului orăşenesc, nu să va face nici un fel de deosebire la rang" 
(art. 6). 

Deputaţii erau aleşi pe trei ani şi, întrunindu-se în luna octombrie 
a fiecărui an în Casa Sfatului, alegeau la rîndul lor pe cei 5 „mădulari" 
ai Sfatului Orăşenesc (art. 7). 

„Alegerea mădularelor Sfatului Orăşenesc, precum <;>i a deputaţilor 
alegători să va face după cele mai multe glasuri unite", adică cu majo
ritate simplă de voturi (art. 9). 

Rezultatul alegerilor va fi adus la cunoştinţa marelui vornic al tre
burilor din lăuntru, „supune la intărirea domnului pe unul din mă
dulari a fi prszident Sfatului" 15) ; casierul urma să fie desemnat de către 
deputaţi dintre cei 4 „mădulari" aleşi (art. 10). 

Principalele sarcini ale Sfatului Orăşenesc erau : asigurarea venitu
rilor şi efectuarea cheltuielilor oraşului, asigurarea „îndestulării oraşului", 
apărarea negoţului, supravegherea corporaţiei brutarilor şi măcelarilor, 

15) în felul acesta autonomia oraşului era ştirbită, deoarece domnul avea 
dreptul să nu tolereze în fruntea Sfatului Orăşenesc decît un ,,maghistrat" agreat 
dl" persoana sa. 
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aprovizionarea Capitalei cu produse aduse de ţărani, IG) controlarea abuzu
rilor poliţieneşti şi în sfîrşit acţiuni edilitare ca : prevenirea incendiilor, 
măsurile de sănătate şi de înfrumuseţare a oraşului, 17) fîntîni, poduri, 
luminarea oraşului, caldarîmuri, asigurarea încăperilor trebuincioase şco
lilor, grija de închisori şi de cartiruirile milităreşti, 18) etc. (art. 19). 

Veniturile Sfatului Orăşenesc, proveneau din : 
A) zeciuiala asupra patentei şi capitaţiei plătită de toţi locuitorii 

dajnici ai oraşului. 19) 

B) Accizele („acsizurile") oraşului, adică : 
1) plata pentru buţile de vin („butăritul") estimată la 2 lei şi 

jumătate pentru o butie de mai puţin de 50 de vedre şi 5 lei pentru o 
butie de peste 50 de vedre ; 

2) plata pentru rachiu „prost", anume 1 leu pentru o butie de la o 
vadră pînă la zece, 5 lei pentru butia de la zece pînă la 50 de vedre 
şi zece lei de fiecare butie de la 50 vedre în sus ; 

16) în condiţiile creşterii nevoilor populaţiei, unele corporaţ.ii de negustori <şi 
meşteşugari bucureşteni erau legate de anumite obligaţii privind aprovizionarea 
Capitalei. Lemnele erau aduse de ţărani, pîinea, carnea, peştele şi luminările de 
seu le asigurau însă corporaţiile re5pective (brutari, măcelari, pescari şi lumînă
rari) sub supravegherea autorităţilor pcli\ieneşti. Unecn se făceau greutăţi precu
peţilor care alimentau populaţia oraşului aşa cum s-a întîmplat la 23 august 1837 
cînd mai mulţi precupeţi din mahalalele Sf. Vasile, Precupeţii Noi, Ţigănia Vlădi
chii şi Dichiu, s-au plîns Departamentului din Lăuntru că au fosi opriţi de Agie a 
mai vinde fructe ş. a. pe străzi, fiind şi bătuţi sub pretextul că nu erau înscrişi 
printre patentari deşi erau „oameni săraci şi nedăstoinici dă patente". (Ion Cojocaru, 
Documente privitoare la economia Ţării Româneşti, voi. II, P- 680, nr. 506 ; pentru 
precupeţi mai vezi şi Arh. St. Buc., Municipul Bucureşti, dos. 934/1841, dos. 950/18-11, 
dos. 1040/1842, dos. 1057/1842 (Precupeţii Capitalei) etc., 

Aprovizionarea cu alimente a Bucureştilor crea însă şi prilejuri de speculă, 
autorităţile străduindu-se în gen€ral să menţină preţurile la un nivel scăzut. In 
1836 corporaţiile de brutari şi măcelari se puteau socoti, ca şi desfiinţate, de
vreme ce pîinea se vindea „după măsurile ce - sînt luate prin îngrijirea Sfatului 
Orăşenesc", iar vînzarea cărnii era „slobodă, a vinde adică cine va voi"". (Analele 
parlamentare ale României, tom. VI (1635-1636), partea I-a, p. 704; vezi şi Dan 
Berindei. op. cit., p. 171. 

17) Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 14/1831 (Banii ce să răspund din 
Cassa Sfatului în socoteala statului, chel:uielile Politii şi al instrumenturilor de foc). 

1H) Problema cartiruirilor milităreşti a stat în atenţia Sfatului Orăşenesc nu
mai în perioada 1831-1834, fiind legată de prezenţa trupelor ruse în Capitală în 
timpul administraţiei militare provizorii nLSe. înaintea înfiinţării Sfatului, !'n pe
rioada 1828-1831 au fost însărcinaţi cu incartiruirea ostaşilor ruşi în Bucureşti, aga 
Iordache Florescu şi Costache Ralet, alcătuindu-se cu acest prilej şi o „despărţire" 
a Capitalei în plăşi (Tirgul de Sus, Tîrgul de Jos, Gorganul de Sus, Gorganul de 
Jos, Mogoşoaia de Sus, Mogoşoaia de Jos, Tîrgul de Afară, Broştenii de Sus şi 
Broştenii de Jos) pentru uşurarea operaţiilor (Ioan C. Filitti, Corespondenta consu
lilor englezi din Principate 1828-1836, în Analele Academiei Române, seria a II-a 
tom. XXXVIII (1916) M. S. I., p. 855). în 1833 Sfatul Orăşenesc întocmea o situaţie 
a cartiruirilor pe vopsele ; astfel în vopseaua roşie erau cazaţi 55 ofiţeri superiori 
si 63 soldaţi „cu mîncare", printre care generalul Kiselev în casele baronului Şte
fan Meitani de pe Podul Mogoşoaiei, polcovnicul Fanton de Verrayon in casele 
hatmanului Costache Cornescu, vicontele de Grammont în casele căpitanului Teo
dosie Vrana, ge'lleralul Levenstern în casele serdarului Costache Pălăceam1 ş. a 
(Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 118/1833, f_ 139-1-aa v} ; în vopseaua gal
benă 22 ofiţeri şi 56 cazaci „pisări" platnici „cu mîncare", printne care generalul 
Samoilov în casele stolnicului Pană Buescu, doctorul militar Bechinu în casele lui 
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3) plata pentru spirt, adică 3 lei pentru o butie de la o vadră pma 
la 10 (vedre), 15 lei de fiecare butie de spirt sub 50 de vedre şi 30 lei 
de fiecare butie peste 50 de vedre. 

4) plata pentru tabac şi tutun şi anume 4 lei pentru ocaua de tabac 
străin adus în oraş, 2 lei pentru ocaua de tutun străin, 15 parale pentru 
ocaua de tabac de „ţară şi 10 parale pentru ocaua de tutun de „ţară". 

5) Contribuţia pentru „poduri şi uliţe", instituită sub forma taxei 
pe „stînjeni de faţadă" plătită 20) de toţi cei ce posedau proprietăţi clădite 
sau terenuri în Capitală. Motivarea acestei dispoziţii a fost făcută pe te
meiul vechiului obicei după care „podurile şi uliţele, atît în tîrg cît şi în 
mahalale să făcea şi să dregea cu cisluire între mahalagii după suma 
stînjenilor ce avea fie care în uliţă" (art. 20). 

Pentru cheltuielile Sfatului şi „darea socotelilor" se prevedea : 
„Mădulările Sfatului Orăşenesc" erau datoare să se întrunească 

anual cu mitropolitul, prezidentul Inantului Divan, vornicul oraşului şi 

deputatul judeţului Ilfov - pînă la 20 ale lunii octombrie - pentru a 
revizui „toate primirile şi cheltuielile urmate în curgerea anului de către 

Matache Băbeanu, podpolcovnicul Iacobsohn în casele pităresei Zinca Bălceasca etc. 
(Ibidem, f 133) ; în vopseaua verde 41 ofiţeri, printre ei fiind căpitanul Budberg 
în casele lui Stroe cişmigiu, generalul maior Beghidev în casele cocoanei Săftio1 
An~intoianca ş. a. (Ibidem, f. 131); în vopseaua albastră 21 ofiţeri şi 100 soldaţi 
„cu mîncare", printre care generalul Starov în casele vornicesii Zinca Goleac;ca, 
polcovriicul Guberov în casele vornicului Mihalache Manu, praporcicul cartograf 
Kuzmin în casele medelnicerului Nicolae Fundăţeanu ş. a. (Ibidem, f. 134); în vop

·seaua neagră 4 ofiţeri şi 5 soldaţi „cu mîncare" (Ibidem, f. 132). 
19) Regulamentul Organic a adus o simplificare a impozitelor, întregul sistem 

de dări directe şi i·ndirecte existent mai înainte fiind desfiinţat. Birnicii nu mai 
plăteau acum decît un singur impozit direct : ţăranii, muncit.orii, calfele, ucenicii 
ş1 slugile erau supuşi capitat.iei de 30 lei anual de familie ; ţiganii statului plăteau 
36 lei anual, ţiganii aurari 50 lei de familie, iar mazilii 45 lei anual de familie; 
în sfîrşit negustorii şi meseriaşii erau impuşi la patentă, după volumul de afaceri 
(negustorii intre 120 şi 60 lei anual, iar meşteşugarii între 90 şi 50 lei anual) ; sin
gura clasă privilegiată - scutită de capitaţie sau de patentă - era boierimea. La 
Bucureşti, după „condica dă clasificaţia patentarilor" întocmită la 1836, existau 
3258 patentari, împărţiţi în 5 clase după cîştig : 17 în clasa I-a, 158 în clasa a II-a 
1365 în clasa a III-a, 54 în clasa IV-a şi 1664 în clasa a V-a (I. Cojocaru, Documente 
privitoare la economia Ţării Româneşti, vol. II, p. 598, nr. 446 c). In ceea ce pri
veşte birnicii din Capitală, care pliHeau capitatia, în „Condica pentru toţi birnicii 
politii supuşi la capitaţie după alegerea Comisii întocmirii cutiilor dă mahalale", 
întocmită la 1 august 1934, în care birnicii sînt înscrişi nominal cu arătarea profe
siei (bărbier, rachier, simigiu etc.) sflu cu denumirea generică de „muncitor", sînt 
arătaţi ca totalizînd împreună cu familiile lor un număr de 4056 persoane (363 în 
plasa Tîrgului, 1398 în plasa Broşteni, 852 în plasa Mogoşoaiei, 864 în plasa Tîrgu
lui de Afară şi 579 în plasa Gorgani). Pe lingă categoria birnicilor condica mai 
cuprindea şi alte rubrici : calfe (2518), ucenici „în vîrstă" (14), băjenari de 3 ani 
(ilO) ; „scutiţi pentru militari" (19) ; văduve (813) şi „nevolnici" (245) repartizaţi 
şi ei pe plăşi (I. Cojocaru, op. cit., vol. II, p. 553, nr. 410). Reiese astfel că din 
punct de vedere numeric birnicii supuşi capitaţiei erau de două ori mai numeroşi 
decît patentarii. Amănunte la Milari Popovici, Aspecte din istoria finanţelor ora
şului Bucureşti, Buc., 1960, p. 36-37. 
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cele dinainte mădulări ale Sfatului", 21 ) întocmind totodată şi bugetul pe 
'1nul următor (art. 22). 

Bugetul era înaintat spre aprobarea Marelui vornic al Departamen
tului din Lăuntru, urmînd a fi înapoiat cu observaţiile făcute pînă la 1 no
iembrie spre a intra apoi în vigoare( art. 23). 

Sumele intrate in Casa Sfatului Orăşenesc erau administrate de 
casier (art. 27), după dispoziţiiile membrilor Sfatului şi trecute într-o 
condică (art. 28). 

In sfîrşit dispoziţiile privitoare la organizarea şi activitatea Sfatului 
se încheiau cu aşa zisele „rînduieli obşteşti" : 

Sfatul Orăşenesc este dator a apăra negoţul din lăuntru (art. 33) 
„Toate pricinile ce privesc la paza bunelor orînduieli, şi odihna ob

ştei, privesc la Poliţie, şi toate celelalte atingătoare de economia oraşului, 
privesc la Sfatul Orăşănesc" (art. 36). 

„Punerile la cale ale Sfatului" ... „se întăresc de Marele Dvornic, 
şi prin aga să aduc întru săvîrşire". (art. 38). 

Pe lîngă Sfatul Orăşenesc, „liniştea obştească" şi aprovizionarea Ca
pitalei erau asigurate şi de Agie, denumită acum în mod curent Poliţie. 
La Bucureşti, şef al poliţiei rămînea marele agă, avînd în subordine pe 
comisarii celor 5 culori (sau plăşi) ale oraşului şi 10 dorobanţi călări. 
Fiecare culoare era subîmpărţită în trei „popoare" cu cîte un epistat 
~i cîţiva scriitori. Poliţia se ocupa cu supravegherea străinilor si a servi
torilor, cu aplicarea măsurilor sanitare, cu aprovizionarea şi prevenirea 
incendiilor. 22) La 1840 Adunarea Obştească studia proiectul sporirii nu
mărului „amploaiaţilor" Poliţiei din Bucureşti. 2·1) In motivarea proiectu
lui de lege se accentua faptul că „trebuinţele slujbei Poliţiei din Capitală" 

20) În 1840 se supune un proiect Adunării Obşteşti pentru sporirea venitului 
·oraşului Bucureşti, deoarece Capitala avînd „o întindere prea mare" Sfatul Orăşe
nesc nu putea trece la „noi construC'ţii şi întocmiri din cîte legiuieşte Regulamentul 
înfrumuseţării oraşului a se stotornici în Politie", neavînd fondurile necesare. De 
aceea proiectul prevedea încasarea a cîte 4 lei de fiecare stînjen linear de la pro
prietarii de pe cele patru poduri mari cu caldarim, (Mogoşoaia, Tîrgul de Afară, 
Şerban Vodă, Caliţii), 1.50 lei de la proprietarii din uliţele barierilor şi 20 parale 
de stînjen pentru ceilalţi proprietari de clădiri şi locuri dcsmce, taxarea carelor 
-ce intrau în oraş cu cîte 5 lei şi încasarea a 5 parale de fiecare oca de seu expor
tat (Analele Parlamentare ... , lom. IX (1839-1840). partea I-a, p. 985-988). Reflec
tînd opoziţia politică arătată de o parte a boierimii faţă de Alexandru Dimitrie 
Ghica în ultimele lu11i ale domniei sale. orecum si îndărătnicia constantă a clasei 
boiereşti fată de orice contribuţie materială la 'modernizarea Capitalei, Comisia 
administrativă a Adunării Obşteşti raporta Adunării, în iunie 1840, cerînd înjumă
tăţirea taxei de faţade (Ibidem, tom. X (1840-1841), partea I-a, p. 369-370), (Amă
nunte la Dan Berindei, op. cit„ p. 196. În decada 1840-1850 s-a hotărît mărirea 
veniturilor Sfatului Orăşenesc prin înfii11ţarea taxei pe baluri publice (Arh. St. 
Buc„ Achiziţii Noi, MMDCCXXXI/27), precum şi prin impunerea căruţelor cu măr
furi şi îndoirea accizelor (Analele Parlamentare .• „ tom. XII (1842-1843), partea. I-a, 
p. 135-136, 660-661). 

21) A se vedea ca exemplu raportul prezentat de Prezidentul Sfatului Oră
şenesc Ioan Filipescu, i n octombrie 1843, cu privire la administrarea Bugetului Ca
pitalei pe anul expirat {George Patra, Gospodăria Bucureştilor acum 100 de ani, 
în Gazela Municipală, XI, 1942, nr. 524 (7 iunie), p. 1-2. 

22) I. C. Filitti, op. cit„ p. 68. 
23) D. Berindei, op. cit„ P. 196. 
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sporiseră „potrivit cu înmulţirea populaţiei şi dezvoltarea relaţiilor soţiale 
din acest oraş". 2~) 

Intrarea în funcţie a primului Sfat Orăşenesc al Politii Bucureştilor 
a avut loc la 15 noiembrie 1831 25) în urma alegerii a cinci „mădulari"' 
de către 68 deputaţi din cei 80 aleşi la rîndul lor la 8 noiembrie de către 
reprezentanţii mahalalelor (în vopseaua neagră s-au ales 18 deputaţi ; 
în vopseaua roşie 12 ; în vopseaua galbenă 21 ; în vopseaua albastră 15 ; 
în vopseaua verde 13 ; La Foişor 1 ; 26) Alegerile s-au desfăşurat sub su
pravegherea marelui vornic al Politii, Constantin Cantacuzino, viitorul cai
macam reacţionar după revoluţia de la 1848, şi a marelui căminar Iorgu 
Bibescu, viitorul domn al ţării, împuterniciţi special la 9 octombrie de ge
neralul Kiselev. 27) 

După despuierea scrutinului şi confirmarea alegerilor de către Kise
lev la 22 noiembrie 1831, primul Sfat Orăşenesc al Bucureştilor, a avut 
următoarea compoziţie : prezident (sau maghistrat), vornicul Constantin 
Cantacuzino, iar membri: căminarul Gheorghe Bibescu, serdarul Ştefan 
Ioan şi nE'gustorii Gheorghe Papa şi Ioan Răducanu, 2A) adică trei boieri 
~i doi reprezentanţi ai burgheziei. 

In general această compoziţie socială a membrilor Sfatului Orăşnesc 
- aleşi anual prin vot cenzitar29) - se menţine pînă Ia revoluţia burghezo
democratică de la 1848, preponderenţa avînd-o însă elementele boiereşti, 
din rîndurile cărora erau recrutaţi întotdeauna prezidenţii (printre ei 
chiar boieri de frunte ca marele postelnic Costache Suţu în 1836, marele 
postelnic Alecu Ghica în 1837, marele agă Ioan Bălăceanu în 1839, marele 
paharnic Scarlat Rosetti în 1841, marele postelnic Iancu Filipescu în 1842, 
marele vornic Ioan Otetelişanu în 1845. :io) 

Pentru problemele de ordin tehnic - edilitar prevăzute în regula
mentul de înfrumuseţare a Politii din 1830, Sfatul Orăşenesc a conlucrat, 
începînd din 1831, cu „arhitectonul Politii Bucurestilor", desemnat la 

24) Analele Parlamentare ... , tom. IX, partea I-a, p. 997. 
25) Amănunte la Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 25/1831. (Delă în 

pricina aşezării Sfatului Orăşenesc şi a aşezării lui) Ibidem, Administrative Ţara 
Românească - Vornicia din Lăuntru, dos. 380/1831 (Delă pentru întocmirea Sfatu
lui Orăşenesc din Politia Bucureştilor). Mai vezi şi I. Filitti, Documente din vre
mea Regulamentului Organic, Buc., 1935, p. 50-53. 

26) Const. Moisil, Primul Sfat Orăşenesc al Bucureştilor, în Bucureştii Vechi. 
Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice „Bucureştii Vechi", anii I-V, 1930-1934, 
p. 139. 

27) Ibidem, p. 140-141. 
28) Serdarul Ştefan Ioan a fost ales într-un al doilea tur de scrutin în unn<i 

retragerii unui alt candidat ales, vornicul Constantin Cîmpineanu, (Ibidem, p. 148-· 
151. Vezi primul „jurnal" al Sfatului Ori.işenesc din 2 dec. 1831 la Emil Vîrtosu, Ion 
Vîrtosu şi Horia Oprescu, lnceputuri edilitare 1830-1832. I. Documente pentru 
Istoria Bucureştilor, Buc., 1936, p. 88-90, nr. LXV). 

29) Pentru alegerile anuale vezi printre altele Arh. St. Buc., Municipiul Bu
f'nreşti, dos. 47/1832; Administrative Ţara Românească - Vornicia din Lăuntru, do~. 
6687/1833; dos. 4249/1836; dos. 2156/1839; Municipiul Bucureşti, dos. 1166/1843; 
dos. 1217 /1844 ; dos. 1297 /1845 ; dos. 1404/1846 ; dos. 1482/1847 ; dos. 1654/1848 (Dele 
pentru alegerea mădularilor Sfatului şi a deputaţilor din mahalale). 

30) Vezi lista membrilor Sfaturilor Orăşeneşti la Frederic Dame, Bu.carest en 
1906, Buc„ 1907. p. 167-174. 
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Început de Agie. 31 ) Primul „arhitecton" al oraşului a fost Josef Hartl, in
trat în funcţie la 22 iunie 1831. 32) 

In 1834 i s-au adăugat Sfatului Orăşenesc o „direcţie arhitecto
nică", 33) precum şi o „secţie inginerească" 3") transformată şi ea în „direc
t ie" la 1837. 35) Succesorul lui Hartl ca „arhitecton al Politii" a fo!'it 
numit francezul Michel Sanejouand, decedat la 1 sept. 1835 36) şi înlocuit 
cu Gottfried Heinrich Faiser von Mentzen, care se menţine pînă ia 
1840 ; 3i) ultimul „arhitecton al oraşului" din perioada regulamentară a 
fost francezul, de origine catalană, Xavier Villacrosse, din 1840 şi pînă 

în preajma revoluţiei din 1848. 38) Ca ajutor al „arhitectonului" pe 
lingă „direcţia arhitectonică" a Sfatului, a funcţionat din 1840 şi talenta
tul arhitect român de mai tîrziu Alexandru Hristea Orăscu. 39) 

Pînă la 1842 Sfatul Orăşenesc nu a avut un local propriu în Capi
tah''t, unde să lucreze secţiile sale. La începutul activităţii sale Sfatul se 
afla instalat într-o clădire din piaţa Maghistratului, 10) in apropierea 
caselor Florescu de lîngă biserica Sf. Spiridon Vechi ; apoi la 1832 în 
hanul Şerban Vodă,"') în 1840 se mutase în casele cumpărate de la 
baronul Constantin Sakelarie în piaţa Sf. Vineri, 42) iar în 1842 s-a 
perindat, rînd pe rînd, în hanul lui Manuc, "3) în casele lui Friedrich 
I'.ossel "") şi în acelea ale maiomlui Fălcoianu de lîngă Mitropolie. 45) De 
abia în cursul anului 1842 a început să se clădească un local nou pentru 

31) La 2 mai 1840, Alexandru Dimitrie Ghica trimitea Adunării Obsteşti un 
proiect „pentru regularisirea părţii tehnice în Prinţipat". în care se prevedea un rol 
însen;nat arhitecionului Capitalei, (Analele Parlam1:ntare„„ tom. IX, partea I-a, 
l'· 989-996. 

32) Arh. St. Buc., Agia Bucureşti, dos. 1763/1831 (Delă pentru orînduirea lui 
Jiartl arhitecton al Politii), f. 6. 

33) Ibidem, Adminislrative Ţara Românească - Vornicia din Lăuntru. dns 
7570.'1834 (Delă după porunca mării sale lui Vodă cu no. 78 şi 79 pentru înwcmire·::r 
direcţii arhitectonice pe lîngă Sfatul Orăşenesc şi orînduirea d-lui Sanjuan în post 
tle director arhitecton). 

3t) Ibidem, Municipiul Bucureşti, dos 254/1834 (Delă pentru întocmirea sec
ţiei inginereşti pe lingă Sfatul Orăşenesc). 

:i,;) Ibidem, Municipiul Bucureşti, do-. 561/1837 (Delă pentru întocmirea direc
ţiei inginereşti de pe lingă Sfat şi statutul lefilor). 

36) Analele Parlamentare„., tom. VII (1836-18:17). partea I·a, p. 430. 
:l7) Almanah al Curţii şi al Statului din Prinţipatul Valahii pentru anul 1840, 

p. 64 şi 76. 
3H) Almanah .•.. pentru anul 1846, p. 74. 
3n) Almanah ... pentru anul 1840, p. 76 
40) Arh St. Buc., Administrative Tara RomlÎnt?ască - Vornicia din Lăumru, 

dos. 418/1831 (Delă după raportul mat „7iarbaşii al Politii, pentru meremetul case
lor de piatră, unde este şi Maghistratul, pentru obşteşti trebi ale oraşului); Analele 
J>arlamentare ... , tom. V (1834-1835), partea I-a, p. 430. Pentru mobilarea casei Ma
~!ilistra\ ului în 1831-18'.l'.! vezi Emil şi Iori Vîrtosu şi Horia Oprescu, op. cit, 
I' %-97, nr. LXXV, p. 102~103, nr. LXXXVI, etc. 

H) Curierul românesc, IV (1832), nr. 39 (16 iuni1e). p. 156. 
42) Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 908/11.!40 (Localul Sfatului în 

c·:isa rnmpărată de la baron Sakelarie, unde s-a înfiinţat piaţa Sf. Vineri). 
~'.l) Ibidem, dos. 1014/1842 (Mutarea Sfatului în hanul lui Manuc). 
44) Ibidem, dos. 1020/1842, (Mutarea Sfatului şi închirierea casei lui Friedrich 
/Josse.lJ. 
•~) Jhidem, dos. 1037, 1842 (Mutarea Sfatului în casele maiorului Fălcoianu1. 
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Sfat 46) în piaţa Grigore Vodă Ghica de către arhitectul Xavier Villacrosse 
şi meşterul Andrei Stamate, inaugurat cu un ceremonial deosebit la 28 
octombrie 1843. 47) Noul local a găzduit serviciile Sfatului şi ulterior ale 
Consiliului Municipal şi ale Primăriei pînă la dărîmarea sa în anii 1880-
1882, cu ocazia lucrărilor de canalizare şi rectificare a cursului Dîmbo
viţei. 48) 

Noua stemă a oraşului reprezenta Municipalitatea sub chipul unei 
femei stînd în picioare, cu o eşarfă pe piept, ţinînd în mînă cumpăna 
dreptăţii. 49) 

Faţă de trecut, noua organizare administrativă a oraşului Bucureşti, 
statornicită prin Regulamentul din 1831, a reprezentat un pas înainte pe 
calea acordării unei oarecare autonomii. Această autonomie nu a fost 
însă în folosul maselor largi populare, ci în folosul boierimii şi al marii 
burghezii, care acaparau conducerrea treburilor oraşului, atît direct prin 
Sfatul Orăşenesc, cît şi indirect, prin controlul pe care guvernul îl exer
cita asupra Sfatului. Esenţa reformei introduse în 1831 prin noua orga
nizare a Capitalei - aplicată de altfel şi altor oraşe din ţară - constă 
în trecerea administraţiei locale din mîinile domnului în acelea ale boie
rimii şi burgheziei înstărite. 

RESUME 

L'etude fait un bref expose sur l'administration de la ville en commen<;ant au 
XVI-eme siecle jusqu'au debut du XIX-eme siecle. L'accent principal est mis sur 
la creation du Conseil de la Viile de Bncarest, (Politia) en analysant les diverses 
hautes fonctions e·n liaison avec celui-ci, ainsi que loeurs attributions. 

Un chapitre a part est forme par l'indication des locaux utilises par la 
municipalite dans la periode de la fin du XVIII-eme siecle jusqu'a la premiere 
moitie du XIX-eme siecle. 

En se basant sur un matfriel d'archive inedit, l'auteur poursuit en des 
paragraphes speciaux les voies de formation des revenus du Conseil de la ville et 
de ses depenses, en a·nalysant en meme temps la maniere de choisir les membres 
de cette institution municipale. 

En ce qui concerne la composition sociale des membres du Conseil de la 
ville, l'auteur arrive a la conclusion que jusqu,en 1848 les elements appartenant a 
la classe des boiards sont preponderants et c'est toujours parmi ceux-ci qu'on re
crutaii aussi les presidents. 

48) Ibidem, dos. 1064, 1842 (Clădirea Casei Sfatului Orăşenesc al Capitalei 
Bucureşti în piaţa Grigore Ghica voevod). 

47) Ceremonia inaugurării la George Potra, Primăria Capitalei acum o sută 
de ani, în Gazeta Municipală, XI (1942), nr. 515 (29 martie), p. 1-2. 

48) Florian Georgescu, Regimul construcţiilor in Bucureşti in deceniile IV-V 
din secolul al XIX-lea, în Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, vol. V, 
Buc„ 1967, p. 54-55. 

49) D. Berindei, op. cit„ p. 191. 
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ADMINISTRAŢIA BUCUREŞTEANA ÎN TIMPUL 
PRIMARIATULUI LUI BARBU DELAVRANCEA 

de AUREL DU'fU 

Despre Barbu Delavrancea s-au scris foarte multe articole, toate 
insă îl privesc ca scriitor, ca om politic, prezentînd biografia şi opera sa. 
Potretele cuprinse în aceste articole sînt împresionante, dar trăsăturile 
Primarului capitalei dintre anii 1899-1901 nu sînt prinse în nici unul 
din acestea. 

Incercînd a contura portretul primarului Barbu Delavrancea din 
documentele care îi reflectă activitatea, acestea dezvJi)Pie o fire de om 
delicat şi sentimental, sensibil dar dîrz peste care şi-a(pus pecetea marile 
frăm!ntări ale unei vieţi zbuciumate care nu l-a scutit de înfrîngeri şi 
amare deziluzii de biruinţi şi răsunătoare succese. 

Cu toate că urcă treptele sociale una după alta, de la elev la stu
dent, de la institutor la ziarist, şi de aici la cele mai înalte erarhii sociale 
de la puterea judiciară pînă la cea administrativă de la politică pînă la 
catedră de la cameră pînă la senat, atît originea sa umilă cît şi devotamen·· 
tul său profund faţă de oamenii de rînd i-atrage nu odată jigniri. 

In calitate de primar al Capitalei este atacat în parlament de libe
rali pe care îi părăsise d~~;i nici în partidul conservator nu avea să capete 
mai multe satisfacţii nici în problema naţională nici în cea ţărănească. 
In parlament cînd lua cuvîntul îi critica deopotrivă şi pe unii şi pe alţii 
„politicieni roşi de ambiţii şi interese înguste", tot în acest timp Dela
vrancea recunoaşte socialiştilor sinceritatea sentimentelor şi prevesteşte 

. influenţa pe care masele o pot avea asupra armatei de represiune tri
misă împotriva poporului revoltat. 

La şedinţele camerei ca şi ale consiliului municipal nu vede „decît 
miniştri cu perna-n cap şi morala în călcîe". 

In societatea lor un toast în cinstea ţărănimii stîrneşte hohote de 
rîs. Barbu Delavrancea sparge paharul şi iese trîntind uşa cleclarînd : 
„Nu am ce căuta într-o adunare unde se rîde de suferinţele poporului 
român". 

Barbu Delavrancea este ales primar în şedinţa de constituire din 29 
iunie 1899 ţinută sub preşedinţia lui N. Filipescu, preşedintele comisiei 
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interimare cu 30 de voturi secrete pentru şi o abţinere. La alegerea sa 
Barbu Delavrancea printre altele spunea : „Nu la onoarea ce-mi faceţi 
mă gîndesc şi la greaua sarcină ce-mi daţi de îndeplinit. Sînt ani de cînd 
marile lucrări de înfrumuseţare şi salubritate începute cu succes de pri
marii anteriori au fost întrerupte şi ca o primă datorie a mea consider 
continuarea lor" 1) Fiind primar, în timpul perioadei de criză economică, 
a luptat ca lucrările edilitare urbanistice şi de înfrumuseţare a Capitalei 
să nu fie oprite ci continuate într-un ritm susţinut, ceea ce reflecta 
capacitatea şi marele său elan puse în slujba oraşului şi a populaţiei 
bucureştene, fapt ce nu o dată l-a pus în conflict chiar şi cu, consiliul 
comunal pe care-l conducea. 

Primarul Barbu Delavrancea chemînd la îndeplinirea obligaţiilor 
ce-i revin, consiliul comunal cu evidente tendinţe birocratice spunea : 
„Dacă vreţi să iscălim numai hîrtii atunci nu merităm mandatul ce ni s-a 
dat. S-a discutat patru ani chestiunea iluminatului şi nu s-a fâcut 
nimic". 2) 

In momentul instalării lui Delavrancea ca primar trei chestiuni 
erau la ordinea zilei· în dorinţa generală a bucureştenilor ce aşteptau să 
fie rezolvate : chestiunea iluminatului, a tramvaielor şi alimentarea cu 
apă. Aşa cum arăta primarul Barbu Delavrancea în una din şedinţele 
consiliului comunal, „ele privesc interesele vitale ale oraşului". 3) Cu 
toate că oraşul şi ţara treceau printr-o grea criză economică în căutările 
şi soluţiile date, noul primar „a îmbrăţişat cît mai multe interese atît 
ale publicului cît şi ale comunei". li) 

In o altă împrejurare în care consilierii comunali invocînd nevoile 
populaţiei sărace, cereau reducerea taxelor pentru angrosişti, primarul, 
adresîndu-se acestor consilieri care nu cunoşteau sau nu voiau să cu
noască nevoile populaţiei sî nu-i reprezenta interesele le spunea : „Aş 
dori ca domnii consilieri să vie în zilele de audienţă să audă ce cere 
populaţia săracă. Ea nu cere reduceri de taxe ci pavaj, lumină. c:rnali-· 
:1.are. Fondurile comunii vor trebui împărţite aşa încît să se satisfacă si 
cerinţele poporaţiunii ~ărace pentru care de mai mulţi ani nu s-a făcut 
mai nimic. Am privit cu toţii Calea Victoriei şi centrul oraşului, va tre
bui să mai privim de aci înainte şi periferia". 5) 

Fidel acestor principii în timpul primariatului său fără a neglija 
unele lucrări în centrul oraşului ca pavarea străzilor Lipscani si Calea 
Victoriei cu pavaj de piatră şi podirea lor cu trotuare de bazalt din dale 
galbene 6) s-au mai realizat str87i şi construcţii frumoase la periferia de 
atunci a oraşului cum sînt cele r1e pe terenul Gramont precum si via 
Băicoianu de la Filaret. De asemeni, în această perioadă s-a hotărît des
<:hiclerea străzilor Izvoranu şi Nifon precum si str. Filaret. Străinii care 
veneau în ţară admirau cartierul de vile frumoase şi sănătoase realizat 

l) Arhiva Municipiului Bucureşti, Secretariat, Şedinţele consiliului comunal, 
1899, vol. J, se·dinţa din 29 iunie. 

2) Ibidem, vol. II, şedinţa din 11 dec. 1899 
3) Ibidem. 
4) Ibidem. 
5) Ibidem HJOO, şedinţa din 19 febr. 
6) Ibidem, anul 1899, vol. I, şeuinţa din 3 iulie. 
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i'n timpul acestui primariat pe locul Gramont pe care, altădată creştea 
t~stie_ fiin? o • imnesă .1?1aş~ină ce răspîn~e~ miasme nesănăt~ase. In 
ace{lstă perioada a fost facuta secarea mlastmu, uscarea terenulm, trans
forrti\area lui într-un cartier populat cu locuinţe frumoase de la ca,lre 
primijria „ trage foloase şi din punct de vedere material şi din ciel al 
salubt~tăţii publice". 7) 

Tot în timpul acesta prin strădania depusă de Barbu Delavrancea 
s-au prelungit străzile Lucaci şi Traian pînă în str. Trifoiului al cărui 
plan era decretat încă din 1897. Prin aceste lucrări s-au desfiinţat gropile 
trifoiului care au aparţinut Dr. G. Severeanu pe care le-a oferit gratis 
<:omunei la rugămintea primarului pentru executarea acestor lucrări 
,,scăpînd cartierul de infecţiile ce se stabilise în acele gropi". 8) Tot acum 
s-au parcelat terenurile din Calea Griviţei şi s-au deschis străzi lătural
nice din această stradă care s-au aliniat, pavat şi iluminat. De asemeni 
s-au deschis străzile de pe lîngă fabrica Lemetre 9 şi din cartierul Fe
rentari. 10) 

Intre anii 1899-1901 s-au executat lucrări de aliniere pe un număr 
de 120 de străzi atît din centrul oraşului cît şi la periferie printre acestea 
:sint : Calea Rahovei, Sapienţei, Dudeşti,Colţea deschiderea străzilor 

Pantelimon, prelungirea adualului bulevard Coşbuc, alinierea străzilor 
Bosianu, şoseaua Basarab, alinierea căii Victoriei şi lărgirea ei între str. 
Lipscani şi cheiul Dîmboviţei. Alinierea străzii Academiei şi biserica 
Enei prelungirea B-dului Independenţei; expropierea terenurilor pentru 
construirea facultăţii de Medicină ş. a. Nu putem da lista completă a 
numărului mare de străzi pe care s-au făcut astfel de lucrări. 

Primele lucrări de terasament ale parcului Filaret au fost făcute 
în timpul acestei administraţii în valoare de 41.658 lei acordate prin 
contractul .'25799/1899. 11) 

In timpul primariatului lui Barbu Delavrancea primăria a cheltuit 
şi a făcut multe lucrări astfel că în cele trei ocoale cu 1850 ha au dis
părut multe băltoace si gropi de nisip cu toate că jumătate din lungimea 
străzilor erau încă necanalizate. Trebuie să mai avem în vedere că în 
1897 se fixase oraşului alte limite realizîndu-se întinderea Bucureştilor 
incluzînd în oraş multe cartiere insalubre ce-l înconjurau încorporîndu-le. 
În această situaţie a fost şi cartierul Tei care a fost pavat şi pentru uşu
rarea canalizării lui s-a făcut un şanţ pentru a da scurgere apelor în 
canalul din Ştefan cel Mare. Dacă a reuşit să facă o serie de lucruri im
pottante atît în centru dar mai ales la periferie într-o perioadă destul de 
grea este şi fapt ul că Barbu Delavrancea nu a cheltuit prea mulţi bani 
cu expro~ierile. Conducîndu-se după principiul de a nu face expropieri, 
fiind singurul primar care nu a făcut expropieri decît numai atunci cînd 
erau pentru strictă utilitate publică. Chiar dacă a plătit expropieri a plătit 
expropieri făcute în admini'itrnţiilc anterioare. 

î) Ibidem, anul 1!100, şedinta din 3 martie 1900. 
B) Ibidem, şedinţa din 24 sept.. 1899. 
9) Ibidem, şedinţele ( onsiliului comenal, şedinţa din 24 febr. 1900. 

IO) Il1idem, şedinţa din 2!J nrnrl ie 1900. 
II) /IJidem, şedinţa dia 3 iulie 1899. 
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Fig. 1 - Barbu Delavrancea cu soţia, copiii şi Al. Vlahuţă cu copiii. In braţele 
soţiei lui Delavrancea - copiii lui Vlahuţă 

O altă ches~iune pentru care primarul Barbu Delavrancea şi-a pus 
toată puterea sa de convingere, toate calităţile sale oratorice, toate CU·· 

noştintele pentru a convinge consiliul comunal de necesitate a fost 
generalizarea iluminatului electric. In luna noiembrie la cîteva luni după 
venirea sa ca primar, se încheia contractul concesiunii iluminării cu pe
trol a oraşului. Primarul Delavrancea este cel care luptă să nu mai fie 
reînnoit acest contract. Tot în acest timp Barbu Delavrancea se ocupa şi 
de chestiunea înfrumuseţării Capitalei pentru a scăpa on~~ul „de modul 
barbar al tracţiunii cu cai înlocuindu-l cu tracţiunea dinamo-electrică". 12} 

Tratativele au durat mult, mai ales din cauza unor membrii ai con
siliului comunal care ar fi dorit să nu se lumineze Capitala cu electricitate 
şi pe de altă parte faptului că uzina de gaz avea drept de monopol asu-
pra iluminatului capitalei. La împotrivirile Consiliului Comunal în luna 
ianuarie 1901 Barbu Delavrancea adresîndu-se consilierilor săi spunea : 
.,Cunoaşteţi Bucureştii aţi trăit aici si sînteţi consilieri adunaţi astă7i aici 
a vă pronunţa asupra unei chestiuni importante asupra luminei ce 
trebuie să dăm oraşului. Voiţi să mergem înainte încă 7 ani cu 350 km de 
străzi luminate rău si numai cu 104 km luminate bine? Dumneavoastră 
care invocaţi intere~ul Capitalei al populaţiei oraşului de ce judecaţi 
numai după lumina din centru a oraşului. De ce nu comparaţi 100 km 

12) Ibidem, şedinţele Consiliului Comunal, şedinţa din 19 noiembrie 189!'.I 
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lu~naţi bine cu peste 300 km luminaţi rău ; atunci veţi vedea dacă 
sînt~'\i. p~ntru sa;i cont:a i:itereselor ~devărate ale populaţiei.. Capitala 
cu o 'mtmdere cit a V1ene1 n-are decit un buget de 14,5 milioane, pe 
cită vN:~me Viena are 140 milioane. Cu ce vreţi să îmbunătăţim situaţia 
actuală\? ,,Voiţi să punem noi impozite" ? Nu. Sîntem Consiliu comunal 
în vremu,.ri r,rele, dar să creiem venituri fără impozite". 13) 

. . Ilun;iin~tul C~piţalei se îi:icep~tse de mult încă de sub primariatul lui 
Filipescu, ,Tnandafll ş1 Fleva ş1 ap01 sub Barbu Delavrancea s-au continuat 
grijile acestor predecesori. 

Au fost foarte multe voci împotrivă cele ale opoziţiei mai a1ies, 
altele fiind chiar în rîndurile consilierilor comunali. De ce să o luăm 
înainte& Parisului, care e luminat cu gaz aerian, se întrebau unii. Acestora 
Barbu Delavrancea le răspundea că electricitatea nu-i pentru frumuseţe 
ci pentru salubritate şi siguranţă. Prin adoptarea unui nou contract de 
iluminarea oraşului iniţiat de Barbu Delavrancea în 1901 prin care se 
înlătura dreptul de monopol al Uzinei de Gaz din Bucureşti si prin care 
se prevedea că „Uzina putea produce energie electrică necesară ilumi
natului public şi pentru cel particular pe care s-o furnizeze pe baza unei 
autorizaţii date de Primărie. Contractul avea 91 articole prin care se 
prevedea atît fabricarea cît şi distribuirea energiei electrice. Noul con
tract stimula iluminarea cu electricitate a Capitalei. 

In această perioadă a fost iluminat cu electricitate Bulevardul Re
publicii care fusese iluminat la început numai pînă la statuia lui Pache 
şi apoi la rugămintea locuitorilor Barbu Delavrancea a prelungit şi ilu
minat electric bulevardul pînă la capăt". 11) 

Legat de introducerea şi generalizarea tramvaiului electric Barbu 
Delavrancea personal a dus tratative cu Societatea Anonimă Română, 
iar după încheierea acestor tratative a expus problema în faţa Consiliului 
Comunal. 

In primul rînd prin generalizarea tracţiunii electrice Barbu Dela
vrancea încerca o rezolvare sau o atenuare a crizei „prin care treceau 
toate afacerile". Nu e puţin lucru spunea el „să se reverse asupra pieţei 
noastre suma de 15-16.000.000 lei cît costa prelungirea reţelei şi a uti
lajului prin înlocuirea tracţiunii animale cu cea electrică". 15) 

lnainte de orice însă a fost preocupat de interesul publicului care 
preţuia tot mai mult importanţa tramvaielor. Primarul preconiza ideea 
unui centru între Sf. Gheorghe, Palatul Justiţiei, Palatul Poştelor şi Piaţa 
teatrului iar taxa unei curse între cenhu şi periferie să fie redusă de 
la 30 de bnni la 10 bani. 

Dacă numai la aceste două lucrări s-ar fi gîndit, uşurarea crizei si 
ieftinirea taxei călătorilor ar fi fost un avantaj foarte mare dar în tra
tativeie duse a căutat să_ obţină şi alte avantaje şi anume. Pe străzile 
pe care se prevedea instalarea liniilor duble, pavajul şi întreţinerea pava
jului să-l privească pe concesionar, rezultînd de aici o economie simţi
toare pentru comună care să fie întrebuinţată la înlăturarea stării triste 

13) Jl>idem. şedinţa din 15 ianuarie 1901. 
14) Monitorul Comunal nr. 33, din 1899, p. 440. 
15) Ibidem, nr. 39, p. 535-536. 
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Fig. 2 - B. Delavrancea, Al. Vlahuţă şi Bizet fost profesor la 
Politehnica din Bucureşti 

! 
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în care se găsesc părţile mărginaşe ale oraşului „unde vara te îneacă 
praful iar toamna şi primăvara se înfundă roata căruţii pînă la buccea". 16) 

Pe lîngă aceasta primarul Delavrancea a avut în vedere şi moderni
zarea oraşului din punct de vedere al transportului în comun. 

Capitala suferea pe atunci „de revoltătorul spectacol al cailor înco
voiaţi de povara vagoanelor trase la deal. De acest neajuns vom scăpa ; 
vor dispare caii înlocuiţi prin electricitate". 17) 

Incă un folos ce rezulta pentru comună era acela că societatea plă
te8i o taxă de 2 lei pentru fiecare tren în circulaţie, pe deasupra şi o 
sumă de 2.000.000 lei. „Cred că am izbutit să lucrez în interesul popu
laţiei şi al comunei şi putem a ne da votul avînd conştinţa că am făcut o 
operă bună". 

Impotriva tracţiunii electrice au fost multe voci şi multe argu
mente. Vom arăta doar cîteva pentru a ilustra şi mai mult concepţia 
înaintată a primarului Barbu Delavrancea şi chipul în care înţelegea 
să gospodărească orlli?ul. 

Iată cîteva din argumentele care se ridicau împotriva tracţiunii elec
trice : din punct de vedere economic tracţiunea cu cai e mai potrivită 
<leoarece ţara noastră este eminamente agricolă. 

Sistemul actual de tracţiune face să fie nevoie de cai, de fin, de 
ovăz, de paie, de hamuri, potcoave, pături, calul se îmbolnăveşte şi este 
nevoie de veterinar, spiţer şi o serie de oameni se hrănesc de pe urma 
tramvaielor cu cai. 

In privinţa reducerii taxei pe călătorii spune acelaş consilier, cre
dem că ar fi mai bine ca milioanele ce le-ar folosi publicul prin reduce
rile taxelor să intre în lada comunei decît în buzunarul publicului. 18) 

Urmărind toate acestea argumente şi combătindu-le primarul Barbu 
Delavrancea se situează nu numai în conflict cu consiliul comunal dar 
şi pe cea mai înaintată poziţie a timpului. 

„România ţară eminamente agricolă, aceasta este o banalitate, toată 
lumea vede că e o necesitate absolută ca ţara noastră să nu mai rămînă 
şi pe viitor eminam~nte agricolă. Mergem cu lumea civilizată adică ne 
industrializăm ori pierim. Ţara noastră a şi început de fapt industria 
mare care va face bine şi agriculturii. 19) „A vorbi de cele cîteva clăi de 
fin pe care le consumă caii Primăriei -aceasta nu este o .argumentaţie ci 
confuzie. Cele 2-3 mii de cai ai oraşului e o bagatelă pentru bogăţia 
tării. Mai sînt şi alte ţări care produc mult fin şi cresc multe vite asa 
este de pilrlă Elveţia consideraţiunea aceasta n-a împiedicat-o cîtuşi de 
puţin de a adopta tracţiunea electrică pentru tramvaiele lor. 

Societatea a mai oferit 500.000 anual Primăriei pentru a nu se mai 
face reducerea tarifului, la această ofertă primarul răspundea : „Nu pot 
primi un asemenea tîrg pe spinarea săracului". În concluzie arăta pri
marul „să avem în vedere că dacă consiliul actual nu va hotărî intro
ducerea tramvaiului electric o va hotărî urmaşii noştri şi ar fi o ruşine 

lli) lhidem. 
17) Ibidem 
l~) /\.rhiva Municipiului Bucuresti. Secretaric.t. 0edinţele Consiliului Comunal 

lB!l!l, voL II, şedinţa clin 16 dec. 
19) Monitorul Comunal, nr. 45 din 1900, p. 636-637. 
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Fig . .) - B. Delavrancea vorbind la un miting în piaţa Sărindar (1914) 
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şi o ofensă pentru capitală să tolereze o asemenea tracţiune (tramvaiul 
cu cai) 20) 

Rezultatul votului a fost acela că majoritatea consiliului comunal 
a votat introducerea tramvaiului electric. 21 ) 

In timpul primariatului său a fost aprobată cererea D-lui N. Basi
lescu şi s-au început lucrările de introducerea tramvaiului electric pe 
.şoselele Basarab de la podul Luther la calea Griviţei, Bonaparte, Ştefan 
cel Mare pînă la Oborul de vite capul podului Ferdinand şi pe şos. 
Filantropiei de la Barieră pînă la str. Buzeşti în joncţiune cu prima linie. 
Aceste linii se făceau pentru a se prelungi şi linia existentă în circulaţie 
între Bucureşti şi Bucureştii Noi. 

La venirea ca primar a lui Barbu Delavrancea alimentarea cu apă 
a oraşului continua să se afle în centrul atenţiei opiniei publice bucu
reştene. Creşterea tot mai mare a consumului de apă folosită în gospodării 
la stropitul străzilor şi udatul parcurilor precum şi în scopuri industriale 
uumai putea fi satisfăcută pe deplin de captările existente. Instalaţiile de 
la Arcuda şi în general sistemul de prelucrare şi filtrare a apei din 
Dîmboviţa prezentau neajunsuri din cauza filtrelor construite cu 10 ani 
în urmă care nu mai dădeau randamentul necesar. In plus debitul va
riabil al Dîmboviţei influenţa direct cantitatea de apă distribuită în 
condiţii. normale filtrele puteau da pe zi pînă la 25-30 mii m.c. de apă. 
Existau perioade mai ales iarna cînd acestea nu puteau fi curăţate decît 
anevoie, atunci cantitatea de apă debitată scăzînd sub 15 mii sau chiar 
sub 10 mii m.c./zi. 22) Adeseori se pompa apă numai decantată. Toate 
acestea au determinat pe primarul Barbu Delavrancea să ia noi măsuri 
pentru sporirea debitului de apă. Cu toate greutăţile financiare generate 
de criza econdmîcă ce începuse în acel an nu l-a împiedicat pe Dela
vrancea să facă totul încît lucrările de captare să se desfăşoare într-un 
ritm corespunzător, astfel că întreaga lucrare de alimentare cu apă să 
se desfăşoare în timpul primariatului său. 

Astfel s-a construit o staţie de captare la Bragadiru pe suprafaţa de 
7 km între Clinceni şi şoseaua Bucureşti-Domneşti compusă din 20 de 
puţuri situate la 250-350 m între ele din beton armat. 

Tot pentru alimentarea cu apă a fost mutată uzina electrică de la 
Ciurel la Grozăveşti şi i s-a mărit capacitatea instalindu-i-se încă un 
motor de 1200 CP şi trei generatori. 

Tot în acelaşi scop s-a construit la Cotroceni un rezervor pentru 
înmagazinarea apelor captate avînd o capacitate de 7000 m 3 pe o supra
faţă de 2500 m.p. 23) 

Pentru aducerea apei de la colectare la rezervorul de la Cotroceni 
s-a construit un apeduct în lungime de 9400 m. Dintre care pe o lungime 

20) Ibidem 
21) Arhiva Municipiului Bucureşti, Secretariat, Şedinţele Consiliului Comunal 

1899. voi. II, şedinţa din 16 dec. 
22) Ibidem. 
23) Cum sînt organizate şi cum funcţionează Uzinele comunale Bucureşti, Ruc. 

1945, p. 46 
28) Ibidem. 
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de 1000 m din fontă şi restul din beton prevăzut cu turnuri ş1 cămine 
de ventilaţie. 2,,,) 

Intreaga lucrare, captări, clădiri, instalaţii electrice şi mecanice, 
conducta de aducţiune etc. a costat 2,9 milioane lei. Legat tot de aceste 
lucrări s-au făcut lucrările de adîncirea Dîmboviţei între Grozăveşti ~i 
Ciurel şi repararea malurilor Dîmboviţei între Podul Cotroceni şi căderea 
de apă lucrări a căror valoare au ajuns la 1.377.600 lei. In oraş s-au mai 
racordat la canalul de alimentare cu apă următoarele străzi : Carol Da
vila, pînă în faţa Institutului Carol Davila, str. Progresului, Olimpului, 
Popa Soare, Sf. Ştefan, Negru Vodă, Zînelor între Nelmstori, Mîntuleasa, 
Zefirului, Liniştei, Iancului 25) Romulus, Labirint, Vulturului, Modestiei, 
Spătarului, str. Viişoarei, Eliad 2") şi altele. 

In legătură cu lucrările de alimentare cu apă primarul Barbu Dela
vrancea nu are merite numai în orientarea fondurilor călre lucrările cele 
mai necesare şi importante în acea perioadă pentru oraşul Bucureşti ci 
şi aceea că a urmărit îndeaproape mersul lucrărilor ca şi termenele de 
execuţie a lor. 

In timpul lucrărilor de aducere a acestor ape s-au ivit, multe ne
inţelegeri între antreprenor şi dir. tehnică a Primăriei. Cel care a inter
venit cu prestanţă convingînd pe cei în dispută, a fost primarul Barbu 
Delavrancea, „am făcut aceasta din următoarele considerente spune 
el. -- „Nu voiam să las a se întări credinţa foarte jicnitoare că în Româ
nia nici o întreprindere mai importantă nu se poate termina fără proces. 
- Credinţă vătămătoare creditului ţării". 27) 

Procesul ar fi dus fatalmente la întreruperea lucrărilor ceea ce ar fi 
făoU,t ca totul să fie pierdut încît „comuna ar fi făcut o experienţă 
foarte dureroasă şi costisitoare imaginaţi-vă mormanele de ciment îm
pietrit şi ruinele de la Bîcu şi gindiţi-vă la milioanele îngropate în ele". 2E) 
E curios lucru că de unde pînă aici toată lumea ne dădea zor să grăbim 
cu aducerea apei, acum se pare că mulţi din opoziţie ar dori să ·nu 
reuşim. In zadar, însă căci curînd vom aduce apa dind satisfacţie uneia 
din cele mai stringente nevoi ale Capitalei". 29) 

In 1901 la sfîrşitul acestor lucrări Bucureştii capitala României 
ajunge să se situeze înaintea multor capitale şi ora7e europene cunoscute 
pentru dezvoltarea lor edilitară. Astfel, în 1901 se distribuia in Capitală 
54.000 m.c. în 24 de ore revenind 170 litri/cap locuitor în timp ce la Lon
dra se distribuia 160 1, la Manchester 144 1, la Frankfurt pe Maine 142 1, 
la Berlin 68 1, la Bruxelles 75 1, la Viena 70 1. 30) 

Aceste lucrări au avut pozitive repercusiuni şi din punct de vedere 
sanitar. Mortalitatea pentru febra tifoidă la sute de mii de locuitori 
scade de la 57 cît era in 1889 la 27 în 1901 după ce se dau în exploatare 
captările de apă subterană de la Bragadiru din 1901. :ll) 
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24) Monitorul Comunal, nr. 28 di'n 1899, p. 361. 
25) Ibidem, nr. 13, din 1899, p.213-214. 
26) Ibidem, nr. 6; din 1899, p. 142 
27) Ibidem, nr. 32, 1900, p. 44:1 
2A) Ibidem. 
29) Ibidem, nr. 27, din 9 sept. 1901 
30) Chestiuni edilitare la noi, Buc., 1929, p. î 
31) Ibidem. 
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Apa consumată de bucureşteni era limpede, potabilă, în locul celei 
tulburi pe care o furniza instalaţiile de la Arcuda şi care provoca uneori 
epidemii de mari proporţii aşa cum a fost tifosul din anul 1897. 

Dar nu numai consumul de apă era mare în Bucureşti ci şi risipa 
ei. De aceea atît în vederea reglementării consumului cît mai ales a 
împiedicării risipei, primarul propune introducerea contoarelor, deoarece 
taxarea pe camere genera risipa, lipsa de presiune şi mai ales încasările 
nu erau proporţionale cu consumul. :12) 

Nu numai în această privinţă dar şi în altele se vede că Bad>u 
Delavrancea a fost unul din primarii care a luat şi anumite măsuri, fiind 
conştient că nu numai prin investiţii şi cheltuieli de mari fonduri rezolvă 
nevoile Capitalei. 

In Bucureşti erau conf. recensămîntului din 1897, 31.067 case din 
acestea doar 8.232 erau abonate la ridicarea gunoaielor. Conf. regula
mentului în vigoare abonamentul era facultativ şi se făcea de proprietari. 
Peste 400/o din locuitorii Capitalei se serveau de acest serviciu fără însă 
a plăti acest abonament. Curăţenia oraşului era de multe ori şi prin 
multe locuri „într-o stare orientală". 33) 

In consiliul comunal se aprecia că în starea de curăţenie în care se 
găseşte oraşul, ar trebui ca abonamentul să fie obligatoriu pentru toate 
casele şi să fie făcut atît de proprietar cit şi de chiriaşi numai aşa vom 
avea un oraş curat cum sînt toate oraşele din lumea civilizată. Şi de 
această dată Barbu Delavrancea consideră că atît pentru curăţenie tre
buie măsuri severe cit şi în interesul sănătăţii publice unul din cele mai 
mari interese înaintea căruia orice altă consideratiune trebuie să se 
plece. Introducind obligativitatea abonamentului ne mai lăsîndu-1 faculta
tiv ; 3") aceasta a contribuit într-o bună măsură la curăţenia oraşului. 

Tot în acelaşi interes s-au înfiinţat abatoarele pentru vitele mici, 
porci, oi, miei, animale ce erau tăiate pînă atunci prin curţi şi întreţineau 
un pericol permanent pentru igiena oraşului şi în special pentru sănă
tatea consumatorilor. Asanîndu-se astfel numeroase focare de infecţie 
răspîndite prin oraş. Tot acum s-a desfiinţat tăierea mieilor în subsolul 
halei Ghica. De asemeni, s-a mai hotărît şi s-a realizat înfiinţarea unui 
sistem frigorifer în hale şi la abator. De menţionat că nici hala şi nici 
abatorul nu posedau frigorifere pentru păstrarea cărnurilor şi cantitatea 
de gheaţă adesea fiind insuficientă cu această măsură s-a înlăturat aerul 
viciat ce se simţea în jurul halelor punindu-se astfel capăt stărilor păgu
bitoare pentru comersanţi şi mai cu seamă pentru consumatori. 35) 

La Abator s-a mai instalat un crematoriu pentru arderea resturilor 
provenite din vitele bolnave şi s-a pus în funcţionare o topitorie de seu 
făcind să dispară acumularea cantităţilor mari de seu, scăpînd astfel 
de urîta privelişte ce se dezvolta prin transportul seului în căruţe des
chise prin centrul oraşului. 

32) Monitorul Comunal, nr. 25. din 2:~ sept. 1901, p. 381. 
33) Arhiva Municipiului Buc-ureşti, Secretariat, Şedinţele consiliului comunal, 

1900, şedinţa din 12 ianuarie 1900. 
34) Ibidem 
:.15) Ibidem 
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Tot acum prin intervenţia hotăr'îtă a lui B::irbu Delavrancea (în 
1900) s-a hotărît şi pus în practică transportul cărnii de consum de la 
abator în hale şi la diferitele măcelării să fie transportate prin vagoane 
speciale de către Soc. tramvaielor iar plata acestor transporturi fiind 
inclusă şi încasată odată cu plata ce se percepea tăierii vitelor. Tot acum 
s-a realizat întinderea parcului de vite de la Oborul capitalei care deve
nise cu totul insuficient faţă de numărul mare de animale ce se aduceau 
spre vînzare astfel că oamenii ce veneau în Obor erau nevoiţi a staţiona 
cu animale cu tot pe drumurile vecine oborului şi pe maidanele din 
apropiere făcînd imposibil controlul sanitar. Toate aceste măsuri au fost 
luate în timpul primariatului lui Barbu Delavrancea atît în interesul 
igienei publice şi mai ales în interesul comersanţilor şi consumatorilor. 31i) 

De altfel cu toate că a venit în fruntea administratiei în vremuri 
grele, a fost unul din primarii care a luptat permanenL p~nlru înfrumu
seţarea acestui oraş, IÎn acest scop tîrgul de vechituri este mutat din 
Piaţa Bibescu la Vitan 37) iar în centrul Capitalei pe stîlpi înadins aşezaţi 
şi pe diferite edificii particulare apar reclame electrice cum erau 'li în 
celelalte oraşe mari ale Europei, împodobind şi servind interesele comer
ciale ale Bucureştilor şi ale Primăriei. 38) 

Tot în acest scop Barbu Delavrancea împreună cu arh. Ion Mincu 
plănueşte ridicarea unui nou edificiu pentru primărie, lipsită de un local 
propriu corespunzător 39) şi mai ales introducerea stilului arhitectonic 
vechi românesc. Dar, lipsa de fonduri şi timpul scurt în care Barbu Dela
vrancea este primar fac ca planurile lor să nu se realizeze. De altfel pe 
primarul Barbu Delavrancea în tot timpul cît a stat în fruntea primăriei 
l-a chinuit lipsa de fonduri şi veşnic s-a frămîntat „cum se poate spori 
veniturile comunei fără a spori impozitele". 

In rezolvarea acestor stringente nevoi a aplicat unul din cele mai 
bune şi mai realiste principii, pe care nu l-a aplicat nici un primar pînă 
la el „modemizînd oraşul vom mări şi fondurile comunei". 40) 

In multiplele sale preocupări ridicate de administraţia acestui oraş 
cu atîtea probleme de rezolvat nu scapă din vedere nici trecutul Capi
talei sprijinind cu fonduri (29.268 lei) 41 ) tipărirea Istoriei Bucureştilor a 
lui Ionescu Gion, nici divertismentele artistice populare pentru care-l 
însărcinează pe I. L. Caragiale cu redactarea unui raport în care dra
maturgul propune construirea unui teatru popular. Probabil de aceia 
primarul care-i urmează C. F. Robescu avea să-i reproşeze lui Delavran
cea că în timpul primariatului său a dat bani „pînă şi lui Caragiale ... 
ala ... berarul". 42) 

3G) Şedinţele consiliului comunal, şedinţa din 18 martie 1900. 
37) Ibidem, şedinţa din 29 martie 1900 
38) lbidem, şedinţa din 3 noiembrie 1900 
39) Barbu Delavrancea, Opere, voi. I, Studiu introductiv Emilia St. Milicescu, 

Buc., 1965, p. LVIII. 
40) Arhiva Municipiului Bucureşti, Secretariat, Şedinţele Consiliului comunal, 

1900, şedinţa din 29 martie. 
41) Ibidem. 
42) Chiriac Napadarjan, (G. Ranetti, în Zeflemeaua 1902, nr. 58, 3 noiem

brie citat şi de Al. Săndulescu, Delm;rancea, Buc., p. 200. 
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In noianul tuturor acestor acţiuni mai are şi satisfacţia de a înlă
tura opoziţia consiliului comunal cu prilejul votării unei pensii viagere 
lui B. P. Haşdeu şi aş face timp de a participa împreună cu I. L. Cara
giale la sărbătorirea a 500 ani de la naşterea lui Gutemberg organizată 
de lucrătorii tipografi. Cu acest prilej Delavrancea promite tot sprijinul 
său în ridicarea nivelului cultural al tipografilor prin înfiinţarea unor 
şcoli de adulţi unde să se predea ortografia, punctuaţia gramaticală şi 
<~stetica „în aşa fel încît chiar Academia să fie geloasă". 4·3) 

De altfel Barbu Delavrancea în calitate de primar mai înfiinţează 
In această perioadă în Bucureşti o şcoală atelier profesională şi de me
serii în care erau primiţi fii de cetăţeni români, fără mijloace ai căror 
copii n-aveau loc în şcolile statului pentru a forma pe micul meseriasi 
de care se simţea atîta nevoie. fi·'.) 

Dovada preţuirii lui Barbu Delavrancea de către muncitori era şi 
.aceea că era preşedintele onorific al şcolilor de adulţi pentru munci
tori. 45) Dar, pe lîngă toate acestea aşa cum anunţam la începutul acestor 
rînduri Delavrancea nu era scutit nici de amare deziluzii şi în timp ce 
işi neglija total pînă şi familia pentru aceste treburi ale primariatului 
<~omunei Bucureşti în Parlament era acuzat de risipă şi incorectitudine 
în administraţia Capitalei ')i în concesionarea tramvaielor. La aceste acu
zaţii Delavrancea răspundea ... „De unde acest vuiet care pătrunde şi în 
parlament că este ceva ascuns în concesiunea tramvaielor ? ... Intotdeauna 
am recunoscut că deasupra mea sînt mai mulţi decît dedesubtul meu şi 
in sus m-am uitat cu admiraţie, dar în jos cu simpatie şi milă. Ca cinste 
însă, cunosc egali, cunosc inferiori, sînt şi necinstiţi, dar superiori nu 
cunosc". 46) 

Azi, în perspectiva timpului în concluzie putem spune că Barbu 
Delavrancea prin realizările sale, prin ideile şi principiile după care s-a 
călăuzit în administraţia oraşului, putem afirma fără rezerve că Barbu 
Delavrancea nu a fost numai unul din marii scriitori al ţării ci şi unul 
·din mari primari ai Capitalei. 

RESUME 

Barbu Delavrancea n"ctant pas connu cornrne Maire de la Capitale (1899-
1901), en cet article on a indique les plus importantes realisations edilitaires urba
nistiques pour lesquelles a Jutte le maire Barbu ·Delavrancea au service de la 
population de la capitale. Devoue a ceux qui l'ont cler, sans negliger certains tra
vaux d'ernbellissement de la ville, tels que le pavage de la Calea Victoriei et de 
la rue Lipscani, il a reaiise des rues et des constructions tres belles a la peri
phcrie de la viile, comme celles du terrain GramonL de la vigne Băicoianu et de 
Filaret. 

43) Reporter, Jubileul lui Gutemberg, Lumea Nouă, VI, seria III, nr. 48 din 
18 iunie 1900, p. 4; Aniversarea lui Gutemberg la Bucureşti, România jună II, 1900, 
nr. 184, 14 iunie, p. 2. 

H) Arhiva Municipiului Bucureşti, Secretariat, şedinţele Consiliului comunal 
189!1, \'ol. II, şedi'nţa din 19 noiembri2. 

4~) Şcolile de alduiţi noua revistă română 1900 nr. 18, vol. II. 15 sept. supli
ment 1. p. 88. 

49) Discurs în Cameră, 13 ian. 1900. Dezbaterile adunării deputaţilor, 20 ian., 
1900, p. 340 
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Pendant son fonctionnement comme maire, des travaux d'alignement ont ele 
executes sur un nombre de plus de 120 rues au centre et a la peripherie de la ville 

L'un des travaux importants rc'alises par Barbu Delavrancea pendant le temps. 
qu'il a ete maire a ete l'augmentaiion du debit de l'eau. de 2î.OOO m3 a plus de 
54.000 m3 par jour, situant Bucarest avant beaucoup d'autres capitales et villes 
europeennes du point de vue de l'alimentation en eau et aussi comme nombre de 
litres d'eau consommes par tete d'habitant - 170 litres par persanne par jour. Par 
ses realisation, par ses idees et par Ies principes qui l'ont guide dans l'administra
tion de la ville, Barbu Delavrancea s'est affirme non seulement comme !'un des plus 
grands ecrivains de notre pays, mais aussi comme l'un des plus grands maires de la 
capitale. 
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FRAMîNTARI POLITICE IN BUCUREŞTI 
lN A DOUA JUMATATE A SEC. AL XIX-LEA 

ele ŞTEF AN IONESCU 

O dată cu lichidarea regimului feudal în Ţara Românească, în urma 
revoluţiei de la 1848, oraşul Bucureşti a intrat într-o nouă etapă de dez
voltpre iar populaţia a cunoscut o creştere numerică şi o maturizare 
politică şi civică. 

In această privinţă, se remarcă, în primul rînd, conflictul deschis 
dintre orăşeni, pe de o parte, şi căimăcămia lui Constantin Cantacuzino, 
din septembrie 1848 - mai 1849, sau domnia lui Barbu Ştirbei pînă în 
1856, pe de altă parte. Prin acest conflict populaţia oraşului, îndeosebi 
meşteşugarii, micii negustori, intelectualii, mahalagii şi ţăranii din îm
prejurimi, au căutat să-şi apere drepturile pe care le enunţase revoluţia 
prin programul ei - Proclamaţia de la Islaz - dar nu le 1înfăp1luise. 
Iar dintre acestea, ideea Unirii Principatelor era una dintre cele mai pu
ternice, deşi nu fusese inclusă în cele 22 „punturi" ale Proclamaţiei, 
date fiind condiţiile obiective ce se creiaseră pentru realizarea ei în 
urma războiului numit al Crimeiei (1853-1856). Pacea de la Paris stipula, 
printre altele, şi reorganizarea Principatelor dunărene care, astfel, deve
niseră o problemă europeană. 

Intr-un asemenea climat istoric, era firesc să se producă adînci 
frămîntări politice, ce aveau să ducă, mai întîi, la actul dublei alegeri a 
lui Alexandru Ioan Cuza de la 5 şi 24 ianuarie 1859, şi apoi la crearea 
sLatului român unificat. Iar în cadrul dezvoltării lui aveau să se adîn
cească şi mai mult frămîntările politice din cauza abandonării idealuri
lor revoluţiei de către burghezie, dată fiind colaborarea ei cu moşieri-· 
rnea conservatoare. Astfel, în a doua jumătate a sec. al XIX-lea asistăm, 
ln principal, în oraşul Bucureşti, fiind capitala României şi cel mai mare 
~i mai important centru urban, la desfăşurarea procesului ascensiunii 
capitalismului şi a consolidării regimului burghezo-moşieresc. 

Din aceste cauze obiective, viaţa capitalei României a cunoscut, 
încă din timpul domniei lui Al. Ioan Cuza, un intens ritm de manifestări 
politice care s-au transformat de multe ori în lupte de stradă. Ele vor face 
obiectul analizei în articolul de faţă. Către sfî:rşitul secolului însă, viaţa 
politică a capitalei şi-a intensificat şi mai mult ritmul, din cauză că, 
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Fig. 1 -- în anul 1862, din cauza agitaţiei ce d0rnnea în ţară, Prefectura de Po
liţie din Bucureşti a iniţiat întocmirea zilnică a unor rapoarte privind 

„starea Capi talei" 

urmare a dezvoltării industriei, proletariatul, în condiţiile exploatării 
burghezo-moşiereşti, ajuns la un stadiu de maturizare, prin transformarea 
lui din o clasă în sine în o clasă pentru sine, şi-a afirmat dreptul la 
viaţă· şi la putere prin lupta de clasă. Astfel, paralel cu frămîntările 
politice au început să se afirme şi revendicările social-politice ale clasei 
muncitoare. Acestea însă vor face obiectul unei alte analize. 

Incă din primele luni ale noii domnii, Cuza Vodă a fost confruntat 
-eu agitaţii şi mişcări de mase din ce în ce mai accentuate care îşi mani
festau în felul acesta nemulţumirea pentru că se întirzia cu aplicarea 
programului ei de reforme. Răspunderea pentru această situaţie nu o 
avea de fapt domnia, ci guvernarea liberală. 

Una dintre acestea, şi poate cea mai semnificativă de la începutul 
-domniei lui Al. Ioan Cuza. a fost manifestaţia de la sfîrşitul lunii sep
tembrie 1859, organizată de către liberalii radicali împotriva guvernului 
moderat, prezidat de N. Kreţulescu. 

La 26 septembrie 1859 fusese redactat un protest, adresat domni
torului, iniţiat de A. Golescu-Albu şi N. T. Orăşanu, puşi la cale de 
liberalii radicali care urmăreau răsturnarea guvernului liberal-moderat 
prezidat de Dr. N. Kreţulescu. Incă din primăvara anului 1859 se ceruse 
domnitorului schimbări masive în administraţia ţarii şi introducerea unui 
stil nou de guverna1'e. Cum nu intervenea nici o schimbare, la începutul 
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Fig. 2 - Un apel al gen. Florescu, ministru de interne, că
tre populaţia Capitalei, în urma manifestaţiilor antiguverna

mentale de la 3 august 1865 

lunii septembrie, guvernul s-a aflat într-o stare de accentuată tensiune 
cu liberalii radicali. care a culminat prin demisia consiliului municipal, 
dominat de aceştia, şi prin suspendarea ziarului „Românul", al lui C. A. 
Rosetti şi a revistei umoristice „Nichipercea" a lui N. T. Orăşanu. A
ceastă situaţie a dus la redactarea protestului amintit, în care se afirmă 
că ţara fusese lovită „în dreptul său municipal, dreptul cel mai vechi 
al unei societăţi... şi în libertatea tiparului oglinda conştiinţei publice". 
Primul ministru, N. Kreţulescu, era acuzat că „asemenea tendinţe ame-
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t'N 

IR StnfN l)E DOLIU 

Fig. 3 - In urma ciocnirilor cu armata din ziua de 14 
martie 1888, opoziţia a organizat noi demonstraţii împotriva 
„ministrului I. C. Brătianu" care guverna ţara de 12 ani 

ninţătoare, asemenea violări ale drepturilor noastre cele mai sacre... ar 
aduce, neapărat, tulburări sau moartea politică a naţiunii". 1) 

Pentru a se da o formă politică protestului care să fie susţinut şi 
de m;al<;e, a fost convocată la 28 septembrie o adunare publică în sala 
Bossel, din faţa Teatrului Mare. 2) Faţă de această situaţie guvernul a 
luat măsuri de împiedicare a manifestaţiei, prefect al poliţiei fiind colo
nelul Dumitru Kreţulescu, fratele primului ministru. In timp ce în sală 
se adunaseră aproximativ 200 persoane, iar afară pe Podul Mogosoaiei 
ş;i în faţa teatrului se mai aflau cîteva sute de cetâţeni, prefectul de 
poliţie a trecut la aplicarea unor măsuri represive. A închis toate ieşirile 
sălii. a adus trupe în stradă şi apoi a somat pe cei din sală să se împrăş
tie de îndată. Cum însă usile erau închise întrucît col. Dumitru Kreţu
lescu urmărea împrăştierea manifestanţilor fiindcă erau adversarii 
guvernului, s-au produs inerente ciocniri şi busculade între participanţii 
la manifestaţie şi organele ordinei publice. N. T. Orăşanu, unul din 
organizatorii manifestaţiei, scrie că după ce „faimosul Agă" (col. D. 
Kreţtilescu) a somat publicul să se retragă, acesta „mergînd spre uşă 
se văzu oprit şi îmbrîncit de jandarmi, care cu săbile destecate îi opreau 
ieşirea". 3) Potrivit unei alte mărturii contemporane, cind prefectul de 

1) Reforma, supl. la nr. 9 din 4/16 oct. 1859, p. l, şi Dan Berindei, Frămîntări 
social politice bucureştene în anii 1859-1862, în Materiale de istorie şi muzeo
yrafie, MIB, 1964, p 90. 

2) Teatrul Naţional a purtat numele de Teatrul Mare pînă în 1877, în timpul 
directoratului lui Al. Odobescu. 

:Sţ:.N. T. Orăşanu, Intemniţările mele politice. Buc., 1862, p. 10--.11. 
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poliţie a ordonat jandarmilor vîrîţi în sală să risipească pe manifestanţii 
adunaţi acolo, mulţimea a început să strige : „Afară Aga ! Afară başi
buzucii ! Jandarmii trag săbile, civilii întind bastoanele. Sabia nu-şi 
avea loc de joc, dar bastonul cădea tot pe cap cu chipiu".") Dar lucru
rile nu s-au oprit aici. Eugen Carada, liberal radical, sprijinitor al opo
ziţiei care urmărea răsturnarea guvernului, aflăm din acelaşi document, 
„dă fuga în Piaţa cea mare" (Piaţa Unirii de azi, n.n.) ridică pe toţi 
zarzavagiii ce găsi, dimpreună cu ucenicii şi călfile de pe la stăpîni, se 
pune în fruntea lor, porneşte cu o mulţime de vreo 4-500 spre teatru. 
In Piaţa Teatrului se aflau vreo 30 de jandarmi călări. .. care porneau cu 
caiii prin mulţime s-o răspîndească, mulţimea se îndîrjeşte şi pune mina 
pe pietre ... aruncă în jandarmi. In o clipă se răspîndiră jandarmii toţi. 
Din nenorocire începu o ploaie strajnică ... ce s-a mai făcut nu ştiu ... " 5) 

Incidentul nu s-a terminat însă aici. In tot cursul zilei şi chiar în 
noaptea de 28 spre 29 septembrie nenumăraţi bucureşteni, cu sutele, 
agitaţi de liberalii radicali, umpleau străzile mai principale ale oraşului 
dîndu-i aspectul asemeni „Parisului la începutul unei revoluţii", scrie 
un alt martor ocular. 6) 

A doua zi însă situaţia s-a normalizat complet. Iar arestările ce s-au 
făcut, (printre alţii se aflau şi deputaţii C. A. Rosetti şi Emanoil Chinezu) 
p.recum şi procesul intentat organizatorilor n-au avut urmări. La 24 
ianuarie 1860. domnitorul Al. Ioan Cuza a ordonat scoaterea procesului 
de pe rolurile justiţiei. 

Cu tot sprijinul conciliator al domnitorului, cu toate că masele 
populare îi cunoşteau intenţiile considerîndu-1 un om nou, totuşi domnia 
lui a întîmpinat, în cele două etape ale ei, nenumărate greutăţi, din 
cauză că guvernele, în afară de acela al lui Mihail Kogălniceanu, tempo
rizau politica lui reformatoare. Aşa se explică manifestaţiile din ţară şi 
marile demonstraţii de la Bucureşti, care au culminat cu asasinarea pri
mului ministru Barbu Catargiu, în 1862, fiind potrivnic oricărei reforme 
agrare. 

Dintre toate manifestaţiile şi agitaţiile ce s-au desfăşurat în timpul 
acestei domnii, desigur că aceea de la 3 august 1865 este cea mai semni
ficativă. 

Deşi de proporţii mici, totuşi mişcarea populară de la 3 august 
1865 a avut o însemnătate deosebită dat fiind substratul ei. Această 
~Jianifestaţie a fost numai prilejul potrivit pentru opoziţie şi numeroşii 
duşmani ai domnitorului, pentru a-şi realiza planul : răsturnarea lui Al. 
loan Cuza. La 3 august 1865 a fost, ca să zicem aşa, o repetiţie generală 
a complotului „monstruoasei coaliţii", ce .avea să ducă la abdicarea lui 
Al. Ioan Cuza, peste cîteva luni, la 11 februarie 1866. 

lncă din timpul guvernării lui Bosianu, în aprilie 1865, domnitorul 
Cuza fusese informat că opoziţia se agită, că stringe rîndurile în vederea 
unei acţiuni complotiste. Fusese suprimate ziarele „Buciumul" şi „Nichi-

4) Arhiva MIB, nr. inv. 39101. 
5) Ibidem ; Paul I. Cernovodeanu, Mărturii contemporane privitoare la fră

mintările politice şi sociale din Bucuresti la 1859-1862, în Studii, XV (1962) ur. 1, 
p. 135-141 ; Dan Berindei op. cit„ p. 89-92. 

6) D. Bolintineanu, Viaţa lui Cuza Vodă, laşi, I, f.a„ p. 22. 
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percea", din cauza articolelor infamante la adresa domnitorului. Aceste 
ziare apar cu nume ~chimbat: „Trompeta Carpaţilor" şi „Greierul". 7) 
Cu toate acestea, guvernul continuă să suprime, din aceleaşi motive, şi 
alte foi, ca „Opiniunea naţională", şi „Conştiinţa naţională", care înlo
cuiau „Românul" lui C. A. Rosetti. 8) 

In această ultimă parte a domniei lui şi, mai ales, după lovitura 
de stat de la 4 mai 1864, după care a putut realiza reformele cunoscute 
- reforma agrară şi secularizarea averilor mănăstireşti - s-a produs un 
puternic curent de opoziţie, de adversitate chiar, împotriva lui AL Ioan 
Cuza, atît în interiorul ţării, din partea clasei dominante prin efectele 
reformei agrare, cît şi în străinătate, prin consecinţele secularizării, care 
afectau, financiar, mai multe puteri străine. Din această cauză manifesta
ţia de la 3 august a luat proporţii extraordinare mai ales în presa străină 
şi în cercurile diplomatice ostile lui AL Ioan Cuza. 

Momentul deslănţuirii turburărilor a fost ales imediat după pleca
rea lui Al. Ioan Cuza la Ems, în Prusia, pentru a-şi îngriji sănătatea. 
Din noianul de nemulţumiri, determinate şi de situaţia grea financiară în 
care se găsea ţara ca urmare a reformei agrare. adversarii domnitorului 
au ales pe cele mai simple. 

Printr-o ordonanţă a Primăriei capitalei era interzis comerţul 
ambulant, negustorii fiind obligaţi să închirieze gherete. O altă serie de 
nemulţumiri era determinată de legea monopolurilor, prin care negustorii 
de tutun îşi vedeau lezate interesele lor. Cu cîteva zile inainte de izbuc
nirea turburărilor, fusese răspîndit în oraş un apel prin care cetăţenii 
erau chemaţi să-şi ia armele pentru a se apăra „de hoţii privilegiaţi". 9) 

Pe de altă parte, fusese răspîndită o foaie, „Clopotul", ce dădea impresia 
că este tipărită în străinătate, în Austria, în ale cărei articole AL Ioan 
Cuza era aspru criticat. De asemenea, corespondenţii străini vorbeau de 
iminenţa unei „revoluţii în Bucureşti", manifeste litografiate insultau 
grosolan pe domnitor iar Ion C. Brătianu, venind de la moşia lui de la 
Florica, scria prefectului de poliţie, în ajunul turburărilor de la 3 august, 
că „nu se poate deci să fie o revoluţie în Bucureşti ci o simplă evoluţie 
prin care poporul va trece de la o stare de lucruri ce nu-i convine la una 
mai mulţumitoare, şi aceasta se va întîmpla fără luptă printr-o simplă 
manifestare a voinţei naţionale". 10) însă, confirmarea cea mai exactă 
a acţiunii complotiste a opoziţiei, o găsim într-un raport a lui Eder, con
sulul Austriei la Bucureşti, care raporta Vienei că în seara de 2 august 
fruntaşii opoziţiei s-au adunat pentru a discuta problema abdicării lui 
Al. I. Cuza şi aceea a succesiunii. 11) 

Răsmeriţa precupeţilor şi a tutungiilor agitaţi de opoziţie, n-a durat 
prea mult. Ei s-au năpustit asupra gheretelor, distrugîndu-le sau dîndu-le 
foc şi, apoi, s-au îndreptat spre localul Primăriei ce se afla, pe atunci, 
în gura Pieţei Mari; l-au devastat iar arhiva au aruncat-o în Dîmboviţa. 

7) C. C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, Buc., 1966, p. 33fi 
8) Ibidem, p. 337. 
9} Ibidem, p. 336. 

10) A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia traiană, Buc., (1936) XIV/2. 
p. 49. 

11) T. W. Riker, Cum s-a înfăptuit România, Buc., 1943, p. 588 

168 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Cum această ispravă anarhică la care. bineînţeles, se asociaseră şi haima
nalele oraşului, putea să se întindă şi să degenereze, generalul Em. Flo
rescu, ministrul de interne, intervem cu forţa armată. Mulţimea, care 
era înarmată mai mult cu ciomege, cuţite şi pietre, decît cu puşti, se 
afla în derută, fără putere. Dar, fimdcă se încăpăţînase să reziste, armata 
a deschis focul asupra ei. Au rămas pe caldarîm vreo 20 de morţi si mai 
mulţi răniţi. Atacatorii au fugit care pe unde au putut şi, după vreo :i 
ore de luptă şi haos, totul s-a liniştit şi ordinea. s-a restabilit. 

A doua zi, la 4 august, imediat după potolirea răzmeriţei, generalul 
Florescu, ministrul de interne, se adresa cetăţenilor Capitalei printr-un 
comunicat, liniştitor, în care spunea : „Prin proclamaţia mea de ieri vă 
arătam că graţie atitudinii ce voi aţi ştiut a păstra, precum şi patrioticei 
energii a trupelor din garnizoană. ordinea a fost restabilită şi perturba
torii arestaţi şi daţi pe mina justiţiei. Fiţi liniştiţi, guvernul va fi în stare 
intotdeauna la orice împrejurare a menţine ordinea. A trecut timpul cînd 
8trăinul restabilea ordinea în ţara noastră ... " 12

) 

Ceea ce ne arată că guvernul considera că şi unii agenţi diplomatici 
străini erau amestecaţi în turburările de la 3 august. Acest fapt este 
confirmat de textul unui apel, semnat tot de generalul Florescu la 5 
august, „Către toţi cetăţenii din întreaga Românie", apărut ca supliment 
extraordinar în Monitorul Oficial din acea vreme. 

ln Apel se ia atitudine faţă de „articolele .. incendiare şi provoca
toare la revoltă şi răsturnare", ce au apărut într-un ziar intitulat „Clo
potul ", cu care „poşta austriacă a inundat Capitala", editat în Elveţia, 
la Lausanne, „în limba română şi poartă drept inscripţie, pe de o parte : 
Ce'aipva, iar pe de altă, că va ieşi în toate duminicile, în toate oraşele 
României". Ministrul de interne face o lega tură între aceste articole şi 
.,sediţiunea ce guvernul a fost chemat a combate în Bucureşti în ziua de 
marţi 3 august". 13) 

Dacă această neînsemnată turburare a ordinei publice nu ar fi fost 
efectul nn~i grave acţiuni complotiste privind România, în acest caz nu 
ar fi prezentat nicinn interes istoric. Cum însă aceste turburări de stradă 
trebuiau să dea semnalul unei acţiuni revoluţionare prin care se urmă
rea detronarea lui Al. I. Cuza, ele capătă o semnificaţie istorică deosebită. 

Domnitorul a fost de îndată informat de întîmplările de la Bucu
reşti, fiind însă asigurat că nu pot avea urmări el a mai rămas la Ems 
cîteva zile, revenind la Bucureşti, mai tîrziu, după ce, în prealabil, se 
oprise la reşedinţa sa de la Ruginoasa. In schimb, la Bucureşti, generalul 
Florescu a continuat să ia măsuri drastice, ordonînd printre altele şi 
arestarea cîtorva fruntaşi politici, pe care-i considera amestecaţi în com
plotul împotriva domniei. Printre aceştia, erau citeva personalităţi 
marcante de la liberalii radicali. ca I. C. Brătianu, C. A. Rosetti, Golescu, 
Eugen Carada, Constantin Brăiloiu ş. a. 14) lnsă procurorul general al 
Curţii de apel, Schina, procurorul de secţie, Giani, şi procurorul Trib. 
Ilfov, Paciurea, refuzaseră să semneze ordinele de arestare, preferînd 

12) Arh. MIB, nr. inv. 22982. 
13) Arh. MIB, nr. inv. 41359. 
14) C. C. Giurescu, op. cit„ p. 341. 

169: 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



să-şi înainteze demisia ministrului de justiţie, D. Cariagdi. 1;;) Au fost 
numiţi alţi procurori, iar ancheta constatînd nevinovăţia fruntaşilor po
litici liberali i-a eliberat. Domnitorul, pentru a minimaliza turburările, 
amnistie pe toţi cei arestaţi, cu ocazia aniversării zilei lui de naştere, la 
30 august. 

Răzmeriţa a avut însă un implicat de ordin extern, diplomatie, 
care aru.tă, pe de o parte, adversităţile ce le întîmpina domnitorul în 
unele ţări străine, iar pe de altă parte, Îl prilejuia ocazia să manifeste 
într-o scrisoare către vizir o atitudine de înaltă demnitate naţională şi 
de adevărat patriotism. 

Presa străină, îndeosebi cea franceză, engleză, rusă, austriacă şi 
turcă, a adoptat o atitudine critică faţă de domnitor şi actele lui de gu
vemămînt. Turburările de la Bucureşti au provocat chiar discutarea 
-oportunităţii schimbării de regim în Principatele dunărene, care interesa 
foarte mult marile puteri europene Astfel, Drouyen de Lhuys, ministrul 
de externe al Franţei, a recomandat lui Iancu Alecsandri, agent-ul diplo
matic al României la Paris, ca domnitorul să-şi revizuiască, fundamental, 
politica, dacă vrea să preîntîmpine un demers colectiv al puterilor ga
rante. 16) Iar scrisoarea pe care a trimis-o domnitorul împăratului 
Napoleon III, sprijinitor activ al lui Cuza pînă atunci, nu a fost primită 
direct de împărat de la Iancu Alecsandri, aşa cum dorise domnitorul, 
di a fost predată la cancelariat. Cit despre Anglia, Rusia şi Imperiul 
habsburgic, adversitatea lor faţă de Cuza Vodă se vede din atitudinea 
adoptată de către ambasadorii acestor puteri pe lingă Poartă. Ei au cerut 
chiar o intervenţie directă a Turciei, prin trimiterea unui comisar extra
ordinar în România care să cerceteze cauzele turburărilor. Insă, Ali Paşa, 
ministrul de externe al Turciei, a respins această idee pentru că ordinea 
fusese deja restabilită la Bucureşti. In schimb diplomaţii menţionaţi au 
reuşit să determine pe vizir, Fuad Paşa, să trimită domnitorului Cuza, 
o scrisoare cu formulări dure care trădau o imixtiune directă în afacerile 
interne ale României. Ceea ce însă a provocat o replică plină de simţ al 
răspunderii din partea lui Cuza Vodă. 17) In răspunsul său, domnitorul 
Cuza aminteşte vizirului că „Principatele au dreptul a se cîrmui singure, 
fără amestecul vreunei puteri străine" şi că răzmeriţa de la 3 august, 
„a fost o simplă mişcare locală„." Domnitorul, îşi manifestă surprinderea 
că Poarta poate da crezare unor informaţii neverificate şi dacă ordinea 
nu ar fi fost restabilită de îndată, un eventual amestec direct al Turciei 
i-ar fi putut crea complicaţii în „afară de orice prevedere omenească'·. 
După această aluzie la război domnitorul încheie scrisoarea amintind se· 
cularele legături dintre poporul român şi Turcia. 11-') 

Turburările de la 3 august, dar, mai ales, ecoul lor peste hotare 
precum şi poziţia adoptată de domnitor faţă de tentativele de amestec 
în afacerile interne ale României, din partea Turciei, au provocat puter
nice reacţiuni de simpatie faţă de Cuza Vodă din partea poporului român; 
Din toate oolţurile ţăriii şi de la toate categoriile sociale ·şi corpurile 
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15) Ibidem, p. 341. 
16) Ibidem, p. 346. 
17) Ibidem, p. 343-344. 
IB) Ibidem, p. 347-348. 
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<->rganizate, domnitorul a primit scrisori şi telegrame de felicitări oentru 
politica lui de demnitate naţională. Astfel, negustorii bucuresteni,' adre
sîndu-se lui Cuza printr-o adresă, :i scrie „că am citit cu un simţămînt 
de mîndrie naţională răspunsul Măriei Voastre (e vorba de scrisoarea 
adresată lui Fuad Paşa n.n.) care răspuns ne-a pătruns de cea mai vie 
recunoştinţă, care este şi aceia a oraşului ce reprezentăm. Mergeţi Măria 
Ta pe această cale patriotică. Veţi fi urmat de acest oraş şi de ţara în
treagă ; generaţia actuală şi aceia viitoare, vor binecuvînta numele lui 
Alexandru Ioan I". 19) 

Astfel se soldă prima reacţiune a opoziţiei, adică a politicienilor 
nemulţumiţi cu actul autoritar de la 2 mai 1864. Ei au alcătuit „mon
struoasa coaliţie", a cărei conspiraţie avea să triumfe la 11 februarie 
i 866. Tur burările de la 3 august, nedepăşind cadrul unor agitaţii minore 
provocate de negustorii ambulanţi, au arătat nu numai că masele orăşe
neşti au rămas indiferente faţă de mica rebeliune ci au demonstrat, prin 
ecoul avut în toată ţara, că poporul sprijinea pe Cuza Vodă şi politica 
lui reformatoare. 

Evenimentele care au urmat loviturii de la 11 februarie 1866, prin 
aducerea lui Carol de Hohenzollern pe trnnul României, au determinat 
modificări radicale în viaţa politică a ţării care, cum era firesc, s-au 
reflectat mai puternic în viaţa politică a capitalei României. Ascensiu
nea capitalismului si consolidarea regimului burghezo-moşieresc, în 
cadrele unui stat condus de un monarh, au provocat reacţiuni ale mase
lor şi chiar în sînul păturii conducătoare împotriva regelui şi a politicii 
lui sau au pus în mişcare masele ţărăneşti care au continuat a avea re
vendicări sociale. De asemenea, trebuie consemnate şi frămîntările pe 
care le-a iscat problema naţională precum şi acele forme negative ale 
·deţii politice, proprii politicianismului demagogic. 

Încă din primii ani ai domniei lui Carol se formase un curent anti
dinastic, alimentat nu numai de simpatiile maselor populare faţă de Al. I. 
Cuza, ci şi de unele acţiuni politice cu substrat financiar pe care Carol I 
tinea să le impună. Iar printre acestea, concesiunea C'Onstruirii căilor 
ferate unui consorţiu german reprezentat de inginerul Sirusberg, cu
noscută cu numele de „afacerea Strusberg", avea un caracter onero<; 
pentru statul român. Cit despre fostul domnitor să nu se uite că după 
4 ani de la abdicare, în 1870, a fost ales deputat în Mehedinţi, fără să-şi 
fi pus personal r:mdidatura. Pentru a nu contribui la agitarea maselor, 
Al. I. Cuza a refuzat printr-o scrisoare demnitatea cu care alegătorii îl 
investiseră. 

Curentul antidinastic a crescut şi datorilă îmnrejurării că în 1870, 
in timpul războiului franco-prusian, Franţa a suferit o înfrîngere totală 
din partea Prusiei, patria lui Carol. Cind la 17 februarie 1871, armata 
prusacă ocupa Parisul, „Românul", ziarul lu~ C. A. Rosetti apare îndoliat 
fiindcă ,.ordele teutone calcă sacrul pămînt adăpat cu sîngele atîtor luptă
tori ai libertăţii". 20) Şi cum mulţi, foarte mulţi români, erau în mod 
8incer afectaţi de această situaţie, au căutat să-şi arate simpatia faţă de 
-------

10) A. D. Xenopol, op. cit„ p. 58. 
~11 ŞtPfan Ionescu, Podul Mogoşoaiei, MIB 1961, p. 45. 
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Franţa şi pe calea manifestaţiilor. Ocazia a fost prilejuită de un banchet 
organizat de colonia germană din Capitală, in sala Slătineanu, in searc; 
zilei de 11 martie 1871, pentru a fi sărbătorită victoria armatelor prusace
asupra Franţei. ln timpul desfăşurării banchetului, prezidat de Radovitz, 
consulul Prusiei la Bucureşti, manifestanţii au fost atacaţi din stradă 
cu pietre. Se sparg geamuri şi capete. Este lovit şi consulul Prusiei. Ma
nifestanţii din stradă, cîteva sute de studenţi ~i elevi, cărora li s-au 
adăugat mulţi orăşeni, deveneau din ce în ce mai agresivi. Tumultul 
creştea, felinarele se stingeau, clopotele începeau să sune, iar vocile 
strigau : „Trăiască republica ! " După ce au devastat sala Slătineanu 
manifestanţii s-au îndreptat pe Podul Mogoşoaiei spre palat. A intervenit 
armata. Pe zidurile palatului erau lipite „bilete de închiriat". Ordinea 
a fost restabilită numai în cursul dimineţii următoare. 

Dacă demonstraţia antigermană şi antidinastică nu a fost gravă în 
timpul desfăşurării ei, a fost însă gravă prin consecinţele ei. Guvernul, 
prezidat de Ion Ghica, şi-a declinat competinţa pentru restabilirea ordi
nei ; Carol, ameninţa cu renunţarea la tron, cerind însă alcatuirea loco
tenenţei domneşti care a funcţionat şi la abdicarea lui AL Ioan Cuza. Au 
fost chemaţi la palat, chiar în noaptea evenimentelor, Lascăr Catargiu, 
generalul Golescu şi colonelul Haralambie. La.scăr Catargiu şi-a luat 
răspunderea formării unui nou guvern „intrucit dezordinea din ajun era 
isprava doar a cîteva sute de studenţi şi de şcolari instigaţi de liberali, 
cărora li s-au adăugat oamenii de pe străzi''. 21 ) Noul guvern conservator,_ 
prezidat de Lascăr Catargiu, avea să instaureze o politică autoritară. 

Di11 dCeeaşi perioadă se păstrează un manifest adresat cetăţenilor din 
toată ţara, în care li se cere să subscrie „cu cit mai multe semnături" şi 
să fie trimis preşedintelui Adunării legislative. 2~) Prin această formă de 
protest, era concretizat puternicul sentiment antidinastic ce exista în 
toată ţara, în sensul că se făceau presiuni asupra Adunării legislative pen
tru ca „dacă nu vine guvernul cu proiectul de legi care să pună o mar
gine pradelor şi arbitrarului", să realizeze ei „regenerarea şi prosperitatea 
marelui corp social". 23) Aceasta, pentru că, se spunea in apel, „dacă nu 
veţi cere astăzi îndreptarea ... mîine va fi prea tfrziu". 21•) 

Viaţa politică a capitalei a fost mult frămîntată în a doua jumătate
a sec. al XIX-iea, dar mai ales după abdicarea lui Al. I. Cuza, şi de lumea 
satelor, care, încă din timpul revoluţiei de la 1848, nutrea puternică spe
ranţa că i se va face şi ei dreptate, ctîndu-se pămînt ţăranilor. Aşa se ex
plică atît rolul jucat de deputaţii clăcaşi în frunte cu Mircea Mălăieru, 
in Adunarea Ad-hoc din 1857, cît şi participarea cetelor de ţărani, veniţi 
la Bucureşti din satele judeţului Ilfov să impună alegerea lui Al. I. Cun 
ca domn ~i al Ţării Româneşti. Acesta, fiind un om nou, era sccotit că va 
face dreptate şi ţăranilor iobagi. Şi, pe aceeaşi linie revendicativă, se în
scriu şi demonstraţiile pe care au încercat să le facă ţăranii în Bucureşti 
la începutul anului 1862, cînd era discutată reforma agrară în Comisia 
centrală de la Focşani ; după cum, în acelaşi cadru de frămintare socială 

21) C. Bacalbaşa, Bucureştii de altă dată, (1871-1884) I, Buc., 1935, p. 14-1•3_ 
22) Arh. M.1.B., nr. inv. 23096. 
23) Ibidem. 
24) Ibidem. 
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trebuie puse şi mişcările ţărăneşti din 1888, care au avut un puternic ecou 
~;i în Bucureşti. 

După înfrîngerea revoluţiei de la 1848, nu a mai fost cu putinţă 
manifestarea, în nici o formă, a revendicărilor politice sau sociale ale 
maselor populare din cauza regimului reacţionar şi refractar ideii de pro
?,res social, ce s-a instaurat o dată cu căimăcămia lui Constantin Canta
·cuzino şi s-a menţinut în timpul domniei lui Barbu Ştirbei. La această 
situaţie se adaugă şi războiul Crimeii (1853-1856) care, provocînd ocu
parea Bucureştilor de trupe străine - mai întîi ruseşti şi apoi austriace cşi 
turceşti - a făcut imposibilă orice acţiune revendicativă cu caracter in
tern. Abia din primăvara anului 1857, după sosirea comisarilor puterilor 
,garante la Bucureşti, în luna martie, cînd a intervenit şi retragerea tru
pelor austriace, de cînd s-a pus pe plan european problema reorganizării 
Principatelor române, masele populare din Moldova şi Ţara Românească 
au putut să acţioneze conform intereselor de clasă. 

In asemenea condiţii, în cadrul luptei pentru Unire, ţăranii puşi în 
mişcare de către foştii deputaţi clăcaşi, au manifestat pentru alegerea 
unui domn nou şi pentru reforma agrară. Numeroase documente interne 
precum şi corespondenţa consulilor străini dezvăluiesc rolul jucat de 
ţăranii din preajma Bucureştiului pentru alegerea lui Al. I. Cuza. Con
sulul Franţei la Bucureşti, Beclard, scria într-un raport din 8 februa
rie 1859 că în ziua alegerii ~ 24 ianuarie -- „un mare număr de ţărani 
veniţi din împrejurimi îngroase rîndurile maselor formate din popu
laţia mahalalelor". 25) Aceştia, alături de meşteşugari, negustori şi restul 
orăşenilor au impus alegerea lui Al. I. Cuza, în care masele au intuit pe 
omul nou, reformatorul. !n adevăr, alegerea lui Al. l. Cuza a provocat un 
mare entuziasm pretutindeni. Asa se explică dece, la 8 februarie 1859. 
cînd Al. I. Cuza vine, oficial, la Bucureşti este primit de la Băneasa, 
cie valuri nesfîrşite de săteni şi orăşeni. „100.000 de oameni adunaţi din 
diferite sate şi urbe formau această lume entuziastă ce venea spre în·· 
tîmpinare". 2G) 

Mişcarea ţăranilor ilfoveni şi prahoveni din 1862. a arătat nu nu
mai bucureştenilor ci şi guvernanţilor, proporţiile pe care le luase lupta 
ţăranilor pentru pămînt. Ei ameninţau luarea cu asalt a capitalei noului 
stat român unificat. Documentele vremii arată că în preajma zilei de 
24 ianuarie 1862 înainta spre Bucureşti, „pe drumul Tămădăului", o 
ceată de 700-800 de oameni. O altă ceată, la fel de numeroasă, încerca 
să intre în Bucureşti prin bariera Beilicului. Un alt document vorbeşte 
de unul din conducătorii ţăranilor care ,,foarte sumeţi şi cu nepăsare 
~.triga că au venit la dreptate.„" 27) Iar din alte documente, reiese că la 
Afumati fuseseră arestati 160 de tărani care voiau să intre în oras. 
Procestil tuturor ţăranilo; deţinuţi la Văcăreşti, s-a judecat în primăva~a 
anului următor, 1863, iar Mircea Mălăieru, unul din fruntaşii miscării, 
ca şi ceilalţi de altfel, a fost eliberat în 1864. 28) 1n lunile următloare 

25) Istoria oraşului Bucureşti, I, Buc., 1965, p. 262 
26) D. Bolintineanu, Cuza Vodă şi oamenii săi. Buc., 1870, p. 25. 
27) Dan Berindei, Ştiri noi cu privire la M. Mă!ăieru şi la Mişcarea ţărănească 

<lin 1862, în Studii VIII, (1955) nr. 4, p. 100. 
28) Istoria oraşului Bucureşti, Euc,, 1965, p. 290 
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s-au menţinut măsurile de ordine pentru a fi preîntîmpinate eventuale 
noi mişcări. Una din acestea era şi întocmirea unui raport zilnic pri
vind „starea Capitalei'', în care se preciza că „liniştea domneşte în oraş" 
şi cuprindea lista celor intrnţi şi ieşiţi din capitală timp de 24 de ore. 29) 

În acelasi cadru al mişcărilor ţărănesti care au frămîntat viaţa poli
tică a Capitalei şi pe conducătorii statului în acelaşi timp, se înscriu 
şi răscoalele ţărăneşti din primăvara anului 1888 susţinute şi de· 
proletariatul bucurestean, c~.re au izbucnit în j"'.1deţul Ilfov şi în cele limi
trofe, ca urmare a agitaţiei politice ce se desfăşura la Bucureşti, mate
rializată prin lupta de stradă pe care a dat-o opoziţia împotriva guver
nării de 12 ani a lui I. C. Brătianu. Nemulţumirile satelor erau nenumărate. 
Deşi reforma agrară fusese legiferată de mai bine de două decenii 'Şi 
deşi prin lupta soldatului-ţăran se înfăptuise cu 11 ani în UJrmă inde
pendenţa României, totuşi regimul burghezo-moşieresc continua să ignore 
realităţile şi speranţele vieţii ţărăneşti. De aceea, răscoalele din anul 1888 
pot fi considerate o repetiţie generală a marilor răscoale tărăneşti 
din 1907. Dintr-o jalba a unor ţărani, veterani ai războiului din 1877, 
închişi la Văcăreşti, aflăm că ei, deşi au făcut acest război, avînd ca 
„acoperiş cerul şi stelele şi aşternut, şanţurile cu apă dimprejurul Plev
nei", totuşi nu au fost împroprietăriţi. „în zadar ne-am luptat, am 
aşteptat şi am răbdat pînă în timpul de faţă", spun semnatarii acestei 
jalbe adresată capului statului Acum, ei cereau mai puţin : doar gra
ţierea. 30) 

Răscoalele ţărăneşti din 1888 au tulbunit grav viaţa politică a Ca
pitalei, din cauză că cercurile politice erau preocupate la mijlocul lunii 
martie cu schimbarea guvernului lui I. C. Brătianu. Atunci, în zilele de-
13, 14 şi 15 martie, opoziţia, sprijinită de masele orăşeaeşti, a dat conti
nuu asalturi împotriva guvernului I. C. Brătianu, pe care regele Carol nu 
voia să-l schimbe, deşi guvernase, fără întrerupere, în ultimii 12 ani, din 
cauză că se realizase o perfectă înţelegere între capul statului şi şeful· 
guvernului în ceea ce priveşte politica externă a României. Campania de 
răsturnare a guvernului începuse încă din 1887 cînd fusese constituită în 
acest scop „Liga de rezistenţă", în fruntea căreia se aflau Nicolae Fleva şi 
Nicolae Filipescu. 31) 

In primăvara anului 1888 s-au ţinut nenumărate întruniri, au fost 
organizate manifestaţii, pe străzi şi în faţa palatului, s-a trecut chiar la 
acţiuni violente, intervenind poliţia si armata ; s-au votat moţiuni de soli
darizare şi desolidarizare cu guvernul. Anarhia începuse să încolţească în 
viaţa statului român iar capitala dădea impresia, în zilele de 13, 14 şi 
15 martie cît a durat criza, unui oraş asediat. In ziua de 14 martie armata 
a trebuit să facă uz de puterea ei de foc, dar numărul victimelor a fost 
redus, un mort şi mai mulţi răniţi. 32) 

Opoziţia, din ce în ce mai îndîrjită, mai ales din cauza dîrzeniei lui 
Carol care nu voia să schimbe guvernul, a hotărît ca în ziua de 15 martie,. 
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29) Arh. M.I.B„ inv. nr. 12948. 
30) Ibidem, inv. nr. 61620. 
St) C. Bacalbaşa, op. cit„ 2, p 48. 
32) Ibidem., p. 65 
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toţi deputaţii ei să se adune la Băile Eforiei de unde, cu capetele desco
perite, să meargă la Cameră. 33) 

Un contemporan, C. Bacalbaşa, spune despre această manifestaţie că 
a fost impresionantă prin participarea masivă a orăşenilor. 3~) 

O altă problemă care a frămîntat pe orăşeni a fost soarta româ
nilor din Imperiul habsburgic. Masele orăşeneşti au dovedit în această 
privinţă în mod constant un puternic sentiment naţional, luînd atitudine 
ori de cîte ori poporul român din provincia de peste munţi era supus· 
la o politică de deznaţionalizare. Oricît Carol, prin legăturile pe care le 
avea cu Prusia şi Austro-Ungaria, căuta să modereze răbufnirile senti
mentului naţional, nu a reuşit. Guvernele au fost puse mereu în situatii 
delicate, pentru că, pe de o parte; trebuiau să ţină seama de intervenţiile 
venite de la Viena sau Budapesta, iar pe de altă parte, nu aveau cum înă
buşi afirmarea luptei pentru libertatea poporului român. 

O deosebită semnificaţie politică privind problema Transilvaniei au 
avut-o serbările de la Bucureşti, în 1867, pentru înfiinţarea Societăţii 
academice. Nu întîmplător au venit la Bucureşti, pentru a participa la 
aceste serbări, numeroşi ardeleni, fruntaşi ai vieţii culturale româneşti ; 
nu întîmplător pentru întocmirea Dicţionarului limbii române au fost 
numiţi doi ardeleni : Timotei Cipariu şi I. Massim.35) lncă din ianuarie 
1867 luase fiinţă ziarul „Perseverenţa" iar în mai acelaşi an a fost în
fiinţată la Bucureşti „Societatea Transilvania" sub preşedinţia lui 
AL Papiu Ilarian, prin care era susţinută cauza românilor de peste munţi. 
Iar în luna iulie, cînd s-a ţinut tot la Bucureşti prima sesiune a Societă
ţii Academice Române, Gheorghe Bariţiu şi Timotei Cipariu şi-au expri
mat convingerea că „bărbaţii de stat ai românilor vor îngriji pentru eli
berarea perfectă a patriei române". 36) 

Către sfirşitul secolului, atitudinea maselor orăşeneşti a cunoscut 
însă forme mai precise. ln 1892, cînd politica de deznaţionalizare iniţiată 
de Habsburgi a luat forme mai pronunţate, fruntaşii ardeleni au găsit la 
Bucureşti, în toate cercurile, înţelegerea şi subsidiile necesare pentru a 
duce lupta pentru apărarea românilor transilvăneni. Părintele Lucaci şi 
George Raţiu, preşedintele Partidului naţional român, sint sărbătoriţi la 
Bucureşti ; ei sînt obiectul unor semnificative manifestaţii ori unde erau 
recunoscuţi de bucureşteni. 37) Insă manifestaţiile pentru românii de peste 
munţi au cunoscut o formă extraordinară în 1894, în timpul procesului 
Memorandumului. La 24 aprilie, în ajunul începerii la Cluj a procesului 
românilor care se plinseseră împăratului împotriva administraţiei, Liga 
culturală a ţinut o mare întrunire de protest în sala Bă'iloI' Eforiei. A 
fost un adevărat miting. Iar cînd, totuşi, justiţia habsburgică, n-a ţinut 
seama de nimic şi a osîndit pe memorandişti, bucureştenii şi, îndeosebi, 

33) Arh. M.l.B„ inv. nr. 42926. 
34) C. Bacalabaşa, op. cit., p. 63 ; Arh. M./.B., inv. nr. 42926. 

35) Dan Berindei, Infiinţarea Societăţii literare (Academica) fn Studii, 2, 1956, 
nr. 5, p. 35. 

36) Istoria României IV, p. 575, Istoria oraşului Bucureşti, I, p. 321. 
37) C. Bacalbaşa, op. cit., III, p. 147. 
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tineretul universitar, au intrat într-o vie agitaţie. 38) Cit de răscolit era 
sufletul românesc din cauza politicii habsburgice în Transilvania, se poate 
vedea din faptul că 2 ani mai tîrziill, în 1896, împăratul Frantz Iosif a 
ţinut să vină la BuCUl'eşti, la Carol. A fost primit cum se cuvine, dar 
fără manifestaţii de simpatie din partea orăşenilor. 

Cînd la 3 mai 1898 s-au împlinit 50 de ani de la Adunarea pe 
Cîmpul Libertăţii de la Blaj a celor 40.000 de români care au cerut 
drepturi şi libertate naţională, bucureştenii au manifestat în mod puternic 
~i semnificativ. La orele 10 s-a oficiat un parastas la biserica Zlătari : 
la orele 14 mulţimea s-a adunat în Cişmigiu de unde procesiunea s-a 
îndreptat spre şoseaua Kiseleff. Participau studenţii bucureşteni, membrii 
Ligii culturale, studenţii transilvăneni cu cocarde negre şi apoi valuri 
de orăşeni. Manifestanţii au parcurs calea Victoriei sub o ploaie de flori 
.aruncat1e de la balcoane şi sub faldurile tricolorului care fîlfiia pe la 
toate casele. Tot în aceeaşi zi a fost publicat şi testamentul lui Avram 
Iancu care îşi lăsase „toată averea mişcătoare şi nemişcătoare ... în folosul 
naţiunii'· şi a studenţilor în drept, „tare crezînd că luptătorii cu arma 
legii vor putea scoate drepturile naţiunii mele", erau ultimele dorinţe 
ale vajnicului luptător pentru libertatea naţională. 39) 

Una din racilele organice ale vechiului regim burghezo-moşieresc a 
fost, desigur, şi ceea ce numim politicianism, formă prin care se înţelege 
subordonarea intereselor generale ale statului, intereselor particulare ale 
partidelor politice. Cum lupta pentru putere a constituit în mod perma
nent obiectivul principal al cluburilor politice, ea a luat diverse forme şi 
a agitat mereu viaţa societăţii şi a statului român. 

Una din aceste forme era aceia a bătăliilor electorale, atunci cînd 
partidele, pentru a impune alegerea candidaţilor lor, recurgeau la fel 
de fel de metode. Fiecare partid îşi avea statul să'..l major pentru cam
paniile electorale. Iar el era format şi din bătăuşi bine cunoscuţi perife
riei bucurestene. Unul din aceştia, Ilie Tabacu, zis şi Ilie Geambaşu, a 
fost vestit în luptele electorale de la sfîrşitul secolului trecut. Un altul, 
a fost Temelie Trancă. Erau spaima cartierelor mărginaşe. Au sfîrşit 
dramatic, fiind ucişi în timpul alegerilor din 1875. 40) 

O formă de manifestare împotriva politicianismului a fost satira 
politică. Deseori, pe scenele teatrelor bucureştene se jucau reviste în 
care erau biciuite moravurile si, mai ales, năravurile politice. Chiar Matei 
Millo a închiriat în 1877 sala Teatrului Mare pentru a juca, printre alte 
piese şi satira politică: „Haine vechi şi zdrenţe politice". Iii) 

Aşa se explică de ce C. A. Rosetti, luptătorul român de la 1848, 
fruntaşul liberal radical, a fost în mod permanent un adversar declarat 
faţă de spiritul retrograd şi politicianism. Cînd în seara zilei de 28 noiem
brie 1877, după anunţarea oficială a căderii Plevnei, numeroşi cetăţeni 
s-au dus la locuinţa lui C. A. Rosetti, pentru a-l aclama, el le-a spus : 
„Domnilor am luat Plevna externă, e adevărat, acum însă ne mai rămîne 

38) Ibidem, II, p. 166. 
39) Ibidem, p. 241-212. 
40) Arhiva M.1.B., inv. nr. 23097. 
41) C. Bacalbaşa, op. cit., I, p. 206. 
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<Ca să luăm Plevna internă". 42) Ceea ce, nu i-au iertat în primul rînd 
.conservatorii, pînă la moarte. Şi tot datorită înverşunatelor lupte politice 
poate fi explicată adversitatea pe care o avea poetul Eminescu, redactor 
la „Timpul", oficiosul conse~atorj.19_!'.LJ~~ de ~,_b,,_~~s.~.tJLp_~ _f.a!_'~ l-a, 
·stigm_atiza,ţTtf Sţi"iSE_9Tea a III-aL_!l_!!:l_!!~i_cînd_ v_or\J~şţ~ de „pocit~~a". cu 
„bulbucaţii ochi de broască ... " 43) ------- -- --

Lupta pentru put~re-dintre conservatori şi liberali a fost dusă în 
mod constant din momentul Unirii Principatelor. Conflictul dintre libe
ralii radicali şi moderaţi, pe de o parte, şi conservatori, pe de altă parte, 
a cunoscut forme variate. Una din ele a fost şi aceea a luării de atitudine 
faţă de cite o lege. Astfel, în 1893, cînd Lascăr Catargiu, prim minimru, 
a depus pe biroul Camerii legea înfiinţării jandarmeriei rurale, ca urmare 
a răscoalelor ţărăneşti din 1888, reacţia opoziţiei liberale a fost imediată 
şi violentă sub motivul că jandarmeria rurală ar fi numai un instrument 
al guvernului ca să poată teroriza opoziţia. Insă legea care a dezlănţuit 
acţiuni politice şi a dus la încăierări în stradă, soldate cu morţi şi 
răniţi, a fost legea ma.ximului, adică legea taxelor comunale, pe accize. 44) 

El'i a fost corn bătută cu violenţă de liberali care au promis că o v.or 
desfiinţa, dar cînd au venit la putere, în 1895, au păstrat-o ! S-au ţinut 
adunări de protest, au fost desfundate mahalalele, mii şi mii de oameni 
s-au adunat în Piaţa Unirii şi în incinta Adunării legislative. A trebuit 
să intervină armata. S-a deschis foc. Au fost morţi şi răniţi. 45) Eveni
mentele din acele zile ale lunii aprilie 1893 au demonstrat, încă o dată 
unde duce spiritul politicianist, adică lupta dintre partide, izvorîtă din 
~nterese sau pasiuni de club. 

Frămîntările politice mai însemnate, care au caracterizat viaţa ca
pitalei României pînă la 1900, au dovedit un stadiu de dezvoltată con
:ştiinţă naţională din partea tuturor orăşenilor. Iar la acesta, dacă adăugăm 
lupta de clasă, cu pronunţatul ei conţinut social, care se manifestă mai 
ales la sfîrşitul sec. al XIX-lea, după ce se dezvoltase industria şi se 
.consolidase regimul burghezo-moşieresc, ne vom da seama cit de însufle
ţită a fost viaţa oraşului-capitală şi cît de variate şi vaste au fost pro
blemele ce i s-au pus. Ceea ce, de altfel, reiese şi din faptul că după 
abdicarea lui Cuza Vodă, burghezia liberală a căutat să--şi întărească 

poziţiile, organizînd militar masele orăşeneşti care, prin situaţia lor 
materială, învederau o atitudine burgheză. Astfel, în martie 1866, a fost 
votată de corpurile legiuitoare legea pentru înfiinţarea „Guoardiei oră
şeneşti", instituită în toate oraşele, „pentru a priveghea la paza ordi
nei". 46) Insă, conservatorii, de temerea unei insurecţii burgheze, au 
<dezorganizat guarda civică în 1872, reducînd-o pînă în 1877, la 2 bata
lioane. La toate acestea se adaugă şi faptul că oraşul Bucureşti a fost şi 

42) Ibidem, p. 240. 
43) Mihai Eminescu. Poezii, ediţie îngrijită de D. Panaitescu-Perpessicius, (Buc., 

1963), p. 125. . 
44) C. Bacalbaşa, op. cit., II, p. 150-151. 
45) Raportul doctorului Felix, în Arhiva M.l.B. inv. nr. 73517. 
46) Istoria oraşului Bucureşti, p. 321 
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un centru al luptelor popoarelor balcanice, pentru libertate şi indepen
denţă. Numeroşi revoluţionari bulgari, în frunte cu Hristo Botev, s-au 
refugiat în Bucureşti unde au desfăşurat, înainte de războiul din 1877, 
o vastă acţiune revoluţionară pentru a chema la luptă de eliberare de 
sub jugul otoman poporul bulgar : lupta ce avea să culmineze prin parti
ciparea unităţilor de voluntari bulgari la războiul pe care l-am purtat 
alături de armata rusă, pentru cucerirea independenţei României. 

Dacă din prima categorie, - frămîntările politice - eliminăm as
pectele negative, manifestările politicianiste, constatăm că masele oră
şeneşti s-au ridicat fie pentru apărarea ideii de progres, luptind pentru 
reforme şi libertate socială, fie pentru afirmarea ideii de libertate naţio
nală, dat fiind că o bună parte din marea familie a poporului român era 
sub stăpînire străină. Ceea ce, recunoaştem, a dovedit o înaltă conştiinţă 
civică din partea maselor orăşeneşti care s-au situat, în perspectiva 
istorică, ca luptătoare active pentru viitorul liber al poporului român. 

Toate aceste lupte '?i frămîntări politice la care masele bucureştene 
au participat intens mai ales după Unirea Principatelor, alcă.tuiesc, de 
fapt, numai unul din factorii care caracterizează viaţa politică şi socială 
a capitalei României, în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Ea nu poate 
fi definită fără a se ţine seama, în principal, de contribuţia proletariatu
lui bucureştean care, pe măsură ce se emancipa şi rîndurile lui se în
mulţeau, dat fiind procesul de industrializare în continuă desfăşurare, a 
jucat un rol din ce în ce mai însemnat în viaţa politică a capitalE'i şi 

deci şi a ţării. De la societăţile de ajutor reciproc şi primele manifestări 
ale unor greve spontane, pînă la greva „lucrătorilor în fier şi lemn", din 
1888, prima grevă organizată pe principiul luptei de clasă. sau înfiinţa
rea Clubului muncitorilor din Bucureşti (1890) şi crearea Partidului So
cial Democrat al Muncitoriîor din România (1893), este tot atîta drum 
ca de la o muncitorime neorganizată şi exploatată, la una organizată şi 

c.:onştientă de rolul pe care îl are de îndeplinit în societatea roma!1ească. 
Iar la aceasta trebuie să avem în vedere şi influenţa, majoră, pe care a 
exercitat-o literatura marxistă răspîndită în rindurile muncitorimii bucu
reştene precum şi aportul cercurilor revoluţionare, cercuri de structură 

socialistă, pentru formarea conştiinţei si maturizarea proletariatului. Nu
mai aşa se poate explica participarea lui activă la toate momentele mai 
de seamă din viaţa politică a ţării. Considerînd războiul pentru cucerirea 
independenţei (1877) ca un război just, muncitorimea bucureşteană l-a 
sprijinit iar cercurile socialiste au scos chiar un ziar, „Socialistul", care 
susţinea participarea României la acest război ; apreciind că revoltele 
ţărăneşti din 1888 se înscriu în categoria ur.or revendicări întemeiate, 
aceeaşi muncitorime, a fost alături de pătura ţărănească. Ceva mai mult, 
ea însăşi luptînd pentru revendicări democratice - 8 ore de muncă, vot 
universal, repaosul duminical - muncitorimea bucureşteană a consti
tuit avangarda maselor oră7eneşti, alcătuite din me-şteşugari, mici negus
tori şi celelalte categorii ale oamenilor muncii. Aşa se explică de ce sărbă
torirea zilei de 1 Mai, ca zi a muncii, pe care au organizat-o muncitorii 
bucureşteni, pentru întîia oară, în 1890, la sala Trocadero, era, în acelaşi 
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timp, şi sărbătoarea tuturor categoriilor sociale alcătuite din oamenii cei 
mulţi, ai muncii. 

Astfel, numai prin cunoaşterea adincită a dezvoltării şi maturizării 
proletariatului bucureştean în perioada menţionată, vom putea avea ima
ginea completă a vieţii politice şi sociale a capitalei României, în a doua 
jumătate a sec. al XIX-lea. Dar, după cum am mai arătat, acest al doilea 
factor determinant - proletariatul - se impune să facă obiectul unei 
analize deosebite. 

Res-1me 

L'auteur analyse Ies troubles politiques qui ont agite la vie de la capitale 
de la Roumanie pendant la seconde moitie du XIX-eme siccle. Les troubles sociaux 
qui ont mene a la creation du proletariat bucarestois, ă des greves et ă la consti
tution du premier parti des travailleurs, le parti Social-Democrate des ouvriers 
de Roumanie, formera l'objet d'un autre article. 

De l'analyse des eYenements politiques ii en ressort plusieures conclusions 
en mesure de caracteriser l'etat d'esprit des habitants de la viile pendant la periode· 
mentiO'nnee. 

Premierement, on met en evidence une tendance de plus en plus prononcee 
de la part des masses bucarestoises de donner leur ai:;pui au prince regnant Al. 
Ioan Cuza, afin de realiser Ies reformes que ces masses attendaieni depuis long
temps. Parmi celles ci on remarque. en premier lieu, la secularisation des biens 
des monasteres et la reforme agraire. 

En second lieu, l'auteur pr(•sente en cet article aussi les aspects de la lutte 
antidynastique que Ies masses bucare.>toises ont combattu constamment. 

Enfin, en troisieme Ji.eu, l'auteur souligne le role joue par Ies bucarestois en 
ce qui concerne l'assistance des roumains de Transsylvanie sur lesquels pessait le· 
JOUg des Habsbourgs. 

Toutes ces attitudes et manifestations de masses bucarestoises demontrent 
leur orientation dcmocratique et progressiste, en merne temps que le developpement 
et la maturisation de l•eur conscience civique. En meme temps, on faii ressortir 
aussi le solidarite des habitants de la viile avec Jet: masses des paysans qui ont 
participe activement pour determiner la reforme agraire. 
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ACTIVITATEA LIGII CULTURALE - SECŢIA BUCUREŞTI 

ÎNTRE CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE 

de PETRE DAICHE 

La 24 ianuarie 1891 ia fiinţă în Bucureşti „Liga pentru unitatea 
culturală a românilor" care avea să exercite o înrîurire deosebită în 
c.:ultivarea conştiinţei unităţii naţionale. 

Scopul societăţii este clar exprimat în articolul 2 al statutelor : „a 
cultiva conştiinţa solidarităţii în întreg neamul românesc" 1). Pentru 
atingerea acestui scop în art. 3 al statutelor se preconizau următoarele 
mijloace: 

a) înfiinţarea de şăli de lectură şi biblioteci, 
b) tipărirea de cărţi în edituri populare, 
c) sprijinirea publicaţiilor care ar lucra în scopul Ligii 
d) conferinţe şi întruniri publice, 
e) sărbătorirea datelor mari din viaţa trecută a naţionalităţii 

române. 2) 

Nu poate fi nici o îndoială că punctele redate mai sus sînt o dovadă 
certă a faptului că Liga a urmărit scopuri culturale - dar în acelaşi' 
timp trebuie amintit că scopul iniţial „a fost acela de a întrebuinţa 
minunata cultură solidară a românilor nu pentru scopuri de popularizare 
pînă la ultimul sat, a acestei culturi, şi nici pentru a îndeplini acel rol 
al Academiei pe care de la o bucată de vreme şi l-a însuşit Astra din 
Ardeal... ci pentru scopuri curat politice. Da, sîntem o societate care a 
tins totdeauna la trezirea, păstrarea şi dezvoltarea sentimentului naţional 
la românii care se găseau dincolo de marginile ţării libere". 3) 

Cu toate greutăţile întimpinate, printre care amintim lipsa de 
mijloace pentru o propagandă mai largă, Liga culturală, prin sacrificiile 
unora din ~mbrii săi, a reprezentat o asociaţie activă, militantă, care 
a contribuit eficient la desăvîrşirea unităţii naţionale. 

Activitatea societăţii era îndrumată de un comitet central executiv 
iar fiecare secţie avea în frunte un comitet ales. Conform statutelor 
numărul secţiilor era nelimitat se preciza, însă, că în fiecare comună nu 

1) Statutele şi regulamentul ligii pentru unitatea culturală a Românilor, Foc
şani, 1891, p. 2. 

2) Ibidem, vezi şi Barbu Theodorescu, Date istorice din viaţa Ligii culturale, 
în Boabe de griu, an. I (1930) Nr. 8, octombrie p. 458; Vasile Netea, Les antece
dents et la lutte de la „Ligue culturelle" pour l'unite nationale„ în Revue Rou
maine d'historie, p. 554. 

3) Buletinul Ligii culturale, an VIII (1939) nr. 13, din 1 iulie, p. 1. 
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Savantul Nicolae Iorga, preşedintele Ligii culturale, la biroul 
său de luC'ru. 

poate exista decît o singură secţiune care se declara constituită în mo
mentul în care se întrunea, în acest scop, cel puţin 15 membri (art. 4). 4) 

In statut se prevedea, de asemenea, că ori cîte secţiuni s-ar consti
tui „ele formează între ele un singur corp, o singură societate" 5) Cu 
toate acestea secţiile aveau o largă autonomie concretizată în putinţa de 
a acţiona în spiritul programului Ligii pe baza unor iniţiafr.re proprii. 
Dovada creşterii activităţii societăţii este ilustrată şi de numărul secţiu
nilor care a sporit continuu. Astfel, dacă în 1911 existau 51 secţiuni (din 
care 1 la Berlin şi alta la Paris, 26 în capitale sau oraşe de reşedinţă a 
judeţelor, 11 în oraşe neresedinţă, iar restul în diferite tîrguşoare sau 
comune rurale din judeţele Argeş, Bacău, Buzău, Constanţa, Dolj şi 
Prahova) în 1930 numărul lor depăşea cifra de 100. 

Dintre acestea cea mai puternică, atît ca număr de membri cît şi 
ca activitate, era secţiunea Bucureşti înfiinţată la 24 ianuarie 1891 6). 

Fiind sediul Ligii pe întreaga ţară, pose::lînd o secţie puternică, orasul 
Bucureşti s-a impus ca unul din cele mai active centre prin activitatea 
multilaterală, prin iniţiativele valoroase întreprinse pe plan local. 

In condiţiile noi de după primul război mondial activitatea Ligii 
cunoaşte noi orientări, ea adaptîndu-se cerinţelor şi realităţii impuse de 

4) Statutele Ligii pentru unitatea culturală a tuturor romcînilor. Buc., 1928, 
p. 5. 

5) Ibidem. 
6) Ibidem. 
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viaţă. Este adevărat că imediat după terminarea războiului, mai precis 
pînă la 31 mai 1919 cînd a avut loc primul congres postbelic la Rîmnicul 
Vilcea, activitatea Ligii era mult redusă iar în cadrul multor secţii 

::,tăruia o anumită dezorientare. De fapt, începînd cu vara anului 1916, 
în condiţiile războiului, cînd o parte a membrilor Comitetului central 
nu mai erau în ţară, alţii au intrat în funcţii administrative superioare 
sau au luat drumul pribegiei, activitatea a fost paralizată. In plus, în 
condiţiile de atunci, devenise aproape imposibilă influenţarea unei mase 
mai mari de public datorită risipirii unei lumi exasperate de cele mai 
mari lipsuri şi de cele mai dureroase suferinţe, ca şi prin constrîngerile 
oficiale. ;) 

Reluaea activităţii după primul război mondial a întimpinat mari 
dificultăţi datorită lipsei mijloacelor materiale, a dezorganizării unor 
secţii, peste întreaga activitate războiul lăsînd o amprentă puternică. 

„Am aflat aici - (în Bucureşti n.n.) - se spune în raportul pre
-zentat la congresul din 1919 - arhivele noastre furate, biblioteca noastră 
risipită, pe cînd averea, cu greu strînsă, a societăţii se găseşte în mînă 
[,trăină". 8) 

Ridicîndu-se împotriva acelora care „vedeau" activitatea Ligii în
'cheiată N. Iorga spunea la acelaşi congres : „Nu e deloc adevărat că 
Ligei i-ar rămîne să-şi comtate numai rezultatul fericit al unor strădanii 
în care s-a amestecat ~i truda ei pentru ca să se dizolve cîntînd pe tonul 
victorioşilor un ultim „Deşteaptă-te Române". 9) 

ln continuare în raport se arată că niciodată societăţii nu i s-a 
deschis un aşa vast cîmp de activitate unde Liga acţionînd pe aceeaşi 
bază, tinzînd spre aceleaşi metode şi scopuri „are putinţa ş1 deprinderea 
de a lucra, bineînţeles adăugindu-şi tocmai forţele necesare pentru acea
sta". 10) N. Iorga aprecia că „nu putem crede că am ajuns la capăt decît 
atunci cînd cel din urmă ţeran al nostru va fi la nivelul orcărui ţeran 
din lume. Şi nici atunci nu ne putem odihni". 11) 

Conducătorul Ligii între cele couă rli2'boaie mondiale, acela care 
~i-a pus amprenta personalităţii sale în initiativele şi activitatea ei, a 
fost marele învăţat N. Iorga ales preşedinte al Comitetului Central exe
cutiv la 4 iunie 19 \9. 12) 

Aşa cum am spus secţia din Bucureşti s-a situat în fruntea sectiu
nilor Ligii, a reprezentat un adevărat centru de orientare îndrumare si 
iniţiativă, spre care erau îndreptate privirile celorlalte sedtiuni din tară. 
După război, pînă la construirea pa'1atului Ligii culturale c:Îin Bd. Schilu 
Măgureanu (azi Teatrul Municipal „Lucia Sturdza-Bulandra") secţia 
Bucureşti - ca şi Comitetul central de altfel - îşi avea sediul în str. 
Banu Mărăcine nr., 1. 13) Referindu-se la greutăţile izvo1·îte din lipsa unui 

7) Raportul lui N. Iorga la congresul din 31 mai 1919, în Calendarul Ligei 
culturale pe 1920, p. 21-22. 

fl) lbidem. 
A) Ibidem, p. 22. 

10) Ibidem. 
11) Ibidem, p. 26. . 
12) N. Iorga, Memorii. !nsemnări zilnice (maiu 1917, martie 1920). Războiul na

/iona!. L'apta pentru o r.ouă viaţă politică), voi. I, Ed. „Naţionalii", s. Ciornei, 
)l 211. 

13) Calendarul Ligii culturale pe anul 1927, p. 95. 
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local propriu, adecvat, la Congresul ţinut la Timişoara în 1925 se spune
că Liga e „adăpostită ca un simplu nevoiaşi - în localul Institutului 
S.E.E. Liga nu poate dispune acolo decît de 2 camere. Toată activitatea 
ei e paralizată de acest lucru". 1 ~) 

Dar să vedem în ce a constat activitatea secţiunii Bucureşti, prin 
ce forme s-a manifestat ea şi ce răsunet a avut în rîndul populaţiei Capi
talei. Urmărind dezvoltarea şi însuşirea de mase a culturii nu sub forma 
erudită a academiilor sau a sistemelor pedagogice sau filozofice, Liga avea 
în vedere „sensul intim, naţional şi popular, puterea morală ce se alcătu
ieşte în sufletul oricăruia din fiinţa acestei culturi, datoare a vorbi tutu
rora şi a se face înţeleasă de oricine". 15) Militînd pentru promovarea 
culturii naţionale Liga se pronunţa, în acelaşi timp, pentru cunoaşterea <şi 
însuşirea culturii altor naţiuni. „A crede într-o naţiune a ta, e a recu
noaşte altele care nu sînt ale tale, a le recunoaşte în tot ce le formează : 
rasă, limbă, cultură, amintiri, a te feri de a le jigni în vreunul din aceste· 
elemente, a te bucura chiar de existenţa şi dezvoltarea lor, fiindcă statul 
naţional nu-şi poate afla locul decît intr-o lume organizată naţional şi 
caracterele unui neam nu ies la iveală decît :într-un cadru naţional el 
însuşi". 16) In continuare, în acelaşi articol semnat de N. Iorga, se spune· 
că „un popor care atentează la vitalitatea altuia pentru a trăi, se dezo
norează pe sine" 1 ') 

Secţiunea din Bucureşti a fost prima care a înţeles că Liga nu e 
„o instituţie aristocratică cu o activitate limitată într-un cadru senti
mental şi romantic ci o ajutătoare harnică şi iubitoare a neamului i'n 
ioate silinţele lui de a se ridica la treapta de civilizaţie a popoarelor 
moderne ,afirmîndu-se totodată însuşirile care-l deosebesc de alte na
ţiuni". 18) Rapoartele prezentate la congresele anuale ale Ligii vin şi ele· 
să confirme activitatea prodigioasă a secţiei din Bucureşti. Iată cîteva din 
aprecierile cuprinse în rapoartele prezentate la congresele anuale ale 
Ligii culturale : „Intre secţiile care au avut o activitate demnă de toată 
lauda trebuie să punem în primul rînd secţia Bucureşti care - mulţu
mită harnicului său secretar, neobositului comitet studenţesc care a ajutat 
cu atîta rlvnă şi dezinteresare la organizarea şi buna reuşită a frumoa
selor aşezări ale secţiei, precum şi Comitetului de doamne, - a fost mai 
presus dP. orice laudă. In special Comitetul de studenţi, membri ai Ligii 
culturale, au organizat o altă serie de şezători prin mahalalele Bucu
reştilor, şezători care au fost foarte frecventate, el a înfiinţat 5 biblioteci 
populare, precum şi cîteva şcoli de adulţi (Congresul din Galaţi, 1923). 19} 

„Incepem darea de seamă a activităţii secţiunilor noastre, se spune în 
raportul ţinut la congresul din Tîrgul Mureş în 1927 - cu secţia Bucu
reşti, pentru preţiosul sprijin ce l-am avut totdeauna într-însa şi pentru 
activitatea sa demnă de laudă într-un mediu destul de neprielnic şi sa
turat pînă la exces de o propagandă culturală nu totdeauna destul de 

14) Congresul Ligii culturale din Timişoara. 1925, p. 9. 
15) Neamul Românesc, XX (1923), nr. 116, clin 23 mai. 
16) Congresul din Galaţi al „Ligii culturale", 27-31 mai 1923, p. 3. 
17) Ibidem. 
18) Neamul Românesc, XX (1925), nr. 116 din 23 mai. 
19) Congresul din Calaţi al „Ligii culturale", Buc, 1923, p. 11. 
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Palatul Ligii cul
turale (azi Teatrul 
Municipal Lucia 

Sturdza
Bulandra) 

înţeleasă 20)" Iar raportul susţinut la Congresul din 1937 preciza : „Sec
ţia Bucureşti - ca şi în trecut, a dat un nepreţuit concurs Comitetului 
nostru central, ca şi în anii din urmă a continuat prin serbări să încura
jeze portul şi jocul românesc şi anul acesta, a înfiinţat o orchestră, car_e 
a dat con('.erte reuşite chiar şi în provincie şi a colaborat la buna reuşită 
a serbărilor şi conferinţelor săptămînale ale secţiei care au avut loc î.h 
fiecare săptămînă în sala Teatrului Ligii." 21 ) 

20) Congresul ,,Ligii culturale;' ţinut la Tîrgu Mu.reş în zilele de 21-22 şi 21 
mai 1927. Dare de seamă şi rapoarte, p. 15. 

21) Congresul „Ligii culturale" iinut la laşi, 1937, p. 11. 
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Prin şezători artistice şi culturale, conferinţe, serbări, teatrul popular 
~i alte manifestări, secţia din Bucureşti şi-a făcut simţită prezenţa 
contribuţia ei la răspîndirea culturii naţionale, a jocului şi portului 
popular fiind evidentă. In afara acestora secţia a aplicat în practică pro
gramul enunţat la congresul de la Tîrgu Jiu din 1921 referitor la tipă
ril~ea de cărţi ieftine şi bine alese care să poată fi puse la îndemina 
marelui public, cultivarea în continuare a marilor eroi. Secţia din Bucu
reşti a beneficiat de un comitet activ, întreprinzător, care şi-a pus cu 
devotament activitatea în scopul realizării idealurilor Ligii 22) a organizat 
in cadrul său comitete speciale în care erau atraşi studenţi, elevi, inte
lectuali ş.a. Astfel, în cea mai mare parte, problemele social-culturale 
ale secţiunii au fost preluate de un comitet format din doamne membre 
ale societăţii avînd ca preşedinte (în 1925, pe Isabela Sadoveanu şi ca 
secretar pe Florica Georgescu 23) iar în 1930 a fost aleasă ca preşedintă 
Stela Popescu-Daia. 2") 

La adunarea comitetului de doamne din 2 aprilie 1930 discutJndu-se 
problema programului s-a arătat că şi în viitor se va avea în vedere 
vechiul program după care s-a condus comitetul de la înfiinţarea sa, 25) 

concretizat în următoarele puncte aşa cum rezultă din procesul verbal : 
1) „Vom da concursul fie „Comitetului central" fie celui al secţiei 

Bucureşti ori de cite ori ni-l va cere ; 
2) Corul întemeiat de D-ra Florica Georgescu ni-l însuşim şi vom 

căuta, ca de la toamnă să-l reorganizăm ; 
3) De asemenea secţiunea de jocuri româneşti, organizată de D-ra 

Florica Georgescu, înţelegem să rămîe şi pe viitor, tot în programul 
nostru de activitate ca pînă acum : 

4) Organizarea de şezători culturale şi artistice ; 
5) Organizarea de şezători etnografice şi serbări cu plată pentru 

strîngerea de fonduri... 
6) Sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie şi a altor zile fixate de C.C. ; 
7) Înfiinţarea unui „Muzău" de lucrări artistice româneşti ; 

22) Comitetul Secţiunii ales la 28 noiembrie 1926 avea următoarea componenţă: 
Preşedinte St. Pop, vicepreşedinte: Isabela Sadoveanu, Dumitru Z. Furnică; secre
tar : Ilie Ardeleanu ; casier : N. E. Dumitrescu ; membri : Traian Stoenescu, Ion 
-Grigorescu, membrii cooptaţi : Simion Mîndrescu, Pr. Petre Chiricuţă, C. Chiri
cuţă, Popa-Liseanu, I.I.C Măciuceanu (Calendarul Ligei culturale pe anul 1927, 
p. 95). în 1932 Comitetul secţiei avea următoarea alcătuire : Preşedinte : St. Pol), 
-vicepreşedinţi: Dumitru Z. Furnica, Constantin V. Penea; secretar: Ilie Ardeleanu, 
casie1·: Ion Drăgulinescu; membri : G. D. Scraba, Isabela Sadoveanu, Petre Dulfu, 
cenzori: Traian G. Stoenescu, Gh. Seresea, Dr. Pavel G. Negrea; cenzori supleanţi: 
Paul Constantinescu, Gh. Niculescu-Picheru, Anghel Popescu (Calendarul Ligii 
.e;ulturale pe 1932, p. 91). • 

23) în afara celor amintite din Comitetul de doamne pe 1924-1925 mai făceau 
parte : Margareta Mociorniţa şi Virginia G-ral Contleiescu vicepreşedinţi, Margareta 
col. Opran, Ioana Pop, Stela Popescu-Daia, Constanţa luga Ianolescu, Virginia 
Arghir, Margareta Cuzin, S. Eladescu, M Lascalov-Moldoveanu, L. Russu-Sirianu 
Ales. Dr. Enăchescu, Eufrosina Popescu şi A Teodorescu. (Congresul Ligii culturale 
,din Timişoara, 1925, p. 17) 

24) Registrul de procese verbale. Comitetul de doamne de pe lîngă secţiunea 
Bucureşti a Ligii culturale. Arhiva muzeului de istorie a Municipiului Bucmeş~;, 
inv. 97323. 

25) Ibidem, procesul verbal din 2 aprilie 1930. 
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Procesul verbal al Comitetului de doamne de pe lîngă Liga Culturală 
din 2 aprilie 1830. 
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8) Organizarea unui „Bazar" pentru desfacerea produselor româ
neşti; 

9) Federalizarea cu alte societăţi... 
10) Comitetul are libertate să mai completeze acest program conform 

cu nevoile ulterioare ale Ligii şi prevederii statutelor". 26) 

Această formă de organizare şi-a arătat curînd roadele. Astfel, 
comitetul de doamne a organizat conferinţe, şezători, serbări şi alte ma
nifestări culturale. Programul acestora, bine ales, se caracteriza prin 
afirmarea ideii şi sentimentelor patriotice care-şi găseau expresie în 
cîntece şi jocuri specifice româneşti, în acţiuni menite a evidenţia trecu
tul de luptă al poporului, tradiţiile sale. Conferinţele, seratele şi şerzâ
torile iniţiate şi patronate de comitetul de doamne au cucerit simpatia 
·~i încrederea opiniei publice bucureştene care le frecventa în număr 
foarte mare. Astfel, la şezătoarea artistică-culturală, care a avut loc 
sîmbătă 4 aprilie 1925 în sălile Cercului Militar, a participat un public 
numeros care a ascultat o conferinţă a lui N. Iorga, precum şi programul 
-ce a urmat susţinut de Societatea „Hora" 27) şi artişti de la opera ro
mână. 28) Fondurile strînse cu ocazia acestor serbări erau în marea lor 
majoritate destinate construirii palatului Ligii. Tot din fondurile rezultate 
de la aceste serbări, chete şi liste de subscripţie, iniţiate de acelasi co-
mitet de doamne, a luat fiinţă un cămin şi o cantină pentru studenţii 
Universităţii N. Iorga din Vălenii de Munte. 29) Acelaşi Comitet de 
doamne a contribuit la propagarea culturii în păturile largi utilizînd în 
acest scop casele de citire, o astfel de casă funcţionînd încă din 1925. 

După 1929 - mai ales după inaugurarea palatului Ligii culturale, 
~activitatea comitetului de doamne s-a restrîns. Aceasta rezultă şi din 
procesele verbale ale comitetului din anul 1930 de unde reiese că ale
gerea unui nou comitet a întimpinat greutăţi datorită faptului că nu se 
putea întruni majoritatea statutară. O confirmare a celor de mai sus o 
c:itestă şi fa;ptul că de la 20 mai 1930 pînă la 19 noiembrie 1930 nu s-a 
mai ţinut nici o şedinţă. 30) Greutăţile întimpinate au determinat comi
tetul ca în şedinţa din 19 noiembrie 1930 să hotărască, provizoriu, dizol
varea. „Intrunindu-ne în localul Ligii culturale - se spune în procesul 
verbal - după discuţii serioase, ne-am convins că-n condiţiunile de 
c:istăzi este greu să mai lucrăm cu acelaşi succes d~ mai înainte. Aşa 
fiind, hotărîm în principiu să ne prezentăm demisia. Vom încerca însă, 
înainte, să dăm concursul nostru, comitetului secţiei la o serbare pentru 
strîngerea de fonduri, ţinînd seama că încasările cotizaţiilor merg greu 
şi lipsa de fonduri pentru propagandă este foarte grea". 31 ) Hotărîrea 
definitivă asupra demisiei comitetului a fost luată în 18 decembrie 1930 

2G) Ibidem 
27) Neamul românesc XX, (1925) nr. 71 din 27 martie. 
28) Societatea muzicală „Hora" a luat fiinţă în 1903. (Neamul românesc, an 

X IlI, (1928), nr. 21 din 28 ianuarie. 
29) Neamul românesc XX (1927) nr. 71, din 27 martie. 
30) Registrul de procese verbale al Comitetului de doamne de pe lingă secţiu

.11ea Bucureşti a Ligii culturale. Arh. M.I.B. nr. 97323. 
:li) Ibidem, proces verbal clin 19 noi.embrie 1930. 
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„întrucît socotim că ne-am îndeplinit rostul pentru care ne-am constituit 
după ce am ajut<,t la l'idic::11 ea Palatului Ligii'·. 32) 

lîna din preocupările ele seamă ale secţiei clin Bucureşti pe linia 
respectării unor vechi tradiţii, a fost răspindirea cullurii c'..l ajutorul 
studenţilor. 33) 

In cadrul secţiei din Bucureşti a Ligii culturale s-a constituit un 
Comitet de acţiune studenţesc. 34) Acest Comitet a desfaşurat începînd 
cu anul 1921 o intensă activitate de propăşire culturală în cartierele 
oraşului. Astfel, încă în 1921, în 11 şcoli primare pe care ministerul 
le-a pus la dispoziţie, s-au organizat şcoli de adulţi în care se predau 
cursuri serale pentru cei care nu ştiau carte, iar pentru cei care doreau 
să-şi completeze cultura elementară, s-au organizat şcoli complimentare 
unde se predau cunostinţe de contabilitate, fizică, chimie, limbă şi litera
tură română etc. 35) In alte 3 şcoli, săptămînal, se organizau şezători de 
cusătură. De asemenea, în fiecare duminică după amiază, aveau loc seză
tori literare '?i artistice cu un variat program compus din recitări, cuvîn
tări, muzică a căror menire era de a îndruma ,,minţile ş1 sufletele tuturor 
spre înţelegerea comorilor de simţire realizate în hleratura şi arta 
!"Omânească." Aceste manifestări erau frecventate ele „un public foarte 
numeros, sălile sînt neîncăpătoare ca să-i cuprindă pe toţi (uneori depă
~;ind 2500 de persoane mature) - aleargă aici cu tot dragul şi încrederea 
şi sprijină cu cuvîntul şi cu fapta acţiunea studenţilor". 36) 

La adunarea trimestrial8. a grupurilor de acţiune socială de pe· 
lingă Liga culturală ţinută în 5 aprilie 1922, s-a arătat că există 10 gru
puri studenţeşti care desfăşurau o multilaterală activitate. Cu acel prilej 
s-a scos în evidenţă faptul că locuitorii cartierelor urmăresc mişcarea 
studenţească cu dragoste şi interes. Astfel de grupări funcţionau în 
cartierul Grant, la căminul cultural din Cărămidarii de Jos unde se afla 
o bibliotecă 5i o şcoală de adulti, în cartierul Zablovski, la şcoala Iancu-· 
lui, în comuna Militari, în cartierul Ghencea, la ~coala Creangă din 
Dealul Spirii, şcoala Maidanul Dulapului, şcoala Elefterescu. Din ra
poartele prezentate de conducătorii grupărilor la adunarea trimestrială 
amintită se desprind atît rezultatele pozitive cît şi unele defecţiuni. „Lo
cuitorii cartierului Grant - se spune în raport - urmăresc mişcarea 
studenţilor cu dragoste şi interes" : în cartierul Zahlovski activitatea e 
„tenace" ; la şcoala lancului publicul participă în numar din ce în ce 
mai mare la şezătorile literare, conferinţele de popularizare sint ascultate 
cu mult interes iar audiţiile muzicale împlinesc ceea ce a dorit gîndul 
generos al iniţiatorilor mişcării ; iar în cartierul Ghenc€a „numeroasele 
~ezători cu muzică aleasă şi diferitie reprezentaţii de teatru reuşesc să 
supună fericitei inifluenţe un număr de oameni din ce în ce mai• nu
meros". 3î) 
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32) Ibidem, proces verbal din 18 decembrie 1930. 
33) Neamul românesc, an XVII, (1922) nr. 272 clin 1 dec. 1922. 
34) Ibidem, an XVI (1921) nr. 74 din 2 aprilie. 
3,;) Ibidem. 
36) Ibidem. 
37) Ibidem, an XVII, (1922), nr. 86 d!n 20 aprilie 
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Pentru a ne da seama de interesul, stăruinţa şi direcţiile înspre care· 
i~1 îndrepta activitatea grupările de studenţi, reproducem fragmente 
dintr-un apel al Comitetului Ghencea, grupul i 2, ce-şi avea sediul în 
şcoala primară de băieţi 29 din str. 13 Septembrie : „Studenţii vă cheamă 
cu dragoste alături de ei, lucrători şi lucrătoare, funcţionarii şi funcţio
narele,' elevii şi elevele şi gospodinele cartierului „Ghencea" toţi sînt 
chemaţi să ne bucurăm împreună ... Cei ce nu cunosc slovele, vor învăţa 
a citi, cei ce au cîteva clase primare, îşi vor putea desăvîrşi ştiinţa de 
carte, pentru a-şi lua certificatele. De asemenea se va preda limba fran
ceză şi germană ... Toţi cîţi urmează lecţiile, împreună cu prietenii noştri 
din cartier ne vom întîlni Duminică după masă, la şezătoarea artistică
culturală, pentru a ne înduioşa de muzica frumoasă, de o vorbă bună, 
de poezii mişcătoare. Cu frăţie vă chemăm. cu frăţie să veniţi pentru a 
lega sufletul nostru cu al vostru. Cu drag vă aşteptăm, cu drag să. 
răspundeţi la chemarea noastră". 38) 

Pentru ca munca să crească în eficienţă s-a preconizat lărgirea sfe-· 
rei de activitate printr-o mai bună organizare a forţelor studenţeşti armo
nizate şi cu forţele intelectualilor din cartierele Capitalei. 3fl) 

O importantă activitate a desfăşurat secţiunea Bucureşti pentru 
înfiinţarea şi îndrumarea Teatrului Popular. Infiinţarea unui teatru 
popular s-a impus imediat după primul război mondial ; la 22 ianuarie 
.1920 N. Iorga nota în memoriile sale : „La Ligă se pune la cale crearea 
teatrului popular". 40) Infiinţat sub auspiciile Ligii culturale Teatrul Popu
lar a început să dea reprezentaţii în vara anului 1920, în Transilvania cu 
piese patriotice. 41) La început direcţia Teatruh1i a aparţinut lui I. Armă
şescu şi Luciei Armăşescu-Calomeri. Lipsa unui local propriu ca şi a 
mijloacelor materiale au făcut ca activitatea teatrului să fie restrînsă la 
început şi punctată de inerente greutăţi. In afara acestora nici scopul şi 
menirea teatrului nu erau bine conturate şi precizate. 

In primii doi ani Teatrul popular a reprezentat 12 piese originale 
româneşti. Din 1923 conducerea teatrului este încredinţată prof. universi
tar Eugen Melic. Printre interpreţii din acei ani 1921-1923, amintim 
pe T. Acemolu, M. Vauvrina, N. Constantinescu, L. Mărăşescu, Felicia 
Frunză etc. După această experienţă de 2 ani în care teatrul nu-şi con
turase precis scopul şi intenţiile prin intervenţia conducerii Ligii - în 
special a preşedintelui N. Iorga - teatrul îşi desfăşoară o activitate 
conformă cu cerinţele şi dorinţele iniţiatorilor, anume de a veni în ajuto
rul culturii româneşti şi cu deosebire în ajutorul instruirii şi educării 

maselor. 
Astfel, crezul teatrului, acela de a nu „măguli nici o pornire rea" 

de a nu „servi nici un interes şi de a nu exploata nici o sărăcie", 42
) a 

38) Apelul - manifest în Arh. Muzeului de istorie a Municipiului Bucureşti, 
lr1v. 97427. 

39) Neamul Românesc, an XVII (1922) nr. 86 din 20 aprilie. 
411) N Iorga, Memorii. 1nsemnări zilnice, vol. I, ed. Naţională S. Ciornei, p. 326. 
41) Neamul Românesc, an XVI (1921) din 10 noiembrie. 
42) N. Iorga, Cum se dobindeşle o ctitorie culturală. Teatrul pentru popor. Re

capitulări şi nădejdi. Cuvintarea d-lui„. la inaugurarea teatrului Ligii culturale. 
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putut fi atins prin „spectacolul curat şi moral" ~3). Dar Teatrul şi-a înde
plinit cu succes menirea odată cu înfiinţarea Teatrului Ligii care a pu
tut beneficia de sala din B-dul Schitu Măgureanu. 44) Localul Ligii, pentru 
care s-au făcut eforturi deosebite şi care se numără printre realizările de 
seamă ale societăţii, a fost inaugurat la 7 noiembrie 1929 „cu un fast im
presionant şi în mijlocul unei înălţări sufletesti care de multă vreme n-a 
mai stăruit într-o adunare". 45) In cuvîntarea rostită de N. Iorga la con· 
gresul din 1939 se arată că „în ce priveşte teatrul, am făcut jertfele cele 
mai mari pentru a prezenta publicului altceva decît piesele la modă cu
lese dintr-un repertoriu francez contemporan, care desigur nu este la 
nivelul marelui Teaitru Liric al Franţei precum şi acomodării în româ
neşte a aceluiaşi tip teatral, care pe lîngă o distracţie uşoară introduce 
şi elementele ce atacă însăşi sănătatea morală a poporului nostru, ele
mente care au îndrăznit în timpul din urmă să cucerească şi să reţină supt 
stăpînirea lor pînă şi Teatrul Naţional a cărui menire este fără îndo
ială alta". 46) 

Pentru a avea o imagine asupra activităţii Teatrului Popular, în 
primii ani, dăm cîteva exemple din piesele cuprinse în repertoriu : „Doi 
oameni", „In ţara trîntorilor", ,Jmpărăţia trandafirilor", „Niţă, Nuţa şi 
Lăbuş", „Ciufulici", „Incornoratul", „Comedianul", „Cămilele trec prin 
urechile acului", „Meşterul Papuc", „Bujorel în împărăţia păsărilor", 

„Şcoala Femeii", „Crimă şi pedeapsă" etc. 
In 1938, în urma demisiei lui V. Brezianu, direcţia teatrului este în

credinţată lui Ion Manolescu. 
Un indiciu asupra rolului jucat de teatrul Ligii a contribuţiei sale 

în răspîndirea culturii, îl reprezintă frecventarea teatrului de la 10 iulie 
1935 la 31 mai 1937 : 

540 spectacole cu 92.031 spectatori din care : 
28.326 cu plată, 
19.232 cu reducere, 
circa 44.4 73 gratuit (lucrători, studenţi, elevi). 47) 

In afară de acestea s-au mai dat 273 de „permanente" pentru ofi
ţeri cu 50 la sută reducere şi 19 spectacole pentru elevi. Sala a mai fost 
folosită pentru şaizeci de şezători şi conferinţe ale secţiei Bucureşti. De 

43) Congresul „Ligii Culturale" ţinut la Tirgu Mureş în zile.le de 21-22 şi 23 
mai 1927. Dare de seamă şi rapoarte, p. 9. 

44) Locul unde s-a canstruit Palatul Ligii din Schitu Măgureanu colţ cu calea 
Plevnei a fost donat de primărie încă înaintea primului război mondial. Piatra de 
temelie a Palatului a fost aşezată hmi 8 noiembrie 1926, planurile clădirii fiind 
întocmite de arh. Ion D. Traianescu, ing. Const. Cihadariu secondat de Ştefan 
Mirea şi Stoenescu (Calendarul Ligii culturale pe anul 1930, p. 91). 

45) Calendarul Ligii culturale pe 1930, p. 91. 
46) Buletinul Ligii culturale an. VII (1939) nr. 13 din iulie, p. 6-7. 
47) Congresul Ligii culturale ţinut la Iaşi în zilele de 27, 28 şi 29 ianie 1937. 

Dări de seamă şi rapoarte, p. 3 
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asemenea a fost cedată gratuit sala pentru : 52 spectacole pentm copii 
de la Casa Şcoalelor, 49 şezători diferite, 7 spectacole de teatru şi 7 con
grese. 48) 

O altă activitate a Ligii culturale, pe linia răspîndirii culturii în 
mase, a cultivării tradiţiilor şi a figurilor mari ale neamului a fost aceea 
a conferinţelor susţinute cu ocazia diferitelor evenimente, sau organizate 
pe cicluri pe baza unor tematici unitare. Un astfel de ciclu a fost cel 
organizat pe tema răspîndirii cunoştinţelor destinate să contribuie la în
treţinerea educaţiei naţionale. 49) De asemenea periodic erau iniţiate 
„săptămîni ale propagandei Ligii culturale" în care erau expuse confe
rinţe şi se organizau şezători cultural-artistice. 

Conform unei tradiţii mai vechi şi în perioada dintre cele două 
războaie mondiale secţia din Bucureşti a căutat să evidenţieze faptele 
mari ale neamului, şi a comemorat personalităţile de seamă ale istoriei 
poporului român. 50) 

Astfel, în fiecare an, la 24 Ianuarie se sărbătorea Unirea Principa
telor. Incepînd de regulă cu cite o evocare, programul continua cu reci
ii1ri încheindu-se cu cintece şi jocuri naţionale. După serbare imensul 
public care a participat la sărbătorirea lui 24 Ianuarie 1926 „a încins o 
horă de unire care înfrăţindu-i pe toţi a făcut ca ziua de azi să fie adînc 
simţită şi impresionantă prin măreţia trecutului şi a prezentului care se 
concretizează în această mare zi" 51) 

De asemenea în fiecare toamnă, în noiembrie, se sărbătorea marele 
voevod Mihai Viteazul - patronul Ligii. Referindu-se la aceste come
morări N. Iorga spunea : „Cred că, în afară de datoria neîntreruptă, aş 
zioe, eternă - a Ligii de a comemora pe oamenii mari, e bine ca alături 
de glasul oficial să-i salute şi glasul mai liber al unei societăţi al cărui 
cuvînt este desinteresat şi neîntunecat de nici un fel de consideraţii". 52) 

O altă preocupare constantă a secţiei din Bucureşti a fost spriji
nirea tipăririi şi difuzării „cărţii bune" şi ieftine care să poată fi pusă 
la îndemîna marelui public. Astfel Liga a purtat o adevărată campanie 
contra „literaturii nesănătoase şi pornografice, cu care aşa-zişii literaţi, 
esteţi otrăvesc publicul românesc". Liga a considerat că e necesar „sn 
intervină în mod practic prin înfiinţarea de librării care să răspîndească 
cartea cea bună şi să nu vîndă de cit literatură sănătoasă". 53) 

De asemenea Liga a luat poziţie împotriva „valului de pornogra
fie'" întreţinut de cele „vreo 16 reviste hebdomadere (din Bucureşti n.n.) 
care învîrtesc cu tot mai multă lipsă de jenă salata proastă a obsceni
tăţii ... Titluri picante, desenuri sugestive, strofe mi schiţe pipărate „au 
trence" vorbesc abundent spiritului public. 5~) 

48) Ibidem, p. 23. 
49) Neamul Românesc, XIX (1924) nr. 30 din 10 febr. 
50) Calenadrul Ligii culturale, H124, p. 27. 
51) Neamul Românesc, 29 ianuarie 1926. 
52) Calendarul Ligii culturale, 1924, p. 27. 
53) Congresul Ligii culturale ţinut la laşi în ziiele de 27, 28 şi 29 iunie 1937. 

Dări de seamă şi rapoarte, p. 3. 
54) Neamul Românesc, 30 august 1922. 
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Incepînd cu 1922 Liga culturală a iniţiat tipărirea şi difuzarea aşa
zisei „cărţi Bune" primul volum fiind poeziile lui Eminescu, ediţie îngri
jită de N. Iorga. 

Se cuvine, de asemenea, să amintim sprijinul acordat de secţia Bu
cureşti Universităţii Populare a cărei activitate a constat din : 

1) Conferinţe pentru muncitorii din industrie şi comerţ (în fabrici, 
ateliere, şcoli primare, în cartierele mărginaşe şi la sediul Societăţii Ge
nerale a funcţionarilor comerciali) ; 2) conferinţe pentru soldaţii din cazăr
mile capitalei ; 3) conferinţe pentru elevii şcolilor speciale din ultimele 
clase (şcoli normale, şcoli de meserii, seminarii) ; 4 cursuri de perfecţio
nare pentru muncitori în sala de mese a Atelierelor-Nord C.F.R„ iar 
pentru celelalte categorii sociale în şcoala Clemenţa (1. română, fran
ceză şi engleză, contabilitate, matematică etc. 55) Atît conferinţele cit şi 
cursurile erau gratuite. 

Pentru a face cunoscut maselor largi chipurile unor voevozi, perso
nalităţi ştiinţifice şi culturale au fost tipărite cărţi poştale ilustrate : 
Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu, Gheorghe Lazăr, Dimitrie Cante
mir, Mihail Kogălniceanu, Grigore Alexandrescu, Mihail Eminescu, AL 
Vlahuţă, Vasile Alecsandri, Avram Iancu, Barbu St. Delavrancea. N. Băl
cescu etc. 56) 

In prezentul articol nu am elucidat decît aspectele importante ale 
Ligii culturale - secţia Bucureşti - contribuţia acesteia la răspîndirea 
culturii naţionale. 

Prin şezători artistice şi culturale, conferinţe, serbări, teafru popu
lar şi alte manifestări, secţia din Bucureşti şi-a făcut simţită prezenţa, 
contribuţia ei la răspîndirea culturii naţionale, a jocului şi portului popu
lar fiind evidentă. Este adevărat că activitatea secţiei Bucureşti a fost 
inegală, mai pronunţată fiind în primul deceniu după război. Lipsa mij
loacelor materiale, slaba colaborare cu alte instituţii similare a determinat 
numeroase greutăţi, rezultatele activităţii fiind în anumite cazuri infe
rioare intenţiilor şi strădaniilor depuse. Cu toate acestea secţia din Bucu
reşti s-a manifestat activ, a militat perseverent pentru culturalizarea 
maselor, pentru puritatea şi creşterea prestigiului culturii naţionale, pen
tru apărarea integrităţii teritoriului naţional. 

Re sume 

La „Ligue pour !'unite culturelle de tous les roumains fondee ă Bucarest le 
24 janvier 1891, a continue son activite aussi dans Ies nouvelles conditions d'apres 
la premiere guerre mo·ndiale. 

L'aui:'cur de l'etude reussit a mettre en evidence le role de la section de 
Bucarest, sont activite, le fait qu'elle representait un vrai centre d'orientation et 
d'initiative sur elle etant fixs les regards des autres sections du pays. 

Dans l'etude on montre aussi Ies formes et les moyens utilises par la Ligue 
rulturel!e de Bucarest, l'inkrN que son activiie a susciic dans Ies masses et sa con
tribution efficiente a la propagation de la culture nationale. 

On souligne aussi le role et la contribution de la section de Bucarest de la 
Ligue culturelle a l'organisation et au fonctionnement du theatre populaire, de 
l'Universite populai re de Văleriii de Munte, ainsi que l'appui accorde aux autres 
organisations et institutions culturelles. 

55) Neamul Românesc XVIII (1923) nr. 223 ,din 4 oct. 
' 8) Congresul Ligii culturale din Timişoara. 1925, copertă exterioară, verso. 
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COMERŢUL BUCUREŞTEAN INTRE CELE DOUA 
RĂZBOAIE MONDIALE 

de ANA BENE 

Desăvîrşirea unităţii naţionale realizată în 1918, a avut puternice 
urmări ~i asupra dezvoltării oraşului Bucuresti. Devenit Capitala unei ţări, 
cu o întindere şi populaţie de aproape 2 ori mai mare <lecit înainte de 
izbucnirea primului război mondial, Bucureştii a devenit în acelaşi timp 
şi cel mai puternic centru economic şi politic din ţară. 

Concentrînd un mare număr de întreprinderi bancare, comerciale 
şi industriale, fiind şi sediul unor mari întreprinderi, multe cu filiale 
risipite pe întreg cuprinsul ţării, el a fost - între cele două războaie 
mondiale - centrul marilor tranzacţii şi a celui mai mare schimb co
mercial. 

Desigur că primul război mondial a avut consecinţe nefaste asupra 
evoluţiei economice a Capitalei, consecinţe concretizate într-o completă 
dezorgaqizare a circulaţiei mărfurilor, într-o puternică depreciere a leu
ului şi o dezvoltare mereu crescîndă a inflaţiei. Lipsa acută de produse 
alimentare şi industriale de larg consum, creşterea vertiginoasă a pre
ţurilor tuturor produselor şi îndeosebi a celor de primă necesitate, au 
fost elementele care au caracterizat comerţul bucureştean în timpul pri
mului război mondial. Astfel, cum era de aşteptat, perioada de timp 
corespunzătoare războiului (1916-1918) nu a fost propice unei dezvol
tări economice normale, şi în consecinţă numărul întreprinderilor co
merciale înfiinţate în Capitală a fost cu totul neînsemnat. 

Încetarea războiului n-a adus o ameliorare imediată a situatiei. 
Dimpotrivă haosul monetar s-a accentuat, iar inflaţia a cunoscut li~ite 
nemaiîntîlnite pînă atunci. Circulaţia concomitentă pe piaţa româ
nească a mai multor monede, fiecare la curs diferit, care îngreuia la 
rîndu-i circulaţia mărfurilor, cerea imperios o unificare monetsră. 
Efectuată prin legea din 13 august 1920, unificarea monetară nu a 
reuşit să stăvilească inflaţia. Aceasta, împreună cu alte două fenomene 
strîns legate între ele - lipsa acută de mărîuri de consum şi specula 
uriaşă ce se făcea cu puţinele mărfuri existente, supuse la vînzări şi 
revînzări succesive - dominau comerţul între anii 1919-1922. Ca ur
mare a acestor factori preţurile bunurilor de consum au crescut şi mai 
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mult ajungînd în 1919 de 9,3 ori mai mari decît înainte de război, în 
timp ce salariile înregistraseră o sporire de numai 4 ori. 1) 

Situaţia aceasta menţinută şi în anii următori este astfel consem
nată într-o mărturie contemporană : .,Media scumpirii vieţii este în 
1922 de 14-15 ori mai mare decît în 1916. Minimum de existenţă civi
lizat care era în 1916 pentru un om 250 lei lunar, ajunsese în 1922 la 
3000 şi chiar mai mult. Ori pentru a avea 3000 lei pe lună trebuia să 
fi cel puţin director de minister, magistrat sau ofiţer superior.2) 

In Capitală faţă de celelalte oraşe ale ţării preţurile erau şi mai 
ridicate în special la zarzavaturi şi fructe. La această scumpire contri
buia în bună măsură necesitatea de a aduce mărfurile de la distantă cu 
mijloacele de transport distruse şi dezorganizate din pricina războiului. 
„Criza economică ce bîntuie cu atîta furie la noi îşi are izvor şi în lipsa 
mijloacelor de comunicaţie. Navigaţia pe Dunăre întreruptă, căile ferate 
prost organizate, fac să stagneze schimbul de mărfuri în detrimentul 
nostru„. Scumpirea vieţii de la oraşe se datoreşte în mare parte acestui 
fapt". 3) 

Variaţia preţurilor chiar de la o piaţă la alta, alături de specula 
accentuată de comerţul improvizat, măreau haosul. In aceste condiţii 
era necesară intervenţia statului şi a Comunei p~ntru a face o oare
care ordine. 

Dintr-un început intervenţia autorităţilor ~>-a manifestat prin in
troducerea preţurilor maximale. Este bine ştiut că în capitalism preţu
rile, în general, se fixează liber pe piaţă în jocul cererii şi ofertei. Ori 
prin fixarea preţurilor maximale se limita beneficiul comercianţilor 
in avantajul consumatorilor. Fixarea preţurilor maximale nu numai că 
nu a stăvilit specula ci, dimpotrivă, a agravat-o şi mai mult, produsele 
vînzîndu-se pe sub mină la preţuri exagerat de ridicate. Punerea în 
aplicare a acestei măsuri a nemulţumit întreaga negustorime bucureş
teană care a început să facă numeroas'~ demersuri prin Camera de co
merţ şi industrie pentru a înlocui pteţurile maximale cu incurajarea 
concurenţei. 

Pe de altă parte Primăria Ca•,Jitalei încercînd o aprovizionare pe 
cont propriu, prin organe municipale, a început să vîndă diferite pro
duse alimentare în pieţe~) înfiinţ'.nd acele burse libere comunale me
nite să organizeze debuşeurile, să suprime intermediarii care scumpeau 
inutil mărfurile, să stimuleze pe producători pentru a aproviziona cît mai 
din belşug oraşul şi în sfîrşit să înregistreze preţurile reale rezultate 
<lin jocul liberei concurenţe. Ca punct de plecare şi pentru producă
tori şi pentru consumlatori, cu ajutorul unei asemenea burse libere, 
a fost organizat tîrgul cărnii de la Abator, cea mai de seamă piaţă de 
desfacere în care se făceau anual tranzacţii de sute de milioane lei.5) 

1) V. Axenciuc, Situaţia econumică şi socială a României în perioada 1919-
1924, în Analele Jnst. de studii istorice şi social politice de pe lingă C.C. al P.C.R. 
nr. 4/1966, p. 125. 

2) Comerţul, 15 mai 1922 
3) Albina, 17 noiembrie 1921. 
4) Comerţul, 15 mai 1922. 
5) Buletinul Camerei de comerţ şi industrie, 'nr. 5, mai 1924, p. 5-7. 
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ln acest sens se fixau de către autorităţile comunale preţul pentru 
tăierea vitelor precum şi lefurile măcelarilor ce urmau a fi plătite de 
către comună. 6) 

Dar eforturile primăriei de a comprima preţurile pe calea maxi
malizării şi imixtiunea în treburile negustoreşti prin încercarea apro
vizionării pe cont propriu, n-au dat rezultatele scontate. Produsele au 
continuat să se scumpească în perioada 1921-1924, mai ales că Pri
măria Capitalei, în cadrul politicii economice a statului de a redresa 
situaţia prin forţarea fiscalităţii, a înfiinţat noi taxe pe comerţ sau le-a 
mărit pe cele deja existente. 

Aşa, bunăoară, Gospodăria comunală a pus taxa de 10 lei pentru 
fiecare căruţă ce intra în Capitală 7) şi a mărit impozitul pentru tro
tuare. Se ştie că mai toţi comercianţii băcani, mai ales la periferie, îşi 
scoteau marfa în faţa magazinului în scop de reclamă. Sub pretext că 
este împiedicată circulaţia, Primăria a impus încă din 1916 pe toţi aceşti 
negustori la o taxă de 5 lei m.p., taxă pe care a ridicat-o, în 1921, la 
100 lei m.p. cu tendinţa de a o spori şi mai mult în anii următori. 8) 

De asemen0a, a fost introdus în 1922 impozitul pe lux şi cifra de 
afaceri pentru t1Jţi negustorii, cu completarea din anul 1923 privind ex
ceptarea micilor comercianţi şi industriaşi de la acest impozit. 9) 

In ceea ce priveşte numărul întreprinderilor comerciale se cons
tată o creştere a lor. Pînă în 1924 se înscriu la Tribunalul Ilfov - in
clusiv Capital<: - în medie cam 200 de firme comerciale pe lună ceea 
ce înseamnă foarte mult. 10) Situaţia îşi găseşte explicaţie în climatul 
favorabil afacerilor şi îmbogăţirilor rapide de după război. „Duzine de noi 
milionari au răsărit ca ciupercile după ploaie - menţiona un ziar contem
poran - ceea ce a produs un fenomen de molipsire generală, acea furie 
nervoasă a mai tuturor după afaceri şi învîrteală. Mulţi şi-au lepădat 
ocupaţiunile anterioare şi au intrat ca apucaţi de un acces subit în vîl
toarea afacerilor" 11 ) 

După 1924 s-a constatat o stabilizare în ceea ce priveşte moneda, 
preţurile produselor şi în general întreaga activitate de schimb. Nu s-a 
mai observat aceeaşi creştere vertiginoasă a numărului de întreprinderi, 
ceea ce nu înseamnă însă că a scăzut volumul afacerilor. Este vorba mai 
mult de o creştere pe linie verticală decît orizontală. 

Astfel între anii 1925-1927 statisticile au înregistrat o scădere a 
numărului de firme înscrise la Tribunalul Ilfov de la 200 la circa 
150-160 pe lună, ceea ce însemna o scădere anuală de 200/o faţă de anii 
precedenţi. 12) 

Analizat pe ramuri, comerţul se prezenta în felul următor în 1926 : 
primul loc în ceea ce priveşte atît numărul cit şi capacitatea îl ocupa 
comerţul cu coloniale reprezentînd o proporţie de 330/o din întreaga acti-

6) Comerţul, 15 mai 1922. 
7) Ibidem, 4 decembrie 1922. 
B) Ibidem, 17 şi 26 marile 1923. 
9) Ibidem, 18 noiembrie 1923. 

10) Buletinul Camerei de comerţ şi industrie, nr 9, din 30 septembrie 1927, 
p. 8- -10. 

11) Comerţul, 20 octombrie 1921. 
12) Buletinul Camerei de comerţ şi industrie, nr. 9, din 30 sept. 1927, p. 8-10. 
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vitate comercială, respectiv 512 întreprinderi. Concurenţa, veniturile 
mari şi imediate pe care le aduceau băcăniile, posibilităţile de aprovi-
zionare cu marfă şi consumaţia însemnată de asemenea produse, făcea 
ca acest comerţ să fie din ce în ce mai înfloritor. 

Spre deosebire de anii precedenţi, în care comerţul de manufactură 
ocupa un loc de seamă în viaţa Bucureştilor, în perioada aceasta pe plan 
superior a revenit comerţul de agentură si comision, 184 firme şi abia 
în al treilea rînd urma manufactura cu 169 firme. Aceste trei categorii : 
coloniale, agentură-comision, şi manufactură erau ramurile comerciale r:le 
bază din Capitală, totalizînd mai bine de jumătate din întregul comerţ 
bucureştean. Urmau apoi restaurantele şi bodegile, în mare majorit::lte 
birturi economice de cartiere, magazinele de materiale de construcţii şi 
lemne, măcelăriile, magazinele de încălţăminte, cofetăriile, ceainăriile, 
cafenelele etc. 13) 

Astfel, comerţul ocupa un loc de seamă în viaţa economică a Ca
pitalei însumînd în perioada 1919-1930 proporţia cea mai ridicată de 
întreprinderi. Situaţia îşi găseşte explicaţia în dezvoltarea impetuoasă a 
oraşelor după război şi a aglomerării acestora cu populaţie venită din 
mediul rural, ştiut fiind că o densitate mare favorizează un comerţ dez
voltat. 

Tn cadrul tuturor oraşelor, desigur că primul loc il avea tot Bucu
reştii. Dintre cele 23 Municipii existente în 1930, Capitala deţinea 29,8% 
din totalul întreprinderilor de comerţ şi 37,60/o din totalul personalului 
ocupat în acest sector. 1') 

Capitala concentra în acelaşi timp şi cele mai infloritoare între
prinderi de credit, proporţiile ridicîndu-se la ;35,50/o pentru firme şi 45,80/o 
pentru personal. 15) 

Situaţia această înfloritoare a fost lovită de criza economică din 
1929-1933. Datorită restrîngerii consumului de mărfuri atît alimentare 
cît şi industriale au fost puternic lovite intreprinderile comerciale de 
manufactură, băuturi, alimente, îmbrăcăminte şi încălţăminte. Plata 
datoriilor contractate înainte de criză şi în perioada crizei, a mărfmilor 
luate pe credit şi a creditelor obţinute de la bănci, a dus la nenumărate 
falimente care au fost mai numeroase în comerţ decît în industrie şi 
bănci. Criza a lovit mai ales în micii comercianţi. Chiar cei care au su
pravieţuit crizei au avut de suportat fiscalitatea excesivă a organelor 
financiare ale administraţiei Bucureştilor, ce s-a arătat neîndurătoare 
cu contribuabilii mergînd chiar pînă la sechestrarea lucrurilor casnice 
şi a inventarului de lucru (cîntare, tijghele, rafturi, etc). 16) 

In perioada următoare s-a simţit o înviorare, din ce în ce mai pro
nunţată, a producţiei şi schimbului de mărfuri, atingîndu-se în Bucureşti 
punctul culminant între anii 1935-1939 cînd numărul magazinelor a ajuns 
maxim. 17). 

13) Buletinul Camerei de comerţ şi industrie, nr. 9, 30 sept. 1927, p. 8-10. 
14) Conjunctura economiei româneşti, nr. 3 şi 4 din 1936, p. 124. 
15) Enciclopedia României, vol. IV, p. 412. 
16) Gr. Romaşcanu, Statistica preţurilor de gross în Bucureşti 1935-1939, 

p. 17. 
17) C. C Giurescu, Istoria Bucureştilor, Buc., 1966, p. 184. 
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Din registrul comerţului de pe lingă Camera de comerţ şi indus
trie din Bucureşti, rezultă că în judeţul Ilfov au fost înregistrate de la 
1 mai 1931 şi pînă la 31 decembrie 1938 un număr de 20.376 firme, 18) 
<.~eea ce înseamnă, în medie. 2.547 firme înscrise anual, adică o creş
tere de 620/o faţă de anul 1926 care înregistra doar 1.566 de firme. 

In felul acesta, Bucureştii continua să fie principala piaţă de des
facere şi consum a celor mai diferite articole comerciale. După statis
ticile contemporane, în oraşul nostru se consumau anual 56 milioane kg 
<.:arne, adică o cincime din consumul de carne al întregii ţări, cel puţin 
.20 de mii de vagoane legume şi zarzavaturi, dintre care aproximativ 
JO mii vagoane cartofi, 600 vagoane varză, 250 vagoane pepeni. 19) 

Consumul mare de produse era determinat de 2reşterea uriaşă a 
populaţiei Capitalei în deceniul IV al secolului nostru. Sporul absolut 
de 330.088 locuitori faţă de cifra anterioară, spor care făcuse din Bucu
reşti cel mai populat oraş al ţării, explică în bună parte consumul uriaş 
de produse şi existenţa atîtor întreprinderi comerciale în aceşti ani. 

In afară de numărul mare de firme, Bucureştii s-a remarcat şi 
printr-o varietate şi bună aprovizionare cu cele mai diverse produse 
indigene sau de import, a unor magazine. Aşa erau de exemplu maga
zinele Dragomir Niculescu din calea Victoriei, Dinischiotu din Piaţa Sf. 
Gheorghe, Popp şi Bunescu din str. Lipscani, Vulturul de Mare, maga
zinele universale „Galeriile Lafayette" şi „Sora" cu cele mai felurite 
produse de consum. 

Vitrinele frumos aranjate,· firmele luminoase, agitaţia din prăvălii 
sau de pe străzile comerciale dădeau viaţă oraşului. Puteau fi surprinse 
însă şi aspecte mai puţin pozitive cum erau unele firme sau vitrine asezate 
după gustul mai mult sau mai puţin îndoielnic al fiecărni negustor. „Un 
aspect urît dă oraşului - preciza o mărturie contemporană - modul cum 
sînt executate şi aşezate firmele magazinelor. Dacă la multe clădiri mai 
.ales in centru avem firme şi vitrine impecabile, cele mai multe însă lasi: 
foarte mult de dorit. Văpsite prost în culori vii, pestriţe unele cu picturi 
de oameni sau animale sînt executate în dimensiuni ce nu ţin socoteala 
nici de locul disponibil pe faţada clădirii nici de arhitectura ei, ci sînt 
<iplicate strîmb, fără nici o noimă, peste balcoane, pilaştri, coloane, peste 
muluri şi cornişe, pe acoperişe, calcane etc. producînd un efect bizar, gro
tesc de pur orientalism. l\folte sînt executate din tablă 'ii după cîtăva 
weme văpseaua începe să dispară, t11bla rugineşte, iar tot desenul devine 
o caricatură". 20) 

ln afară de magazine, mărfurile mai erau desfăcute în hale si pieţe, 
în tîrgurile periodice cum era Tîrgul Moşilor ce avea loc odată pe an şi 
in bursele de mărfuri organizate prin legea din 1929 pentru vinderea 
mai ales a cerealelor, făinei şi oleaginoaselor. 21

) 

Deşi în hale şi pieţe avea loc un schimb intens, nu putem spune 
că ele se prezentau la nivelul cerut. „Capitala este cel mai mare con-

18) Enciclopedia României, vol. IV, p 359. 
19) Mercuriaru.l tirgurilor şi oborului din Capitală nr. 3/4, din 18 noiembrie, 

1938. 
20) Arta Cerchez, Din aspectele Bucureştilor în arhitectură, 1934, p. 22. 
21) Enciclopedia României, vol. IV, p. 422 
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sumator din ţară - scria în acest sens Gazeta Municipală - şi nu are 
nici hale centrale nici tîrg de vite nici pieţe de sector, nici antrepozite 
frigorifere. Nu are nimic din ceea ce se cere unei mari aşezări urbane. 
Ne lipseşte tirgul de vite care la Viena exista din 1350 şi am dărîmat 
şi b:ru.nia de hale care erau în mijlocul oraşului pentru a pune în loc 
o creaţiune artistică de un gust îndoielnic". 12) 

Din datele prezentate de Direcţia veterinară a Municipiului, reie
şea că pînă la izbucnirea celui de al doilea război mondial, oraşul avea 
8 hale de cartier construite şi 10 barăci care făceau oficiul de pieţe pu
blice discutabile din punct de vedere sanitar. Cu toate că pieţele adu
ceau Comunei un venit anual de circa 50 milioane lei, 23) nu au fost luate 
măsuri radicale pentru rezolvarea tîrgurilor de consum ale Capitalei. 
Incercarea de construire a halelor Obor şi realizarea pînă în 1940 doar 
a scheletului de fier ţi fundaţiilor nu a adus îmbunătătiri deosebite. 
Toate bunele intenţii au rămas doar în proiect. 

In afară de marii negustori, dintre care unii s-au impus ca figuri 
importante în viaţa economică şi politică a ţării, comerţul bucureştean 
mai era întreţinut şi de cei peste 8000 negustori ambulanţi care în urma 
unei ţaxe oe wiria de la an la an plătită Comunei \îşi desfăceau marfa 
pe străzi sau în tarabe. 

După elaborarea Legii din 1884 care reglementa comerţul ambu
lant, Primăria oraşului Bucureşti a fost nevoită să vină mereu ~u mă
suri şi ordonanţe menite a reglementa acest gen de comerţ, fie prin cir
cumscrierea iui la un anumit teritoriu, fie sub aspect igienic. De aseme-
nea s-a încercat şi fixarea mărfii ce urma a fi distribuită şi în cel fel. 
Tn 1925 printr-o ordonanţă a Primăriei, era îngăduit comerţul ambulant 
numai pentru gaz, fructe, lapte şi peşte ce trebuiau transportate în co
şuri sau garniţe, fiind desfiinţat comerţul de mărunţişuri, manufactură, 
sticlărie, păsări, gogoşi, zaharicale şi îngheţată. In acelasi timp a fost 
desfiinţat şi comerţul ambulant, exercitat în căruţe sau cărucioare trase 
de animale sau de mînă, sub motiv că împiedică circulaţia. 2") Comerţul 
de produse de simigerie în galantare de mînă şi cărucior pe întreg cu
prinsul teritoriului municipiului a fost desfiinţat în 1940. 25) 

Cea mai mare parte a negustorilor ambulanţi erau olteni de aci '?i 
existenţa unei organizaţii proprii a lor. 26) 

Capitala mai era aprovizionată şi de ţăranii producători din satele 
învecinate. Aceştia contribuiau la aprovizionarea cu carne şi mai ales 
cu lapte. După datele serviciului veterinar municipal cam 4.500 lăptari 
şi 425 iaurgii ambulanţi satisfăceau în 1939 cerinţele oraşului. 27) In 
afară de aceştia, mai exista şi lăptăria oraşului ce luase fiinţă în 1923 
şi încă altele 120 lăptării mai mici. Cartierele mărginaşe care formau 
în jurul oraşului o zonă imediată de aprovizionare, satele înconjurătoare, 
precum şi fermele de la Bragadiru, Buftea, Periş, Credevia etc. furnizau 
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22) Gazeta Municipală, 25 mai 1941. 
23) Gazeta Municipală, 25 mai 1941. 
24) Camera de Comerţ şi industrie Buc„ nr. 1, an XXV, ian. 1925, p. 12. 
211) Gazeta Municipală, 31 martie 1911. 
26) Ibidem, 2 noiembrie 1941. 
27) Urbanismul, anul XIX (XI) nr. 7-12/1942, p. 190 
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cantităţile necesare de lapte. In privinţa consumului zilnic, Bucureştii 
nu se situa printre primele oraşe. La o populaţie de cca 900.000 locui
tori consumul era evaluat la 29 milioane litri lapte în vreme ce Parisul 
cu 3 milioane locuitori consuma zilnic 170 milioane litri lapte. 28) 

Alte produse alimentare indigene erau aduse cu căruţele din satele 
învecinate. Din datele biroului statistic al aprovizionării şi controlului 
preţurilor, rezultă că în oraşul nostru intrau pe la bariere căruţe cu 
asemenea produse din 550 comune rurale aflate în judeţele învecinate.29) 

:faptul că se aduceau de la mari distanţe, folosindu-se bineînţeles şi alte 
mijloace de transport, îngreuna aprovizionarea Capitalei, chiar în anii 
de vîrf, cînd ţara dispunea de cantităţi masive de produse agro-alimen
tare. Intr-o publicaţie a Camerelor de comerţ şi industrie din anul 
1938 30) se arată că : „Nu se poate concepe ca în timp ce cantităţi ma
sive de produse agricole lîncezesc în anumite regiuni, Capitala să ducă 
lipsă de asemenea articole şi ceea ce este mai trist să le plătească une
ori la preţuri exorbitante". E adevărat că oraşul nostru era socotit cel 
mai scump oraş din ţară. Indicele de scumpete calculat ca fiind 100 în 
1934 se găsea la o distanţă de 16 procente faţă de oraşul imediat urmă
tor Clujul şi la 49 procente de ultimul oraş în linie descendentă Doro-· 
hoiul. 31 ) 

In anii premergători celui de al doilea război mondial, scumpetea 
a înregistrat indici şi mai ridicaţi ajungînd ca în 1940 preţurile artico
lelor de necesitate generală să crească faţă de 1936 cu 60-800/o şi une
ori chiar cu 1000/o. Aceasta cu atît mai mult cu cît întregul comerţ s-a 
1·esimţit din pricina pregătirilor de război. Multe surse de aprovizionare 
din străinătate au început să se închidă sau să-şi scadă debitul iar tran
sportul pe mare a devenit nesigur. 

Izbucnirea celui de al doilea război mondial a schimbat cu totul 
cursul dezvoltării comerţului bucureştean, imprimîndu-i o pecete spe
cifică conjuncturii de război : restrîngerea tipurilor de mărfuri, restricţii 
de transport, raţionalizarea consumului pentru unele produse, întîieta
tea producţiei militare în detrimentul producţiei civile etc. 

In acelaşi timp situaţia creată de război a reactualizat pentru mulţi 
oameni de afaceri dorinţa unei îmbogăţiri rapide şi în consecinţă dez
lănţuirea unei specule în continuă creştere. Pentru stăvilirea ei statul 
venise încă de la 16 septembrie 1939 cu Legea „Pentru înfrîngerea şi 
reprimarea speculei" în cadrul căreia fusese stabilită posibilitatea fixării 
preţurilor maximale de vînzare la articolele de necesitate generală, limi
tîndu-se beneficiile comercianţilor la un anumit quantum. 32) 

Din cauza dezechilibrului ivit între preţurile stabilite anterior şi 
situaţia reală de pe piaţă, Legea din 16 septembrie 1939 a fost abro
gată şi înlocuită cu Decizii ale Ministerului Coordonării prin care se 
fixa plafonul maxim al beneficiilor admis la vînzarea mărfurilor. 33) 

1939. 

b 

28) Buletinul Societăţii Geografice, vol. XLIX, 1930, p. 124. 
29) Gazeta Municipală, 3 noiembrie 1940. 
30) Mercurialul tîrgurilor şi oboruhii din Capitală, nr. 398, din 15 februarie 

31) Enciclopedia României, voi. IV, p. 415. 
S2) Ibidem, p. 358. 
33) Buletinul Camerei de comerţ şi industrie din Bucureşti, nr 4/1941, p. 6. 
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Abuzurile n-au putut fi însă stăvilite, specula a luat din ce în ce 
proporţii mai mari. Sancţiunea ce prevedea trimiterea în lagăr pe timp 
deterrniuat a speculanţilor nu înspăimînta prea mult, activitatea de 
comerţ fiind continuată de cei rămaşi 3casă. De aici deciziile Primărie! 
Capitalei ce prevedeau pedepse suplimentare oentru aceştia ca : anu
tarea contractelor de închiriere ale compartimentelor din hale şi pieţ~ 
pentru chiriaşii Comunei ; suprimarea legăturii de curent electric •;;i apă ; 
precum şi retragerea autorizati.C'i de vînzare pentru ceilalţi, lipirea 
unor placarde speciale pe prăvăliile patronilor speculanţi cu motivul 
închiderii etc. 34) Nici aceste măsuri nu au pm capăt speculei din care 
pricină preţul mărfurilor creştea din zi în zi. Faptul că însăsi guvernul 
a fost nevoit să ia măsuri contra speculei, ne demonstrează că aceasta 
atinsese limite îngrijorătoare si că oprirea ei nu mai intra doar în atri
buţiile administraţiilor locale ca pînă acum, ci devenise o problemă de 
stat. Amenzile şi celelalte sancţiuni aplicate de instanţele judecătoresti 
nu reuşeau să pună capăt situaţiei. Gazete. Municipală relatează cazul 
negustorului Stelian Popescu din str. Carol care numai într-un singm 
c.n a suferit 6 condamnări pentru speculă 35

) 

Produsele sufereau nenumărate vînzări si revinzări. Uneori erau 
aduse din provincie, vîndute în Capitală şi Ppoi revîndute din nou în 
provincie. In scopul de a opri aceste vînzări succesive ale aceluiaşi 
produ<:, Direcţia C.F.R. a primit ordin să dea dispoziţie organelor în 
subordine de a nu îngădui transportarea în 3Jte localităţi a alimentelor 
<.:duse în Capitală. w) 

Pe de altă parte multitudinea impozitelor accentua şi mai. mult 
scumpirea produselor. Intr-un referat al Camerei de comerţ şi indus
trie din ianuarie 1940 se arăta : „În legislaţia din ultimii ani aproape 
că nu găsim lege care să nu fi creiat independent sau paralel un nou 
impozit un nou adiţional o nouă taxă sau cel puţin un nou timbru care 
să se aplice pe acte, bonuri sau chiar pachete, sticle, pîine etc. ceea 
ce măreşte la infinit valoarea produselor" precizîndu-se în continuare 
că ,,unele produse sînt atinse direct sau indirect pînă la desfacerea lor 
ie un număr de peste 50 impozite taxe şi timbre iar altele de un număr 
şi mai mare ceea ce făcea că la unele articole de primă necesitate tota-
1itatea impozitelor şi taxelor aplicate să greveze cu peste 250/o produ
~ele"". 37) 

Datorită acestor cauze s-a constatat o stagnare, ba chiar o dimi-
1rnare în ultimii ani ai războiului, a comerţului bucure7tean observată 
mai ales prin scăderea numărului de firme înregistrate de la 4020 în 
1942 la aproape jumătate respectiv 2677 în 1944. 3fl) 

Scăderea reală ar putea să fie şi mai mare dacă avem în vedere 
faptul că mulţi comercianţi refugiaţi din Ardeal şi Moldova încercau 
să-şi redeschidă magazinele în Capitală. In acest sens Camera de co-

34) Gazeta Municipală, 6 aprilie 1941. 
35) Ibidem, 28 ianuarie 1940. 
36) Ibidem, 6 iulie 1941. 
37) V. Arimia, Folosirea bres.lelor de către PC R in lupta împotriva dictaturtt 

regale în Revista Arhivelor 1/1962, p. 100. 
38) Ministerul Finanţelor, Expunere de motit"e la bugetul general al statului 

.pe exerciţiul 1945-1946, p. 342 
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merţ şi industrie din Bucureşti a făcut numeroase demersuri către 
Departamentul Economiei Naţionale cerind să nu se mai dea autorizaţii 
comercianţilor refugiaţi, în urma constatării „că de citeva luni se în
registrează la camera noastră un număr din ce în ce mai mare de cereri 
pentru autorizaţiuni de comerţ din partea refugiaţilor din Moldova s; 
Ardeal, fenomen ce are drept consecinţă înmulţirea peste măsură a 
numărului comercianţilor din Capitală în timp ce cantităţile de mărfuri 
se reduc, ceea ce duce la imposibilitatea stăvilirii preţurilor şi ducerea 
la ruină a comercianţilor din Capitală". ~9) 

Stagnarea comerţului bucureştean în anii războmlui s-a mai ma-
nifestat pe de o parte prin lipsa de consum iar pe de altă parte prin 
lipsa de marfă. Lipsa de consum s-a observat in următoarele sectoare : 
cherestea, drogherie şi chimicale, cărbuni, materiale de construcţie, gea
muri, manufactură, încălţăminte şi parţial la băuturi, iar lipsa de marfă 
la fierărie, lemne de foc, bumbac, coloniale. Singurele grupe la care s-a 
observat o oarecare activitate au fost cele privind comerţul de produse 
petroliere, cărnuri conservate, hîrtie etc. "O) La activizarea acestor sec
Loare a contribuit şi statul care a încercat unele măsuri de aprovizio
nare cu carne, ulei, făină etc. Prir.tr-un decret din 5 oct. 1940 a creat 
un fond rambursabil de 200 milioane lei pentru procurarea alimentelor 
de primă necesitate ce urmau a fi vîndute pe preţ redus populaţiei Ca
pitalei. 41 ) 

De asemenea, Consiliul de miniştri a aprobat crearea unei regii 
mixte comerciale cu un capital de 50 milioane lei din care 26 milioane 
subscrişi de către Comună şi restul de către măcelarii angrosişti şi de
tailişti în scopul aprovizionării cu carne a Bucureştilor. ·vitele urmau a 
fi cumpărate de către măcelarii angrosişti, cu capitalul lor, revîndU'te 
regiei, tăiate la abator sub controlul acesteia şi apoi din nou revîndute 
măcelarilor detailişti. Consumul de carne a fost totuşi în continuă scă
dere ca de altfel consumul tuturor produselor, ceea ce a dus la restrîn
gerea volumului tranzacţiilor comerciale, în special pe seama consu
mului populaţiei civile. Acest fapt, alături de specularea maselor populare 
pe seama creşterii masive a preţurilor a fost elementul care a ca-
racterizat comerţul bucureştean în perioada celui de al doilea război 
mondial. 

Din succinta prezentare a evoluţiei relaţiilor comerciale între cele 
două războaie mondiale se desprinde concluzia, confirmată de altfel şi 
<le materialele documentare din timpul respectiv, că Bucureştii s-a pro
filat în continuare ca cel mai puternic centru comercial. în anii de vîrf 
ai dezvoltării României 1936-1938 Capitala avea anual o activitate co
mercială de 13 ori mai mare decît la sate, 42) concentrînd aproape jumă
tate din totalul firmelor de comerţ pe întreaga ţară. Acest aspect alături 
de celelalte fenomene ce demonstrează dezvoltarea multilaterală a Bu
t::ureştilor, face din Capitala ţării centrul întregii activităţi econornke !?i 
politice a României. 

39) Buletinul Camerei de comerţ şi industrie din Bucureşti 3-12 martie-de-
cembrie 1944. 

40) Ibidem, nr. 5, mai 1940, p. 13. 
41) Gazeta Municipală. 3 noiembrie 1940. 
42) Enciclopedia României. Vol IV. 
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Re sume 

L'obsE'rvations de l'evolution du commerce bucarestois pendant les annees 
1918-1944 a fournit l'occasion ă l'auteur de souligner, en se ba5ant sur les mate
riaux de specialite, les etapes pri·ncipales de developpement des echanges de la 
Capitale, avec ses phases d'ascension et de declin. 

Ainsi, par exemple, la premiere guerre mondiale, avec ses consequences ne
!astes sur toute l'economie, a frappe aussi l'activite d'echange, qui s'est redressee 
avec quelque difficulte seulement apres 1924. De meme, la crise economique de 
1929-1933 a reduit la consommation des biens, provoquant des banqueroutes nom
breuses parmi les entreprises commerciales. 

L'animatian ressentie pendant les annees qui suivircnt la crise s'est de plus 
en plus accentuee, atteignant son point culminant entre 1935-1939, la deuxieme 
guerre mondiale changeant ensuite totalement le cours du commerce bucarestois et. 
lui imprimant le cachet specifique a la conjoncture de guerre. 
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ASPECTE ALE DEZVOLTARII COMERŢULUI BUCUREŞTEAN 
IN ANII PUTERII POPULARE 

de ALEXANDRU CEBUC 

Comerţul oraşului Bucureşti în perioada după 23 August 1944 ::i 

constituit una dintre principalele preocupări ale regimului democrat 
popular, el fiind veriga fără de care nu se poate face legătura dintre 
producător şi consumator, indiferent de forma de proprietate pe care o 
·cunoaşte. Aspectul calitativ nou pe care-l cunoaşte comerţul socialist 
imediat după instaurarea dictaturii proletariatului este acela că el a 
fost pus în slujba poporului, subordonat satisfacerii cit mai d'epline a 
11evoilor mereu crescînde ale oamenilor muncii. 

Primele fenomene ivite în economia orasului s-au manifestat în 
condiţiile în care după victoria istorică a insurecţiei no.ţionale antifas
ciste, burghezia căuta ca prin poziţia politică şi economică pe care o mai 
deţinea, să împiedice înfăptuirea revoluţiei populare, acţionînd prin sa
botaj economic. Elemente reacţionare burgheze, căutau să împiedice re
punerea în funcţiune a întreprinderilor prin diverse metode, refuzau să 
facă investiţii de capital în producţie, ascundeau materiile prime şi pro
.dusele industriale. Pe piaţă se resimţea o acută lipsă de produse indus
triale şi agroalimentare. Într-un timp scurt preţul alimentelor s-a mărit 
în medie de 4-5 ori ; articolele de larg consum erau inaccesibile pentru 
·Cea mai mare parte a muncitorilor şi ţăranilor. 

Folosind poziţiile deţinute în guvern şi parlamentul ca instrument 
de transformări democratice, Partidul Comunist a iniţiat noi măsuri eco-
11omice şi politice menite să contribuie la intensificarea luptei pentru 
redresarea economică a ţării şi zădărnicirea acţiunilor de speculă şi sa
botaj ale burgheziei, să ducă 1a întărirea regimului democratic şi a inde
pendenţei ţării, la crearea tuturor condiţiilor în vederea trecerii la etapa 
socialistă a revoluţiei. 

Aceste măsuri, care corespundeau necesităţilor istorice ale etapei 
respective a revoluţiei şi urmăreau pregătirea condiţiilor trecerii la etapa 
~ocialistă a revoluţiei, au cuprins principalele domenii ale economiei 
naţionale : industria, agricultura, sistemul bancar, comerţul etc. In aceste 
condiţii spre sfîrşitul lunii noiembrie 1944 Partidul Comunist reuşeşte 
să organizeze controlul muncitoresc asupra producţiei şi controlul cetă-
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ţenesc asupra distribuirii articolelor de larg consum. Pe această linie oa
menii muncii din Capitală au început lupta împotriva speculei ce se
manifesta în comerţul bucureştean ca şi în întreaga ţara, folosindu-se în 
acest scop cunoscutele „brigăzi economice", organe ale puterii populare 
şi controlul obştesc, ca o urmare a organizării controlului cetăţenesc. 1 

In scopul întăririi continui a rolului Partidului Comunist în viaţa 
economică a ţării, pentru extinderea controlului statului democrat 
popular asupra producţiei şi circulaţiei mărfurilor, P.C.R. a iniţiat reor
ganizarea Ministerului economiei naţionale în primul trim. al anului 1947. 

Legea reorganizării Ministerului Economiei Naţionale prevedea că 
in sarcinile acestuia intrau îndrumarea, supravegherea şi controlul acti
vităţii economice a ţării în domeniul producţiei industriale a întreprin
derilor particulare şi de stat : repartiţia materiilor prime şi semifabri
catelor ; distribuirea produselor alimentare, controlul comerţului interior 
şi al relaţiilor economice cu străinătatea, stabilirea regimului preţu
rilor etc. 

O măsură deosebit de importantă, „„.prin care s-au creat condiţii 
ca statul să controleze şi să îndrumeze activitatea industrială şi comer
cială a întreprinderilor particulare.„" 2), a constituit-o crearea oficiilor 
industriale în mai 194 7. 

Oficiile industriale în esenţa lor erau organe de coordonare a acti
vităţii economice a unor ramuri ale industriei, formate din reprezentanţi 
ai Ministerului industriei şi comerţului, patronilor şi sindicatelor. In
treaga lor activitate se desfăşoară pe baza indicaţiilor Ministerului in
dustriei şi comerţului, care le indica programul de producţie, stabilea şi 
le repartiza cotele de materie primă, fixa procentul de beneficiu, regimul 
de repartiţie şi circulaţie a produselor, nivelul salariilor ş.a. 

In acest fel, oficiile industriale instituiau un control în folosinţa 
proprietăţii, căutau să pună capăt afacerilor speculative şi să orienteze 
activitatea întreprinzătorilor capitalişti pe linia cerinţelor refacerii şi 
consolidării economiei naţionale. 

Oficiile industriale prin atribuţiile pe care le aveau şi prin modul 
cum erau organizate aşa cum este cunoscut au întîmpinat o vie rezis
tenţă din partea burgheziei reacţionare. 3) 

Desfacerea produselor în condiţiile în care nu existau încă între
prinderi comerciale de stat, se efectua prin intermediul oficiilcr indus
triale care executau comerţul cu ridicata în timp ce vinzarea produselor 
cu amănuntul se făcea în această perioadă prin cooperaţia de consum şi 
prin comercianţii particulari. 

Ministerul industriei şi comerţului prin Legea din aprilie 194 7 a 
avut un rol deosebit prin îndrumarea, controlul producţiei şi circulaţ.iei 
mărfurilor. Pentru a se veni în ajutorul populaţiei din Capitală cu pro-

1) Al. Sobaru, D. Ionescu, Dezvoltarea comerţului interior în economia Ro
mâniei între anii 1944-1959. Ed. Academiei R.P.R., Buc„ 1959, p. 507. 

2) Gh. Gheorghiu Dej, A XX-a Aniversare a eliberării României de sub jugui 
fascist, Ed. Politică, Buc„ lfl64, p. 13. 

3) Monitorul Oficial, partea a III-a, Dezbateri parlamentare, nr. 19, din 14 
august 1947. 
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duse, a fost stimulată în anii 1945-:----194 7 acţiunea de înfiinţare a eco
nomatelor şi cantinelor. 

Economatele erau de fapt nişte secţii în cadrul întreprinderilor, 
care aveau rolul de a aproviziona salariaţii în condiţiile în care in cadrul 
comerţului domina încă specula. 

Prin înfiinţarea cantinelor pe lîngă întreprinderi, în condiţiile în 
care inflaţia monetară era în plină creştere, proprietarii au fost obligaţi 
a asigura salariaţilor masa la preţuri fixe. 

Către sfîrşitul anului 1947, pentru a se putea soluţiona mai bine 
problema aprovizionării populaţiei cu produse, s-a trecut la reglementa
rea aprovizionării populaţiei cu p1oduse pe bază de cartele şi raţii în 
raport cu condiţiile de muncă, reglementare care cu mici modificări a 
rămas în vigoare pînă în decembrie 1954, cind, ca urmare a importan
telor succese obţinute de oamenii muncii din industrie, agricultură, tran
sporturi, comerţ etc. a fost posibilă atît desfiinţarea sistemului de apro
vizionare pe bază de cartele '?i raţii cît şi efectuarea unor importante 
reduceri de preţuri. 

Pentru a se pune capăt inflaţiei monetare şi a speculei ce se făcea 
în cadrul comerţului, P.C.R. iniţiază realizarea unei reforme monetare 
ce s-a înfăptuit la 15 august 1947. 

Datorită principiilor care au stat la baza ei, reforma monetară din 
J947, a avut un profund caracter democratic, anticapitalist. Lovind în 
poziţiile economice ale burgheziei şi îndeosebi ale burgheziei specula
tive, punînd capăt inflaţiei şi haosului financiar, reforma a dus la o reală 
imbunătăţire a nivelului de trai al maselor asigurînd o distribuire a ve
nitului naţional în favoarea maselor muncitoare. Unul din cele mai im
portante rezultate ale refo1mei a fost acela că a pus capăt haosului şi 
dezorganizării din sistemul monetar, curmînd în acest fel inflaţia şi creînd 
condiţii prielnice refacerii mai rapide a economiei. 

Etatizarea Băncii Naţionale, reorganizarea Ministerului industriei 
şi comerţului, crearea oficiilor industriale, stabilizarea monetară, luarea 
unor măsuri de control şi dirijare a creditelor, combaterea speculei şi a 
sabotajului etc. au permis statului democrat popular să-şi lărgească con
tinuu sfera de control şi supraveghere asupra procesului de producţie, 
repartiţie şi circulaţie a mărfurilor. 

Prin acest mod, statul democrat popular şi-a creat posibilitatea 
să-şi exercite în anumite limite unele sarcini ale funcţiei economico-
organizatorice chiar în prima etapă a revoluţiei populare în conditiile 
cînd burghezia era proprietară a principalelor mijloace de producţie. 

!n toamna anului 1947, aprovizionarea pieţelor Capitalei s-a facut 
într-un mod destul de anevoios, dar prin eforturile depuse de către or
ganele de resort ale Primăriei Municipiului, situaţia a putut fi amelio
rată. Astfel un aliment de seamă în alimentarea populaţiei era şi car
toful. In urma măsurilor întreprinse şi mai ales pentru a combate spe
cula ce se făcea în Bucureşti, în cursul lunii decembrie 194 7, s-a adus 
de către Primăria Municipiului cantitatea de 4 337 vagoane de cartofi. 
Această cantitate a fost vîndută la un preţ de 6 lei kg, fată de 30-40 lei 
cu cît îi vindeau speculanţii. 
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TABELUL j 

Compartimente 

~ " "' o. :;; ....l !! - „ " Denumirea plejel Sediul Da ta infi inj~rii " " 
„ - " < ~ c: """ "~ ~ 

~ 
„ -;;; " -a o. - ~ " „- „ 

" E- :l 
~ o > :l c ~ e = ~ "'~ E ·;:: ~ o:; ,; „ ·;:; "" „„ ~ ~ 

~ 
,., :l -o N " ~ o ~ "" ~.o ;; „ 

o :l ~ :; o" " 
~ " " "' o ,.c 

~·e 
o "' "' E- ::?'. o: i:: 

„ 
Q 

~ :l u: "·- „ 
~ "" " u N u ....l < ..., u!:: t:l. i:Q ....l 

Total IO Pieţe ------------------- 14511911311719113118113110131411151214191911 

7 Noiembrie Bd. Filantropia 5. XII. 1947 27 3 I 2 2 3 5 2 I I I I I I I I I I 

30 Decembrie Piaţa Amzei 18.I.1948 20 2 2 4 I - 3 2 I - - - 1- - 2 I I 

Muncii Vatra Luminoasă 18.I.1948 15 2 I 2 2 I I I 1- 2 - - I - I - -
Ilie Pi-ntilie P-ţa Dr. Botescu 18.I.1948 JO 3 I 2 - - I I I - - - - - - I - -

Griviţa Roşie Cal. Griviţei 25.I.1948 li I I I I 2 I I I - - - I - - I - -

16 Februarie Bucureştii Noi 8.II.1948 13 2 I I I 2 2 I I I - - - - - I - -

Kisseleff Bd. Filantropia 17.IL1948 13 2 2 2 I - 2 I I - - - - - I I - -
Dr. Babeş P-ţa Elefterie 21.II.1948 9 I I I - - I 1 I - I - 1- - - I -

Gara de Nord Cal. Griviţei 21.II.1948 5 I I - - - - I I - - - - - 1 - - -

28 Martie P-ţa Naţiunii 27 .III.1948 22 2 2 2 I 5 2 2 1 I - - I - I I I -
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Tabelul I 

Compartimente 

Denumirea Dala CJ 

Sediul Total CJ ~ ~ 

magazinului înfiin\ării "' " ~ -~ " ·~ -~ c: "' " ~ 

" E 
N Q; "" u " '\:! '\:! 

„ 
o :=. N ~ = " " " ~ .o o '; o di ~ " "" u: "' ;J Li: I u Q, Pl Q, u 

I 
6 Martie Bd. Take Ionescu 22. Xll.19471 5 I l I I I I I 1 1 I 

Dîmboviţa Str. 30 Dec. 17. I I. 1948 5 I 1 1 1 I - - - - -
Gara de Nord Cal. Griviţei 2 I. I I. 1948 7 1 - I - - - - - - -

Tota I 17 3 2 3 2 2 1 I 1 I I 

Infăptuirea stabilizării monetare la 15 august 1947, a dat posibili
tatea, înfiinţării unor pieţe şi magazine de stat, în vederea unei mai 
bWle aprovizionări a populaţiei Capitalei. Pentru mai buna organizare 
şi aprovizionare cu produse a acestor unităţi ale comerţului socialist 
precum şi pentru combaterea speculanţilor cu produse alimentare. Pri
măria Municipiului cu aprobarea Comisiei Ministeriale pentru redre
~mrea Economică şi Stabilizarea Monetară, a luat fiinţă la 27 noiembrie 
J 94 7, Societatea Comercială Municipală pentru aprovizionarea Capitalei 
şi al cărui singur acţionar era tot Primăria Municipiului Bucureşti. 4) 

Incepînd din ziua de 5 decembrie 1947, şi pînă la 31 martie 1948, 
au fost înfiinţate în Bucureşti un număr de 10 pieţe de stat. 5) Tot în 
această perioadă iau fiinţă şi primele magazine de stat. 6) 

In ziua de 26 martie 1948, s-au mai deschis 13 magazine de Stat 
în cartierul Herăstrău şi în comunele suburbane: Chiajna, Militari, Roşu, 
Tudor Vladimirescu, 16 Februarie, Popeşti-Leordeni, Dudeşti-Cioplea. 
30 Decembrie, Pantelimon, Dobroeşti, Colentina şi Băneasa. 

Infiinţarea în Capitală a primelor unităţi ale comerţului de stat, a 
creat posibilitatea exercitării de către stat a unui control cît mai efi
cient asupra comerţului particular. 

In aceste magazine şi pieţe de stat s-au organizat diferite compar
timente, unde populaţia putea găsi tot felul de mărfuri de care avea 
nevoie, în condiţiuni igienice perfecte şi la preţuri accesibile puterii lor 
de cumpărare. 

Infiinţarea acestor unităţi socialiste ale comerţului, a găsit în rîndul 
maselor un puternic ecou, fapt reliefat şi din vînzările ce cunoşteau o 
ridicare vertiginoasă imediat după înfiinţare. 

Astfel, numai in Juna decembrie 1947, după ce abia se înfiinţaseră o 
piaţă şi un magazin de stat (Piaţa 7 Noiembrie din bd. Filantropia -
.5.XII.1947 şi Magazinul „6 Martie", fost Leonida, din Bd. fost Take Io
nescu la 22.XIl.1947), încasările atingeau suma de 37.977.928 lei, ca : în 
luna ianuarie 1948 încasările din 5 pieţe şi un magazin să se ridice la 

4) Buletin Statistic, Anul LI, Seria II, nr. l, ian.-martie 1948, p. 12 
5) Ibidem, vezi ~i România Liberă an VI nr. 1108 din 29.IIl.1948. 
6) Universul din 28.1.1948. 
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76.297.934 lei; în luna februarie, la 9 pieţe si 3 magazine, 133.206.758 
lei iar în luna martie, la 10 pieţe şi 3 magazine, 173.697.869. 7) lei. 

ln sectorul alimentar, Societatea Comercială pentru Aprovizionarea 
Capitalei nu s-a oprit numai la desfacerea diverselor articole de ali
mente necesare gospodăriilor, ci şi-a extins activitatea sa si în dome. 
niul comerţului alimentar, al restaurantelor, cofetăriilor etc., pentru 
acea parte a populaţiei ce nu-şi pregătea mîncarea în gospodărie ca şi 
pentru populaţia flotantă a Capitalei. 

Pînă la 31 martie 1948, au luat fiinţă l 5 restaurante de stat, 5 res
taurante populare, 4 bufete, 2 lăptării, 2 bodegi, 1 cafenea şi 1 bar. 8) 

Iată care au fost încasările în pieţele şi magazinele de stat din Bu
cureşti în această perioadă. 9) 

Tallelul ~ 

Plaja sau magazinul I inclusiv 

I Dec, 1947 
I 

Ian. 1947 I Fcbr. 1948 
I 

Martie 1948 dec. 1947 

Total ................ 421.180.589 37.977.928 76.297.934 133. 206 .858 173. 697 .869 

„7 Noiembrie" 92.716.512 29.283.060 30.827 .146 19.076.101 13.530.205 

„30 Decembrie" 93.182.096 X 11.227.859 39.480.072 42.474.165 

„Muncii" 31.524.395 X 4.762.076 13.702.972 13.059.347 

„Ilie Pintilie" 32.816.463 X 6. 064 .069 14.296.122 12.456.272 

„Griviţa Roşie" 18.571.610 X 2 .241.564 8.697.131 7.632.915 

„16 Februarie" 12.773.470 X X 5.671.231 7 .102.239 

„Kisseleff" 14.119.636 X X 4.606.131 9.513.505 

„Dr. Babeş" 16.523.562 X X 3.648.70~ 12.874.854 

„28 Martie" 3.547.245 X X X 3.547.245 

„6 Martie" 74.744.089 8.694.868 21.175.220 19.686.641 25. 187 .360 

„Dîmboviţa" 22.213.152 X X 3.530.539 18.682.613 

„Gara de Nord" 8.448.35918) X X 811.210 7.637·149 

Pentru a se preveni în aceste condiţii stocarea unor produse, statul 
va lua măsura începînd cu luna octombrie 1947, de a naţionaliza o serie 
de produse alimentare şi textile în scopul de a îndestula în mod echi
tabil întreaga populaţie. In scopul distribuirii articolelor naţionalizate, 
s-au fixat un număr de 780 centre - aşa zisele băcănii - în Municipiu 
şi 121 centre în comunele subordonate ; 335 centre în Municipiu şi 52 în 

7) Buletin Statistic, loc. cit., p. 74. 
B) Ibidem. 

' 

D) Pentru detalii în ceea ce priveşte cantitatea de mărfuri vîndute în pieţele 
şi magazinele de stat din Bucureşti în lunile ianuarie, februarie şi martie 1948. 
a se vedea „Buletinul Statistic" mai sus citat, p. 75-77. 

10) Magazinul şi Gara de Nord împreună. 
• N-a existat magazinul. 
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comunele subordonate pentru distribuirea cărnii; şi 319 centre în Mu
nicipiu şi 51 în Comunele subordonate, pentru distribuirea peştelui. 

Media înscrişilor la centrele de băcănii era de 1152, la carne 1900, 
iar la peşte 1673. 11) 

Colectarea şi distribuirea laptelui s-a făcut pînă la 6 martie 1948 
de către Regia Publică Comercială pentru valorificarea laptelui (RELAP), 
la care dată, în locul Re1apului desfiinţat, a fost constituită Societatea 
comercială de stat pentru colectarea, industrializarea şi comercializarea 
laptelui şi derivatelor sale. (ROMLACTA). 12) 

Această societate, achiziţiona pentru Capitală lapte din următoa
rele localităţi din apropierea Bucureştilor : „Otopeni, Mihăileşti, Dom
neşti, Buftea, Slobozia, Bolintin, Jilava, Vîrtejul-Neftiul, Chiajna, Afu
maţi, Brăneşti, Tărtăşeşti, Fundeni-Frunzăneşti, Popeşti-Leordeni, Du
deşti-Cioplea, şi Dobroeşti". 13) 

Cantităţile de lapte ce au fost achiziţionate de către aceste societăţi 
arătau o permanentă tendinţă de creştere, pe măsura organizării cen
trelor de colectare. 

Astfel din întrega cantitate colectată de 1.268.326 litri de lapte, 
s-au adus : 28,lO/o în luna ianuarie 1948, 32,80/0 în luna februarie, ş\ 
39,10/o în luna martie 1948, corespunzînd mediilor zilnice de 11.508 litri 
în ianuarie, 14.349 litri în februarie şi 15.982 în martie. 

De la 1-23 ianuarie 1948, preţul laptelui a fost de 22,50 lei litrul, 
apoi a cunoscut o creştere, ajungînd la sfîrşitul lui martie la 30 lei litrul. 

In ce priveşte vînzarea combustibilului necesar încălzirii locuin
\elor iată care au fost cantităţile distribuite începînd din luna octombrie 
1947 pînă în martie 1948. 14) 

I Gaze naturale I Combustibil I Cărbuni 

I 
Lemne 

I 
Petrol 

Lunile m.e. spcc. pentru diferi\i torte tone 
calorifer tone 

TOTAL; I 43 303 711 I 52 465 I 4 318 I 46068 I 4 976 

1947, octombrie 6 5064~8 10321 I 829 18 525 I 015 
1947, noiembrie 7 021465 9 057 I 407 16 OJO 984 
1947, decembri•e 7 214615 11 467 986 II 305 915 
1948, ianuarie 7 596 834 7 642 38 288 630 
1948, februarie 7980511 8 215 56 - 972 
1948, martie 6 983 798 5 763 2 - 460 

Cu prilejul recensămîntului din 25 ianuarie 1948, s-a recenzat şi 
modul de încălzire al gospodăriilor din Bucureşti. Astfel din 294 107 gos
podării locuite şi cele folosite pentru alte scopuri <lecit acela de locuinţe, 
~1 85.533 sînt încălzite : 84,90/0 cu lemne, 10,50/o cu combustibil special 
pentru calorifere, 2,90/0 cu gaze naturale, 1,40/0 cu petrol şi 0,80/0 cu căr
buni. 

11) Buletinul Statistic, art. cit„ p. 78. 
l!) Ibidem 
13) Ibidem. 

1') Ibidem. 
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Avînd aceste date la dispoziţie, se poate stabili pe baza cantităţilor 
totale, pe cele 6 luni de iarnă, media cantităţilor de combustibil între
Luinţat de gospodării, media lunară şi zilnică pe gospodării. 

Iar dacă luăm în considerare faptul că pentru înc.3.lzirea unei ca
mere obişnuite la o temperatură de 18°-20°C sînt necesare pe zi: 
30 kg lemne ; 15 kg cărbune ; 8 kg păcură ; 7 kg petrol, şi 8 m.c. gaze 
naturale, constatăm că la fiecare categorie de combustibil, cantităţile 
întrebuinţate sub nivelul normativului de mai sus. 

Cantităţi medii de combustibil întrebuinţat pentru încălzitul gos
podăriilor. 

Media pe gospodărie 

Denumirea Unita· Cantlt. lntrebuinjate Nr. gospodăriilor 
In iarna Lunară Zilnic.li 

combustibilului !ea în oct. 1947. III. 1948 încălzite cu: 
---

1947-1948 

Gaze naturale m.c. 43.303,718 8.267 5.238 873 28 

Combustibil spe-
cial pt. calorifer kg 52.465.000 28.428 1.845 307 IO 

Cărbuni diferiţi kg 4.318.000 2.255 1.914 319 IO 

Lemne kg 46.068.000 242.699 1.898 316 10 

Petrol kg 4.976.000 3.884 1.281 213 7 

Credem că nu este lipsit de interes a cunoaşte cel puţin pentru 
2 luni ale anului 1948, care au fost preţurile de detaliu ale principa
lelor articole de consum:aţie. 

Ianuarie 1948 Martie 1948 

Articolul Uni· Corner I Ii bcr Magazin Pre I Corner! Ii ber Magazin Pr~t 
lalea de stat maxim. de stat maxim. 

--
Min. / Max. Min.! Max. Min. I Max. Min,I Max. 

Pîine neagră kg - - - - 14 I - - - - 14 
Făină ordinară kg 100 130 - - 14,30 - - - - 14,30 
Mălai kg 15 18 - - 12,50 - 14 - - 12,50 
Carne de vacă kg 160 200 - - 140 170 200 - - 140 
Carne de porc kg - 270 - - 270 - 270 - - 270 
Mezeluri kg 450 500 - 400 - 450 GOO - 350 -
Crap (de la 1-2 

kg 200 250 65 kg) - - 65 - 300 - -
Găini vii per. 800 I OOO - - - 900 I 200 - - -
Lapte de vacă kg 40 50 28 30 20 - 50 28 30 18 
UnL topit kg 500 600 - - - 500 600 - - -
Brînză telemea 

360 300 500 300 oaie kg 280 550 - - - -
Ouă buc. 14 16 - 14 10 - 10 - 8 8 
Cartofi kg 20 15 - 6 6 - - - 6 6 
Fasole ust:ată kg 70 80 - 45 45 - 45 - 40 -
Ceapă kg 8 12 12 14 5 10 12 - li 5 
Zahăr tos kg 500 600 - - 70 - 500 - - 70 
Cafea k~ 2 OOO 2 500 - I 800 - I 800 - I 650 -
Mere kg 60 80 - 38 40 - 120 - 38 38 
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Infiinţarea celor dintîi unităţi ale comerţului de stat a creat posi
bilitatea ca în paralel cu controlul efectuat asupra întreprinderilor par
ticulare, statul democrat să exercite o influenţă tot mai mare asupra 
comerţului particular prin extinderea comerţului socialist. 

Cel de al VI-lea Congres al Partidului Comunist Român din febru
arie 1948, analizînd succesele obţinute pe plan politic şi economic de 
către puterea populară ţinea să accentueze necesitatea ca şi structura 
economică a ţării să înregistreze schimbări esenţiale, aşa cum se obţi
nuse pe tărîmul democratizării ţării. 

Proclamarea Republicii, la 30 Decembrie 1947, a făcut ca întreaga 
putere politică să treacă în mîinile clasei muncitoare fapt care a permis 
înfăptuirea naţionalizării principalelor mijloace de producţie din indus
trie, transporturi şi a băncilor etc., din 11 iunie 1948. 

Infăptuirea acestui act de importanţă istorică a făcut posibilă lichi
darea puterii economice a burgheziei, făcîndu-se astfel posibilă trecerea 
in mîinile clasei muncitoare a principalelor posturi cheie ale economiei. 

!n urma înfăptuirii actului naţionalizării principalelor mijloace de 
producţie, în Bucureşti au luat fiinţă o serie de societăţi comerciale de 
stat, printre care amintim: unităţile „Alimentara" şi „Textila", care 
aveau ca obiect cumpărarea şi vînzarea cu ridicata şi cu amănuntul a 
mărfurilor ce se distribuiau atît pe bază de cartele cît şi pe bază de raţii, 
la preţuri de stat. 

Tot pe lîngă Ministerul comerţului au început să ia fiinţă o serie 
de centrale comerciale pe ramuri de activitate, după cum urmează i 
Centrocom-metal, Centrocom-textil, Centrocom-alimentar etc., care erau 
chemate să efectueze comerţul atît cu amănuntul cît şi cu ridicata. 

Trecerea la planificarea economiei naţionale, a creat condiţiile 
necesare unei simţitoare dezvoltări a comerţului socialist în Capitală. 

Cu prilejul înfăptuirii reformei monetare din anul 1952, au fost 
trecute în subordinea organelor puterii locale - sfaturile populare -
majoritatea unităţilor comerciale cu amănuntul, păstrîndu-se în cadrul 
Ministerului comerţului numai o serie de mari unităţi comerciale profi.
late pe anumite produse de mare circulaţie. 

In condiţiile în care economia întregii ţări se dezvoltă pe bază de 
planificare, s-au îmbunătăţit şi metodele de planificare a comerţului 
socialist. 

Fondul de mărfuri pus la dispoziţia populaţiei ca urmare a creş
terii continue a producţiei de bunuri de consum, prin comerţul socialist, 
a fost asigurat aproape în întregime de producţia internă. 

Urmare a efortului oamenilor muncii în sporirea producţiei indus
triale şi agricole, precum şi a creşterii veniturilor băneşti ale populaţiei, 
cantităţile de mărfuri desfăcute prin comerţul socialist au sporit sim
ţitor de la un an la altul, obţinîndu-se în acest fel o îmbunătăţire a apro
vizionării maselor de oameni ai muncii şi o creştere a nivelului de trai. 

O preocupare de seamă a organelor de partid şi de stat a fost aceea 
de a repartiza în mod raţional unităţile comerciale pe întregul teritoriu 
al Bucureştiului. 

Un aspect cu totul nou l-au luat în anii puterii populare cartierele 
mărginaşe, transformate în ultimii ani în adevărate orăşele noi. Aceste 
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aşa zise microraioane, au fost înzestrate cu unităti comerciale şi pieţe, 
aprovizionate cu toate produsele necesare pentru consum. Prin grija 
partidului cetăţenii Capitalei au astăzi la dispoziţie un număr tot mai 
mare de unităţi aprovizionate cu o mare varietate de produse şi înzes
trate cu tot utilajul. 

In oraşul Bucureşti la sfîrşitul anului 1966, existau un total de 
4 654 unităţi ale comerţului socialist. Din cele 4 654 unităţi comerciale, 
~-! 796 erau unităţi comerciale cu amănuntul, iar 858 unităţi de alimen
taţie publică. 15) 

Faţă de anul 1948, şi chiar faţă de anul 1955, numărul unităţilor 
comerciale va scădea datorită acţiunii de sistematizare a oraşului. Demo
larea unui număr însemnat de asemenea unităţi comerciale - simple 
dughene - înregistrate însă numeric, va determina construirea unor 
unităţi mari, moderne, dotate cu toate cele necesare. 

Iată care a fost evoluţia unităţilor comerciale în perioada dintre 
anii 1955-1966. 16) 

Anii I 
Total unităţi 

I 
Unităti comerciale cu 

I 
Unităţi de aiimenlatie 

amănuntul publică 

1955 5168 4372 796 
1960 5083 4186 897 
1961 4958 4007 951 I 1962 4904 3948 956 
1963 4816 3932 884 
1964 4758 3906 852 

I 1965 4693 3840 853 
1966 4654 3796 858 

Comerţul socialist cunoaşte o creştere accentuată oglindită şi prin 
volumul vînzărilor de mărfuri cu amănuntul, ca urmare a creşterii pu
terii de cumpărare a maselor. 

Iată care a fost volumul vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin 
comerţul socialist în perioada dintre anii 1955-1966 - în milioane 
lei -1'). 

Anii I Total vlnzări cu 

I 
Mărfuri 

I 
Alimentaţia 

I 
Mărfuri 

amănuntul ai imentare publică nealimentare 

1955 5405 2 153 726 2 526 
1960 7 626 2 819 894 3913 
1961 8585 3 078 1 032 4 475 
1962 9 522 3 456 1 173 4 893 
1963 9943 3753 1 264 4 926 
1964 IO 798 4 216 1 299 5 283 
1965 li 612 4 524 1 387 5 701 
1966 12 615 4 679 I 535 6401 

13) Anuarul Statistic al oraşului Bucureşti, Buc., 1967, p. 421. 
16) Anuarul Statistic al oraşului Buc:ureşti, Buc., 1967, p. 421 
17) Ibidem, p. 430-432. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



\. In scopul obţinerii unei mai bune organizări a comerţului socia
list, ip anul 1952, în ora5ul Bucureşti, a fost înfiinţată pe lîngă Sfatul 
Popul~· al oraşului, „Secţia Comercială", iar din aprilie 1962, ea a fost 
transf mată în „Direcţia Comercială a Sfatului Popular al oraşului 
Bucure ti" 

Fiind în cea mai mare parte subordonat Sfatului Popular al ora
şului, comerţul bucureştean a cunoscut o mare dezvoltare, organele pu
terii locale preocupîndu-se în mai mare măsură de problema aprovizio
nării populaţiei cu produse. 

Iată deci care au fost vînzările medii pe un locuitor la principalele 
mărfuri alimentare şi nealimentare în anii 1950, 1955, 1960, 1965. 1966. 

I U.M. I 1950 
I 

1955 I 1960 I 1965 I 1966 

Pîinc kg 40,923 64,750 66,022 92,248 91,755 

Carne kg 4,650 5,541 7,526 8,230 9,048 

Brînzeturi kg 0,522 0,981 1,527 1,997 2, 158 

Unt, margarină k" b O, 120 0,664 0,538 0,742 0,779 

Zahăr kg 5, 165 6,407 8,064 9,966 10,451 

Bere 1 5,395 7,504 8,781 13,997 15,823 

Vin 1 4, 169 5,368 8,096 10,877 10,710 

Ţesăt. şi conf. bumbac m .1. 8,798 9,638 11,954 12,540 13,426 

„ „ lînă m.J. 0,895 1,045 I, 179 1,440 1,567 

„ " 
mătase m.J. 0,779 0,722 1,304 1,398 1,557 

încăl\iminte piele per. 0,423 0,485 0,869 1,246 1,447 

Mobilă lei 3,55 23,97 54,25 100,50 115,03 

Ap. radio (la 1 OOO loc) buc. ... 5,54 8,63 14,08 16,65 

Televizoare (la 1000 loc) buc. - - 1,37 8,37 11,84 

Frigidere (la 1000 loc) buc. - - 0,42 G, 17 6,73 

Maşini cusut (la 
1000 loc) buc. - 0,29 2, JO 2,89 2,89 

Maşini electrice de 
spăl. rufe de uz 
casnic la 1000 lor buc. - - I ,69 4,43 4,64 

In ultimii am, m mod deosebit, marile magazine cu autoservire 
s-au bucurat şi se bucură de aprecierea populaţiei, datorită sistemului 
lor de organizare ce permite cumpărătorilor să-şi poată procura măr
furi necesare într-un timp mult mai scurt şi în condiţiuni de ambalare 
mult mai bune. 
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O dezvoltare deosebită a cunoscut-o 7i dinamica vînzărilor de măr
furi cu amănuntul prin comerţul socialist în anii 1960-1966. 18) 

Anii / Total vînzări cu 

I 
Mărfuri 

I 
Alimentaţia 

I 
Mărfi.ir! 

amănuntul alimentare publică nealimentare 

1960 100 100 100 100 

19!il 113 108 116 115 

1962 125 120 132 127 

1963 130 128 138 128 

1964 139 140 140 138 

1965 WJ 148 148 149 

1966 161 153 164 168 

O creştere deosebită a cunoscut-o şi dinamica vînzărilor cu amă
nuntul a principalelor grupe de mărfuri nealimentare prin comerţul 
socialist în anul 1966 - comparativ cu anul 1960 = 100. 

Total mărfuri nealimentare 168 
I) Textile încălţăminte 162 
2) Cosmetice parfumerie 184 
3) Metalo-chimice şi electrotehnice 237 
4) Tutun, ţigări, chibrituri 119 
5) Mobilă 206 
6) Materiale de construcţii 78 
7) Hîrtie, librărie 154 
8} Produse petroliere 114 
9) Combustibil 114 

IO) Produse facmaceutice 120 

Comerţul oraşului Bucureşti a cunoscut o dezvoltare deosebită în 
anii puterii populare şi prin intermediul pieţelor şi oboarelor, unde ma
joritatea cooperativelor agricole şi gospodăriilor agricole de stat din jurul 
oraşului îşi desfac prin vînzare produsele lor, contribuind prin aceasta 
la buna aprovizionare a populaţiei. 

In cadrul comerţului bucureştean, astăzi funcţionează un număr de 
36 de pieţe şi două oboare care alimentează cu produse proaspete populaţia 
oraşului. 

Organizatorul comerţului fiind statul socialist, prin miile de unităţi 
comerciale se desfac către consumatori, produse din ce în ce mai multe 
şi de bună calitate. 

Numărul şi varietatea sortimentelor constituie un indice care spo
reşte mereu. Mărfurile ce se desfac în magazine satisfac pe zi ce trece 
gu~turi din cele mai diverse, exigenţe tot mai ridicate. 

18) Anuarul statistic oraş Bucureşti, 1967, p. 435. 
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Ca urmare a măsurilor luate de partid şi guvern pentru continua 
ridicare a nivelului de viaţă al oamenilor muncii, volumul mărfurilor 
desfăcute prin unităţile comerţului de stat aşa cum am văzut, a crescut 
de la p.n la an. 

Bxpresie a grijii pe care o poartă Partidul Comunist Român creş
terii continue a comerţului bucureştean reflectă ridicarea substanţială 
a nivelului de trai material şi cultural al locuitorilor Capitalei. 

RE SUME 

En se basant sur des materiels documentaires pour la plupart inedits, on 
fait une presentation dans l'etude de l'evolution du commerce de Bucarest pendant 
les annees du pouvoir populaire. 

En analysant etape par etape l'evolution de la vie commerciale de Bucarest,. 
tous Ies maillons qui ont collabores ă l'organisation et ă la normalisation de la 
vie economique et commerciale de Bucarest sont mis en evidence. 

L'apparition des premiers marches d'Etat en novembre 1947 a constitue un 
fait special dans la lutte contre les profiteurs et contre tous ceux qui freinaient 
la normalisation de la vie economique de Bucarest comme suite de la seconde 
guerre mondiale. 

La constitution des 13 magasins d'Etat ă Bucarest en mars 1948 a cree deja 
une ambiance nouvelle dans la vie commerciale de la Capitale. 

En l'etude on souligne le fait que pendant cette periode par la creation des 
premieres unites commerciales d'Etat on a mis l'etat democratique en mesure 
d'exercer une influence toujours plus grande sur le commerce particulier par· 
l'extension du commerce socialiste en parallele avec le controle effectue sur Ies 
entreprises particulieres. L'etude met en evidence le haut degre d'organisation du 
commerce socialiste, la modernisation des magasi·ns d'Etat el le service satisfai
sant des travailleurs. 
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III. MATERIALE DE MUZEOGRAFIE 

O SPADA CELTICA DIN TRANSILVANIA 

de ~IARGARETA CONSTANTINIU 

In colecţiile Muzeului de istorie a oraşului Bucuresti, se află un 
fragment de spadă din fier înscrisă în inventarul general la nr. 30 941. 
Obiectul a intrat în patrimoniul muzeului în anul 1955, în urma unui 
transfer de piese cu caracter muzeistic aflate în fostul palat regal de la 
Cotroceni. Caseta în care era păstrat conţinea următoarea menţiune : 
„Un capăt de spadă celtică (circa 500 ani î.e.n.) cu un brăţar de închis 
teaca. După constatările arheologului Dr. M. Roşca din Cluj, acesta este 
din punct de vedere arheologic un document de importanţă deosebită. 

La stăruinţa d-lui deputat Dr. Sever Dan, o trimite Dr. Qintiliu 
Viciu Pretor Săcueni". 

Acestui act de identitate, din care nu reies însă locul şi condiţiile 
<le găsire a preţiosului document arheologic, i se adaugă o menţiune a 
aceluiaşi arheolog Dr. M. Roşca în publicaţia Kozlemnenyek 1) : „Szeke
lyhid 2) (Bi) Partea inferioară a unei săbii cu buterola sa, Latene I şi o 
strachină neagră făcînd parte din mobilierul funerar al mormintelor cel
tice găsite la cărămidăria din localitate. Colecţia reginei văduve Maria 
ele România. La muzeul din Debreţin se află un urcior de lut". 

Potrivit acestor două referinţe, fragmentul de spadă aflat la M.I.B. 
provine deci dintr-un mormînt celtic cu mobilier funerar din care se 
ştie că a mai fost o strachină (probabil pierdută) şi un urcior din lut 
aflat la Muzeul din Debreţin. De asemenea, reiese faptul că exploatarea 
~ărămidăriei din Săcueni a distrus mai multe morminte ceea ce denotă 
că nu este vorba de un mormînt izolat aşa cum adesea se întîlneşte pe 
teritoriul Transilvaniei, ci de un cimitir care, după tipul spadei despre 
care vorbim, pare a fi mai vechi <lecit celelalte necropole descoperite 
pină în prezent. 3) Nu ne putem explica însă dispariţia tuturor obiectelor 
de inventar funerar, cu excepţia celor trei piese menţionate mai sus. 
A vind în vedere că, aşa cum putem deduce din textul aflat în caseta 

1) Roska M., A keltak Erdelyben, în Kăzlemenyek, Cluj, 1944, IV, 1-2, p. 79 
poziţia 127. 

2) Szekelyhid este numirea ungurească a comunei Săcueni, Jud. Bihor. 
3) I. C. Crişan, Materiale dacice, Cluj, 1966 

219 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Fig. 1 - Spada celtică 

de la Săcueni 

spadei, descoperirea a survenit între anii 1928-1935, fragmentul aflat 
la M.l.B. rămîne în ţara noastră singurul martor al grupului de mor
minte celtice de la Săcueni. 

Raritatea antichităţilor celtice de acest gen şi mai ales datarea 
atît de timpurie a spadei în cuprinsul epocii Latene, asupra căreia vom 
reveni, au fost motivele pentru care am socotit folositor a o face cunos
cută prin nota de faţă. 

Spada de la Săcueni este fragmentară (fig. 1) se păstrează partea. 
inferioară a lamei şi garnitura de la extremitatea tecii. Lungimea frag
mentului, inclusiv buterola este de 0,24 m iar numai lama este de 0,23 m. 
Grosimea lamei este de 0,023 m la 0,08 m de la vîrf, dimensiune pe care 
o socotim reală întrucît aici lama a fost protejată de inelul buterolei în 
timp ce mai sus deteriorarea foarte accentuată nu mai îngăduie aflarea 
unei dimensiuni reale. Că lama se îngroşa pe măsură ce înainta spre 
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Fig. 2 - Spada c.eltică de la Săcueni (desen) 

miner, o dovedeşte faptul că deşi tăişurile sînt distruse de rugină, la 
0,18 m de la vîrf are lăţimea de 0,029 m. Care va fi fost lungimea totală 
a lamei nu putem preciza, dar avînd în vedere că spadele celtice timpurii 
nu erau de obicei foarte lungi putem presupune că nici spada de la 
Săcueni nu se deosebea de celelalte. Lama este uşor îndoită la locul unde 
a fost frîntă. Aceasta ar putea să se fi produs întîmplător dar ţinînd 
seamă că spada provine dintr-un mormînt de incineraţie, nu ar fi ex
clus ca ea să fi fost îndoită ritual. Ca şi la celelalte spade celtice, lama 
are două tăişuri iar vîrful este rotunjit, arma servind numai pentru 
tăiat, fiind improprie pentru împuns. Pe una din feţe lama este îngro
şată formînd o nervură mediană în relief. Cealaltă faţă este plană. 

Din teaca spadei se păstrează - cum am spus - numai buterola 
ajurată avînd rama în formă de semilună cu două discuri laterale con
tinuate cu două butoane sferoidale din care porneau braţele care unesc 
etanş cele două foi ale tecii. (fig. 2). Lungimea buterolei este de 0,09 m 
iar diam. ramei de 0,053 m. Pe cele două discuri laterale se află pe 
ambele feţe cite un motiv ornamental pentru realizarea cărora s-au folo
sit două tehnici deosebite. Pe una din feţe decorul este executat prin in
cizarea metalului din care rezultă un motiv spiralic dublu în formă de 
lacrimă iar pe cealaltă faţă se observă o linie în spirală şi puncte în re
lief. 4) 

Spada de la Săcueni cu buterola ajurată în formă de semilună se 
încadrează tipologic ca şi spadele cu buterole în formă de trifoi sau de 
inimă, în Latene-ul timpuriu şi anume în Latene B 1 după periodizarea 
lui Reinecke (450-300 î.e.n.). In ce măsură însă putem data spada de 
la Săcueni în Latene-ul timpuriu numai pe baza criteriului tipologic 

4) lipada de la Hatvan are buterola asemănătoare dar ornamentul de pe 
discuri nu se distinge. Cf. Layos Marton în A Korai La Tene-Kwlt1tra Mag11aror.î
.ga11on, Budapesta, 1933, tab XXVII l 
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rămîne de văzut, avînd în vedere raritatea acestor arme în epoca respec
tivă şi mai cu seamă faptul că ele îşi prelungesc existenţa şi mai tîrziu 
în Latene-ul mijlociu. 5) O precizare în acest sens ne-ar fi putut-o oferi 
materialul ceramic descoperit împreună cu spada. Faptul că Roska Mar
ton care datează arma în Latene I (500-:100 după Tischler), a cunoscut 
atît strachina cît şi urciorul aflat la Debreţin, ne face să credem că la 
datarea de mai sus, el a avut în vedere şi caracterele ceramicii. Dar 
chiar dacă am admite că spada de la Săcueni este cea mai veche piesă 
celtică descoperită pînă în prezent în nord-vestul Transilvaniei, aşa cum 
ne indică tipul ei, (cercul nordic someşan al antichităţilor celtice fiind 
ceva mai tîrziu decît cel de la sud de Mureş, 1i) tot nu putem deocamdată 
plasa cronologic arma <lecit la sfîrşitul Latene-ului B. şi începutul Latene
ului C., aşa cum se încadrează şi spada de acelaşi tip de la Silivaş. 7) Amin
tim că spada din mormîntul de la Silivaş, care tipologic a fost datată în 
sec. V, s-a dovedit, datorită obiectelor care o însoţeau, că nu poate fi 
datată decît în jurul anului 300 î.e.n. 8) 

RE.SUMt. 

Afin de faire conmiître une sfrie de pieces de valeur se trouvant dans les 
collections du Musee d'Histoire de la Viile de Bucurest, l'auteL~r publie une note 
portant sur l'epee celtique de Săcuieni, arrivee dans un etat fragmentaire, a la suite 
d'un transfert de pieces museistiques ayant figure dans la collection de feue la 
reine Marie :ie Roumanic. 

L'arme provient d'un tombeau celiique, faisant partie probablement d'une 
necropole celtique. S'est conservee la bouterolle ă rame ajouree en forme de crois
sant, la typologie etant datee du Latene B.l 

5) c!. Jose Maria de Navarro. Zu einigen Schwertscheiden aus la Time 40 
Bencht der l'l.ămisch-Germenischen Kommissiori, l!J55. 

G) cf. I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumanien, în 2'.J 
Ber. R. Ch. 1933: Keltische Griiber bei Mediasch in Dacia VII--VIII, 1937-1940, 
p. 153-182. 

7) Comuna Silivaş, raion Aiud, reg. Cluj. 
R) Istoria României, I, p. 235. 
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LUDWIG ANGERER, UNUL DIN PRIMII FOTOGRAFI 
AI BUCUREŞTILOR 

de MARGARETA SAVIN 

Alături de urme arheologice şi de izvoare scrise, fotografia poate 
constitui material ajutător pentru cunoaşterea istoriei. 

Patrimoniul M.I.B. cuprinde printre alte colecţii şi un bogat ma
terial fotografic. Din acest vast material documentar face parte şi un lot 
de fotografii Angerer. Alături de fotografii care au aparţinut şi altor 
meşteri locali, mica colecţie Angerer constituie un document valoros. In 
cadrul acestei colecţii, există un grup executate în 18:J6, în timpul războiu
lui Crimeei de către Ludwig Angerer, un fotograf din armata imperială 
austriacă condusă de Coronini. 

El a fotografiat aspecte din Bucureştii mijlocului sec. al XIX-lea, 
fie din pasiune pentru meserie, fie la cererea autorităţilor austriace din 
Bucureşti. 

Aceste materiale prezintă un interes deosebit nu numai pentru că 
din ele putem reconstitui în vremea modernă imaginea oraşului capitală 
la mdjlocul secolului trecut. 

Importanţa lor rezidă în primul rînd, în faptul că sînt printre cele 
mai vechi fotografii cu aspecte din Bucureştii de atunci. In imaginile lui 
A.ngerer sînt locuri şi construcţii importante pentru istoria edilitară şi 
urbanistică a oraşului, întrucît ele sînt astăzi dispărute. 

Prin bunăvoinţa Arhivei de Stat şi Arhivei Militare din Viena 1)

am putut stabili o serie de date biografice în legătură cu Ludwig An
gerer. 

Născut în 1827 la Malatzka în Ungaria, Ludwig Angerer a studiat 
la Pressburg (Cehoslovacia) şi Pesta. 

Din 1848, timp de circa doi ani, a servit la Pesta ca ajutor de far
macist. La 23 de ani îşi ia licenta în farmacie acordîndu-i-se titlul uni
versitar de „magister". Funcţio~eaZă apoi, cîţiva ani, (1850-1854) ca 
farmacist la Viena şi Graz. De la 13 martie 1854 face parte din cadrele· 
armatei şi este încadrat temporar ca farmacist militar la Regia Militară 

1) Adresa nr. 45.293/31.X.1967. 
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a medicamentelor. RepartizDt trupelor care au ocupat Principatele Du
nărene în timpul războiului Crimeei, pe Ludwig Angerer îl găsim în 
1856, în Bucureşti, ca farmacist militar la farmacia provizorie cezaro
orea;.soă nr. 14 şi în 1857 la Spit.alul militar (de campanie) al acestor 
trupe de ocupaţie. După retragerea austriecilor (martie 1857) şi închi
derea spitalului, Ludwig Angerer este din aprilie 1857 la Viena, la gar
nizoana cezaro-crăiască a Spitalului nr. 2. Din noiembrie acelaşi an e 
numit la Comandamentul Militar al medicamentelor, unde stă numai 
cîteva luni, căci la cerere i se aprobă demisia din armată (13 aprilie 
1858). 

Retragerea din armată, a fost determinată de pasiunea pe care o 
avea faţă de noua lui preocupare, manifestată încă de pe cînd se afla 
în Bucureşti. Dedicîndu-se cu pasiune artei fotografice Ludwig Angerer 
nu este numai unul din primii fotografi ai oraşului Bucureşti, ci şi cel mai 
bun fotograf al Vienei. Astfel, în 24 decembrie 1860 i se conferă titlul de 
fotograf al curţii imperiale. 

In cei doi ani cît a stat la Bucureşti, după ce îşi îndeplinea îndato
ririle lui militare şi de farmacist, Ludwig Angerer devenea în timpul 
liber, fotograf. In această calitate, el a dovedit, prin pasiunea lui pentru 
această nouă meserie, care, în treacăt, fie zis era destul de nouă pentru 
toată lumea - nu numai reale însuşiri ce se cer unui bun fotograf, -
dar şi un foarte dezvoltat spirit de observaţie şi simţ estetic, ştiind să-şi 
aleagă subiectele nu numai după ineditul, pitorescul sau frumuseţea lor 
ci şi după importanţa lor. Aşa fiind, Ludwig Angerer nu s-a mulţumit 
să fotografieze din Bucureşti numai vederi panoramice sau numai clă

dirile mai însemnate, ci, în acelaşi timp, el şi-a îndreptat obiectivul şi 

spre cartierul comercial, prinzînd momente din pieţele sau uliţele comer
ciale bucureştene de o indiscutabilă valoare documentară. De asemenea, 
în fotografiile lui Angerer, găsim şi multe clădiri sau instituţii de seamă 
din trecutul oraşului care nu ni s-au păstrat din alte fotografii. 

Unul din obiectivele care l-au atras îndeosebi, a fost Dîmboviţa 2) 

-- care a jucat un rol deosebit atît în viaţa orăşenilor cit şi pentru pei
sajul urbanistic al oraşului. Apa Dîmboviţei a fost şi o sursă sigură de 
apă potabilă pentru bucureşteni. La începutul secolului al XVIII-lea, 
Anton Maria Del Chiaro, secretarul florentin a lui C. Brîncoveanu, o 
considera „leggere et salubre" adică uşoară şi sănătoasă. Prin meandrele 
ei avea nenumărate ostroave care dădeau oraşului, la malurile ei, un as
pect plăcut şi o atmosferă răcoroasă în timpul verii, - iar din punct de 
vedere economic a contribuit, prin morile instalate pe malurile ei, la 
satisfacerea nevoilor alimentare ale oraşului. In acelaşi timp însă, Dîm
boviţa a fost şi o calamitate pentru oraş din cauză că pornind tumultoasă 
de la izvoarele ei montane, în fiecare primăvară se revărsa furioasă 
prin mahalalele megieşe, provocînd locuitorilor nenumărate pagube şi 

2) Fototeca M.I.B. nr. 52.580/32.059 ; 52.582/32.061. 
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Fig. 1 - Piaţa de flori cu cafenea 

supărări. Aceleaşi mori împiedicau cur.~erea ei normală. De aceea, în 
1865 morile de pe Dîmboviţa au fost desfiinţate printr-un decret al lui 
Mihail Kogălniceanu. Valoarea fotografiei - constă în aceea că ne în
făţişează Dîmboviţa înainte de canalizare cu clădiri care mai păstrează 
elemente orientale în arhitectura lor şi lucru cu totul nou - existenţa 

unui pod de piatră - semn al continuei modernizări. 
Urbanizarea şi sistematizarea vraşului începută în perioada Re;.. 

g ulamentului Organic trebuia să stea şi mai departe în atenţia autori
tăţilor de stat. Dar evenimentele politice care au urmat, au împiedicat 
pentru un timp continuarea operei de modernizare a oraşului sub toate 
aspectele lui. La 1856, oraşul era destul de întins cu clădiri mici dar şi 
cu adevărate palate, fie domneşti, boiereşti - fie instituţii publice. Stră
zile sînt pavate cu piatră de rîu. Insă, nu e mai puţin adevărat, că în 
aceste imagini panoramice oraşul apare cu o înfăţişare măreaţă, prin 
mulţimea bisericilor şi mănăstirilor, a instituţiilor de stat, a curţilor boie
reşti etc. Dacă în 1856, de cînd dat<:>ază fotografiile lui Angerer, în 
Bucureşti erau şi case cu 1-2 etaje, aşa cum reiese din aceste imagini, 
după această dată, încep să se construiască clădiri cu mai multe etaje -
Hotelul Fieschi din Şelari 7, construit în 1858, este un început în această 
privinţă. In sfîrşit, panoramicele lui Angerer 3) ne descoperă un oraş cu 

3) Fototeca M. I. B. nr inv. 52.567/32.046; 52.572132.051 ; 52.579/32.058. 

15 - c. 371 225 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Fig. 2 - Casa Apelor 

numeroase grădini şi spaţii verzi care parcă se prelungeşte în natura 
înconjurătoare. 

Cum era şi de aşteptat pentru un fotograf care ştie să-şi aleagă 
„subiectele", Cişmigiu! 4) a făcut şi el parte din obiectivele lui Angerer. 
lncă din timpul domniei lui Gheorghe Bibescu (1842-1848) au existat 
preocupări în legătură cu amenajarea terenului, care constituia de la 
Mănăstirea Sărindar spre Cotroceni proprietate a neguţătorulu.i Dura, 
pe care se afla un lac. Secarea acestuia se va discuta chiar în perioada 
regulamentară, pe la 1830. Insă amenajarea parcului s-a făcut mai tîrziu 
clupă Revoluţia de la 1848, în timpul domniei lui Barbu Ştirb.ei (1849-
1856) de către peisagistul Mayer. De aici şi numele iniţial al acestui parc, 
grădina lui Ştirbei Vodă. 5) 

Imaginile luate de Ludwig Angerer ne arată un Cişmigiu cu un lac 
curăţat, cu alei frumos trasate şi cu spaţii verzi dar neplantate. Ele au 
o deosebită valoare documentară pentru că ne arată Cişmigiu! la înce
puturile lui de amenajare şi înfrumuseţare, scoţînd în relief efortul sus
ţinut, depus de-a lungul decenilor pentru ca această grădină din mijlocul 
oraşului să poată deveni ceea ce este astăzi. 

Există însă în fotografiile lui Angerer un grup care merită o im
portanţă deosebită prin unicitatea imaginilor pe care ni le redă. 

Alegîndu-şi ca subiect Piaţa de Flori de exemplu, fotograful sur
prinde pe peliculă, în primul plan şi o clădire în stil oriental, 6) care după 

4) Ibidem, nr. inv. 52.568/32.047. 
5) Bulletinul Official Nr. 10, din 3 februarie 1856, p. 1 şi N. Iorga, Istoria 

Bucureştilor, ed. 1939, p. 290. 
6) Fototeca M. I. B., nr. inv 10.792/362. 
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Fig. 3 - Podul Mogoşoaiei în Piaţa Teatrului Naţional la 1856 

toate probabilităţile era o cafenea. Avem astfel o imagine rară, dacă 

ţinem seama că aceste cafenele roiau indeosebi, în jurul curţii domneşti 
în vecinătatea imediată căreia se afla Piaţa de Flori. 

!n altă imagine a cartierului comercial 7) ne este redată o stradă 
ale cărei clădiri au faţade în stil atît oriental cit şi în linie occidentală. 
Sînt prezentate şi vechi magazine de modă - croitoria Klenk. B) 

O altă fotografie este aceea a Hanului Manuc. Ridicat la 1808, pe te
renurile ce au aparţinut Curţii Vechi ne este bine cunoscut din des
crieri şi desene. Imaginea hanului realizată de Angerer este una dintre 
cele mai interesante din punct de vedere documentar, pentru că-i sur
prinde starea în care se afla la 1856. Deşi ne aflăm la începutul celei de 
a doua jumătăţi a sec. XIX, hanul nu prezintă două rînduri de prispe cu 
colonade şi balustradă - aşa cum apare în desenele lui Bouquet (1841) 
şi Lancelot (1860). Prin aceasta, fotografia în discuţie, rămîne singura de 
acest fel şi plasează unele modificări (adăugarea unui nou rînd de prispe) 
aduse clădirii. 

De asemenea, prezenţa unor foişoare de foc ne este a.testată docu
mentar de o altă imagine a lui Angerer. Oraşul Bucureşti, care- a avut 
atîta de suferit din cauza nenumăratelor incendii, a avut nevoie de foi
şoare înalte pentru a putea fi observate la timp. 

7) Fototeca M. I. B., nr. inv. 52.570/32.049 ; 52.571/32.050. 
8) N. Ior8a, op. cit., p. 292. 
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Fig. 4 - Casa Meitani 

Unul dintre acesta a fost cel din apropierea Podului Mihai Vodă, 
in spatele Casei Apelor 9), surprins în imaginea lui Angerer. Din aceea)i 
perioadă - mijlocul secolului XIX - este cunoscut încă un foişor, acela 
din turnul Colţei. 

Casa Apelor, inaugurată în 1847, este cunoscută şi dintr-o vedere 
a oraşului la 1848 de Stoeckler şi din planurile orasului de la 1852 şi 
1856 sub numele de Machina Fîntînilor. Se afla cuprinsă între uliţa 
Mihai Vodă şi strada Poliţiei. 

De o remarcabilă importanţă pentru cunoaşterea trecutului edilitar 
al Capitalei, rămîne imaginea lui Angcrer care înfăţişează Podul Mogo
~;oaiei în Piaţa Teatrului Naţional, la 1856. 1()) în primul plan se aflau 
renumitele case Bossel care cuprindeau : sală de spectacole 11) camere 
de închiriat 12), la parter era librăriea lui C. A. Rosetti, deschisă la 1846 
~i loc de întruniri politice progresiste, cunoscuta spiţerie „La Fortuna" 
a lui A. Steege, 13) redacţia ziarului Anunţătorul Român 1858, 1859, lo
cuinţa lui Pantazi Ghica 14) fratele memorialistului Ion Ghica. In dreapta 

9) Fototeca M. I. B. nr 52.583/32.062 
10) Ibidem, nr. inv. 52.565 32.044. 
11) Anunţătorul Român, 27 martie 1857, p. 4. 
12) Ibidem, 14 martie 1859, p. 4, vezi ~i planul Ju11g, 1856. 
13) Suplimentul Anunţătorului Român. nr. 9, 29 ianuarie 1858. Pagini din tre

cutul farmaciei româneşti, Buc., 1967, p. 80, 81. 
14) Anunţătorul Român, 2 iulie 1858, p. 4. 
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caselor Bossel, era clădirea unde se tipărea ziarul „L 'lndependance 
Roumaine". La stînga caselor Bossel, se afla atelierul fotografic al lui 
Carol Popp de Szathmary (1812--1888) pictor, grafician şi fotograf ar
tistic. ln extrema dreaptă, poarta Paşa Kapuşi, a reşedinţei domneşti a 
lui Caragea Vodă. De altfel singura imagine a acestei porţi domneşti, 
rămîne cea realizată de Angerer. 

In spatele clădirilor de pe Podul Mogoşoaiei, lucru interesant -
mănăstirea Sf. Sava - în chiliile căreia a funcţionat şcoala condusă de 
Gheorghe Lazăr. Şcoala de la Sf. Sava o întîlnim în afară de Angerer, 
doar într-o fotografie a lui Szathmary. În fund stînga, turnul Colţei şi 
în faţa lui, casa Sutu, actualul sediu M.I.B. 

Tot Angerer ne-a lăsat şi imaginea casei Meitani. 15) Se afla pe 
Podul Mogoşoaiei, pe locul ocupat astăzi de magazinul Victoria -şi Miliţia 
Capitalei. Casa Meitani a fost reşedinţa generalului Kiselev între 1829-
1834, probabil sediul unui stab al armatei austriace de sub comanda feld
mareşalului Coronini, între 1854-1857, localul şcolii militare, instalată 
aici în anii 1855-1856. După 1866, această casă a fost sediul Prefecturii 
Poli ţi ei Capi talei. 

* * * 
Iată cum fotografiile Angerer ne-au permis reconstituirea fidelă a 

unor realităţi edilitar-urbanistice caracteristice oraşului la mijlocul seco
lului trecut şi care nu au ajuns pînă la noi din cauze obiective. 

RESUME 

L'article concerne les plus anciennes collections de photographies - ori
ginales et copies - des depâts du M. I. B. Les donnees d'ordre biographique sm· 
le photographe Angerer et quelques considcrations historiques completent lies divers 
aspects moins connus du Bucarest du XIX-eme siecle. 

15) Fototeca M. I. B. nr. inv. 52.585 32.064 ; N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic 
al monumentelor feudale din Bucureşti, p. 76. Vezi şi reclama magazinului Friţ 
Herfort în Anunţătorul Român, 11 noiembrie 1859, p. 4 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STEAGlJL SOCIETĂŢII „GUTENBERG" 

de DORINA CARSTEA 

Patrimoniul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti cuprinde nu
meroase obiecte a căror valoare, credem că nu mai trebuie subliniată. 
Dacă, asupra cercetării unora dintre obiecte s-a stăruit mai mult, altele, 
nu intrat mai puţin în sfera preocupărilor de cercetare şi valorificare. 

ln această din urmă categorie intră şi steagul Societăţii „Gutenberg" 
care face obiectul articolului nostru. Pentru a cunoaşte împrejurările în 
care el a fost confecţionat şi adoptat - credem - că se impune a reda 
succint închegarea asociaţiilor profesionale ale tipografilor - steagul în
suşi fiind rezultatul organizării şi dezvoltării acestor asociaţii. 

Inceputurile mişcării muncitoreşti din România şi din oraşul Bucu
reşti - capitala ţării - cunosc între altele, o activitate susţinută a tipo
grafilor. Este ştiut că această categorie de muncitori s-a dovedit a fi mai 
înaintată decît altele, datorită faptului că, prin specificul de muncă era 
mai cultivată. Tipografii, au putut de aceea să-şi însuşească mai din tim
puriu ideile socialismului ştiinţific. Ei au putut înaintea altora să editeze 
ziare şi să se organizeze. 

Astfel, prima formă de asociere muncitorească din Bucureşti apar
ţine tipografilor „Casa de ajutoare şi prevedere a lucrătorilor tipografi", 
care a fost înfiinţată în capitală - în luna octombrie 1858. Ea, era alcă
tuită din muncitori dar în componenţa ei, puteau intra şi patroni. Pre
şedintele şi casierul puteau fi patroni. Cel dintîi preşedinte a fost C. A. Ro
setti care la acea dată era proprietar al unei tipografii. Această formă 
de asociere a muncitorilor tipografi bucureşteni a avut o existenţă înde
lungată. O dată cu trecerea timpului, „Casa de ajutoare" a suferit tran
sformări. 

Astfel, în anul 1865 „Casa de ajutoare", a trebuit să fie reorgani
zată în urma unor nereguli şi sustrageri de fonduri de către casier -
patronul Rasidescu. Se produce o agitaţie printre muncitorii tipografi, 
susţinută şi de primul ziar muncitoresc apărut în ţara noastră „Tipo
graful Român". 

Drept urmare, la sfîrşitul lui octombrie 1865 se înfiinţează „Aso
ciaţiunea lucrătorilor tipografi din România", menţinîndu-se însă şi ve-
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chea „Casă de ajutoare". De fapt „Asociaţiunea" n-a avut o organizare 
prea bună, ea s-a destrămat încît de prin 1869 a existat de fapt numai 
„Casa de ajutoare şi prevedere a lucrătorilor tipografi". Aceasta însă n-a 
avut o activitate deosebită. 

In atari condiţii, apare la Bucureşti, gazeta „Analele tipografice 
(1872) care, schimbă apoi numele în „Uvrierul". Acest ziar militează 
pentru o mai bună organizare a muncitorilor tipografi. Aşa, în mai 1872, 
vechea „Casă de ajutoare" se transformă în „Societatea generală de 
ajutor a lucrătorilor tipografi Gutenberg". In această asociaţie intrau 
de asemenea şi muncitori şi patroni. 

De la „Societatea Gutenberg" a rămas un steag, păstrat în co
lecţiile Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, sub nr. de inventar 
32 777. 

Steagul Societăţii Gutenberg, aflat în colecţia MIB, este unul 
dintre cele mai interesante steaguri şi merită a fi prezentat. Steagul, 
lat de 1,10 m şi Iun~ de 1,88 m este lucrat din satin de culoare albastru 
pal pe una din feţe iar pe cealaltă faţă din satin galben. Pe faţa de cu
loare albastru pal, se găseşte un text scris cu litere de tipar (cusute de 
mînă în relief) cu fir roşu şi galben. Textul este plasat la mijloc înca
drat în stînga şi dreapta de 2 embleme; reproducem mai jos textul în 
forma sa originală : 

„GUTENBERG" 
SOCIETATEA GENERALA 

DE AJUTOR 
RECIPROCU 

A LUCRATORILOR 
TIPOGRAFI 

DIN 
ROMANI A 

Emblemele sînt brodate cu firet pe carton şi apoi aplicate pe steag. 
Prima emblemă, reprezintă un lucrător tipograf avînd un şorţ cu 

3 buzunare, ceea ce simbolizează uniforma trarlitională a lucrătorilor tipo· 
grafi. In mîini ţine 2 ecusoane. Pe unul din ecusoane se află o carte des
chisă şi un toc trecut printr-un echer. Pe carte sînt trecute iniţialele NSE. 
Pe celălalt ecuson sînt reprezentate mai multe ustensile tipografice o ma
triţă, o presă etc. Dedesubtul ecusoanelor se află deviza. 

„SAXA LOQUU NTU R" 

Pe cea de a doua emblemă, lucrată din acelaşi material, sînt re
prPzenrt;aţi - în partea superioară un leu în poziţie verticală, iar în 
partea inferioară - un vultur cu aripile desfăşurate. 
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Pe cealaltă faţă a steagului, de culoare galbenă este imprimat cu 
litere de tipar albastre şi roşii următorul text : 

CORPUL 
ARTELOR GRAFICE 

DIN 
ROM ANIA 

In partea superioară a portdrapelului sint legate două eşarfe din 
satin de culoare roşie, lungi de 1,50 m. Pe una din eşarfe găsim acelaşi 
text de pe steag scris cu litere de tipar şi de mînă (cusute cu fir auriu). 
Textul, este întrerupt deoarece eşarfa este ruptă. 

GUTEN .. .... (berg) 
SOCIETATEA GENERALA 

A 
lucrătorilor tipograf ... (i) 

Pe cealaltă eşarfă, de asemenea ruptă, stă scris cu litere de tipar : 

CU OCASIU NEA 
SANTIREI STEGULUI 

DE 
DOMNA MARIA SOCECU 

1884 

Steagul este prins de portdrapelul din lemn, prin 98 ţinte de alamă. 
Pe floarea fiecărei ţinte se află sc!'is cu litere de mînă şi de tipar 

numele preşedintelui, membrilor şi ai membrilor fondatori ai societăţii, 
precum şi titlul unor ziare apărute în perioada respectivă. 

De sus în jos, de pe fiecare floare a ţintei se desprind următoarele 
nume: 

I. Ion Weiss - preşedinte 
2. Ion S. Rădulescu - vice-

preşedinte 
3. Daniel Raţiu - casier 
4. M. Grigoriu 
5. Liviu Raţiu 
6. I. Daniilescu 
7. Al. lonid 
8. State Nicolescu 
9. Al. Tănăsescu 

10. D. Velnită - secretar 
11. Domniţa. l\faria Socecu 
12. C. A. ROSETTI 
13. C. Tănăsescu - fondator 
14. Ion Albescu 

" 15. M. Andreescu „ 

16. P. Jorjan 
" 1 7. P. Ispirescu 
" 18. Franz Gobl 
" 19. St. Petrescu 
" 20. C. Comanciu „ 

21. Ion Costescu 
" 22. Episcopul Ghenadie 

de Argeş 
23. I. I. Heliade Rădulescu 
24. Marinescu Bragadiru 
25. D. Butculescu 
26. D. Brătianu 
'1.7. P. Protopopescu 
28. Gr. Tocilescu 
29. Dr. GASTER 
30. L. Cazzavillan 
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31. Ed. Wiegana 
~~2. Kranker Verein fi.ir 

Kronstadter 
33. ROMANUL 
34. ROMANIA 
J5. NATIUNEA 
36. Ro~ânia Liberă 
37. L'Independence Roumaine 
38. Voinţa Naţională 
39. Telegraful 
40. Buletin Geografic 
41. Revista Archiologică 
42. RESBOIUL ROMÂN 
43. Diarul Deşteptarea 
44. Cooperatorul 
45. ORTODOXUL 
46. Giulinul 
4 7. Curierul Financiar 
48. Resboiul THU - Weiss 
49. SYLOGI 
50. BUCK TAGBLATT 
51. BUCK ZEITUNG 
52. P. Vorvoreanu 
53. REFORMA 
!'i4. POPORUL 
55. SANTINELA GALAŢI 
56. Tipografia Satului 
57. SOCEC & TECLU 
58. St. Michălescu 
59. C. Conduratu 
60. GOBL FII 
Gl. GR. LOUIS 
62. Al. Grecescu 
63. CAROL GOBL 

G4. Carol Weidlich 
65. V. NEVZER 
66. M. BAER 
07. E. Grossiany 
68. Soc. „Deşteptarea" 
69. LE PAYX 
70. Soc. CARPATI 
71. TIRU ROMA'N 
72. Funcţionarul 
73. Corpul Telegraf-Poştal 
74. Societatea Darelasem -

Bucuresti 
75. Soc. LYRĂ. 
16. UNIREA CRAIOVA 
Ti. Soc. P. - ini - Poporului Român 
78. Soc. Funcţionarilor 
79. Turveren Bucarester 
80. Soc. Junimea Comercială 
81. Soc. Mes. de încăltăminte 
82. Beuturi Spirtoase· 
li3. Soc. UNGARA 
84. L. Heliopolis 
85. L. Steaua Dunărei - Port 
86. L. SOCRATES 
87. L. Steaua Dunărea Reny 
88. L. ILFOVU 
89. L. Fraternitatea 
!lO. L. Mircea Rosetti 
HI. Soc. Universitară-Unirea 
92. Soc. Studenţilor în 

Medicină 
93. Gr. VENTURA 
94. Unirea Constructorilor 

Români 

In partea inferioară a portdrapelului rămin 4 ţinte, care nu au nimic 
scris pe floarea lor. 

Portdrapelul, lung de 1,40 m se termină în partea superioară cu un 
vîrf în formă de lance din lemn vopsit cu bronz. De jur împrejur pînza 
steagului este brodată cu un şiret din firet iar la capetele lui se află 2 
.ciucuri confecţionaţi de asemenea din fireturi. 

Steagul original la care m-am referit - deşi se află într-o stare 
,de conservare nu prea bună - poate fi apreciat ca o piesă valoroasă a 
muzeului, care după ce va fi restaurat va intra în expoziţia de bază. 

Valoarea lui constă în aceea că el a aparţinut unei puternice aso
ciaţii profesionale, a reprezentat simbolul luptei acestora pentru o viaţă 
mai bună. El - ne oferă prilejul - prin numeroasele nume înscrise pe 
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1intele de pe portdrapel să cunoaştem pe membrii fondatori ai Asociaţiei 
Tipografilor. Valoarea steagului sporeşte şi prin faptul că pe una din cele 
2 eşarfe se află data apariţiei lui. 

RESUMli: 

L'objet de l'article est l'etandard de la Societe „Gutemberg" de 1884, qui se 
trouve au patrimoine du Musee d'Histoire de la ville de Bucarest sous le No. d'in
ventaire 32777. 

Ce valeureux et original objet fournit a l'auteur l'occasion de quelques 
.commentaires concernant l'association professionnelle des typographes, I~ Ionda
teurs (ciont les noms sont inscrits sur Ies petits clous qui ratta-:henl la toile sur 
Je porte - drapeau) etc. 
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ARHITECTUL MANDREA GEORGE (1855-1916) 
CONSTRUCTOR AL „FOIŞORULUI DE FOC" 

ele FLORIANA BOROŞ 

Muzeul pompierilor din Capitală edificiu de o m::ire valoare şi 
semnificaţie istorică, este opera arhitectului George Mandrea. 

Promovînd o artă originală şi îndrăzneaţă legată de necesităţile 
·obiective ale stadiului de dezvoltare a oraşului Bucureşti la sfîrşitul sec. 
al XIX-lea arhitectul rnmân Mandrea George concepe şi realizează în 
.anul 1892 aceea clădire ce a făcut senzaţie la timpul său, edificiu ce 
astăzi renovat şi modernizat, a devenit un muzeu renumit în întreaga 
lume : „Muzeul Pompierilor", secţie a Muzeului de istorie a oraşului 
Bucureşti. 

Născut în anul 1855, arh. Mandrea George şi-a făcut studiile supe
rioare în oraşul Dresda. Reîntors în ţară a desfăşurat o vie activitate 
·edilitară, didactică şi publicistică de specialitate. 

Astfel îl găsim, printre altele, ca autor al planurilor : Pieţei Bi
bescu-Vodă din Bucureşti, Bisericii Delea-Veche-Bucureşti, Bisericii de 
la Sinaia precum şi al Foişorului de Foc. 

Deşi îndeplinea funcţiile de arhitect şef al Primăriei oraşului Bucu
!·eşti şi al Eforiei Spitalelor Civile, a desfăşurat şi o vie activitate publi
·citară referitoare la unele monumente ale trecutului patriei no::istre, pre
.cum şi importante studii de urbanism. 

Astfel a colaborat la „Analele Arhitecturii" de sub direcţia energi
·cului arh. I. Socolescu ocupînd un loc de frunte între anii 1890-1895, 
tratînd cu competenţă probleme legate de artă şi arhitectură, privite prin 
prisma necesităţilor de viaţă românească. 

Arhitectul Mandrea George a alcătuit ş1 tipărit monografia bisericii 
Sf. Nicolaie Domnesc din Curtea de Argeş şi monografiile mănăstirilor 
Snagov şi Brebu. 

De asemenea arhitectul Mandrea George a avut şi preocupări di
·dactice, deoarece îl găsim în anul 1892 ca profesor, la deschiderea cursu
rilor primei şcoli de arhitectură ce-şi avea sediul în Bd. Elisabeta (azi Gh. 
Gheorghiu-Dej) într-o clădire situată deasupra fostei cofetării Bresson, 
peste drum de farmacia Ti.iringher (Piaţa Kogălniceanu). 
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In această şcoală alături ce arhitecţii Sterian, Socolescu, Ciocîrlan 
şi alţii îl găsim şi pe arh. Mandrea George printre cei care dădeau ele
vilor „botezul planşetei", unde se concepeau viitoarele planuri arhitectu
rale, unde se dezvoltau viitoarele generaţii de arhitecţi români, care
aveau să dea naştere viitoarei şcoli naţionale de arhitectură românească. 

In spiritul dragostei pentru cultura românească, arh. Mandrea 
George, împreună cu alţi iluştrii arhitecţi ca : I. Mincu, G. Sterian, Al. 
Săvulescu, M. Maimarolu, Alex. Orăscu, C. Beneş, T. Socolescu şi alţii au 
înfiinţat în anul 1891, febr. 24 „Societatea A1hitecţilor Români" care 
avea ca scop principal reconstituirea în arhitectură a trecutului nostru, 
a tradiţiei noastre, istoria noastră, sufletul şi gusturile poporului nostru. 
Ei au pus în valoare ceea ce vitregia vremurilor acoperise cu uitare, cu 
ruină şi cu indiferenţă. 

In această societate arh. Mandrea George a acceptat şi funcţia de· 
vicepreşedinte pînă în anul 1908, calitate în care a îndrumat şi coordonat 
activitatea creatoare a acelora care aveau să ducă mai departe şi să dez
volte în mod creator ideile şi concepţiile arhitecturii româneşti de astăzi. 

Fiecare vizitator al acestui frumos edificiu : Muzeul Pompierilor,. 
trebuie să aducă un pios omagiu aceluia care cu zeci de ani în urmă, 
înflăcărat de un înalt patriotism şi dragoste pentru cultura naţională, a 
dat naştere acestui monument istoric, care prin specificul lui, se nu
mără printre puţinele construcţii de acest gen din lume. 

R:ESUME 

La note communique quelques do'nnees concernant l'arch. George Mandrea,. 
le constructeur du beffroi, actuellement le Musee des Pompiers, section du Musee 
d'Histoire de la ville de Bucarest. 
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PROBLEME ALE ŞOMAJULUI DIN BUCUREŞTII ANILOR 1929-1937" 
OGLINDITE IN UNELE DOCUMENTE AFLATE IN COLECŢIILE 

1\1, I. M. B. *) 

de PETRE DAJCHE 

Printre materialele documentare intrate în ultima vreme in colec
ţiile Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti se află şi un dosar 
referitor la şomajul din Bucureşti în anii 1929-1937. Dosarul la care ne
referim, purtînd titlul „Primăria Sectorului II Negru. Somaj - 1929-
1937", conţine 200 file şi este înregistrat sub numărul 87388/42:-J04. In 
ultimii ani problema şomajului a făcut obiectul unor lucrări şi studii cu 
caracter general sau special care au elucidat diferitele sale aspecte, inclu
siv felul cum el s-a manifestat în unele centre economice importante al~ 
ţării. 1) Mai puţin tratată a fost problema măsurilor luate de comune 
(respectiv primării) pentru depistarea, evidenţa şi ajutorarea şomerilor. 

ln comunicarea de faţă nu ne propunem decît o semnalare a conţi
nutului dosarului ale cărui documente pot servi la întregirea informaţiilor
despre rolul Primăriei Municipiului Bucureşti, şi în special a Sectorului 
II Negru, în ajutorarea şomerilor, în stabilirea calităţii de şomer, a nu
mărului şomerilor înserişi şi ajutaţi de primăriile de sectoare, cantitatea. 
de bunuri distribuite sub formă de ajutoare, provenienţa fondului de 
ajutoare a şomerilor, cine administra acest fond etc. 

In Bucureşti - principalul centru economic, politic, administrativ 
şi cultural al ţării - oraş a r;:ărui populaţie depăşea in 1930 cifra de-
600.000 locuitori - numărul mare al şomerilor a fost mai frapant decit 
în alte oraşe sau zone industriale. 

Proporţii deosebite a luat şomajul în Bucureşti în perioada crizei 
ec.onomice din anii 1929-1933 ca urmare a restrîngerii producţiei şi 
activităţii în toate ramurile şi sectoarele economice, a închiderii unor 

*) Comunicare prezentată la cea de a IV-a sesiune de comunicări ştiinţifice
a muzeelor, Buc., 5-7 feb 1968. 

1) Gh. Surpat, Pauperizarea clasei muncitoare din România burghezo-moşie
rească, Buc„ 1962 ; V. Liveanu, In legătură cu activitatea P. C. R. în rîndurile 
şomerilor în perioada luptelor din ianuarie-februarie 1933, în Studii, nr. 2/1963 ; 
V. Petrişor ş1 T. Pinteanu, Acţiunile şomerilor din Bucureşti în anii crizei econo
mice (1929-febr. 1933), în Analele Institutului de istorie a partidului, nr. 3/196n ; 
P. Sarafoleanu, Acţiuni ale muncitorilor şomeri din Banat în anii 1929-1933 în 
Analele Institutului de istorie a partidului, nr. 1/1964. 
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fabrici care au lăsat fără lucru sute de muncitori. In aceste condiţii acti
vitatea Oficiilor de plasare capătă proporţii fără precedent, primăriile 
de sectoare sînt asaltate de tot mai multe cereri de ajutorare, în faţa 
multor fabrici, care şi-au închis porţile, cei rămaşi fără lucru aşteaptă 
zadarnic, iar la Azilul de noapte numărul celor ce solicită găzduire atinge 
cifre record. 

„In împrejurările economice prin care trecem astăzi - scria Gazeta 
Municipală din 20 martie 1932 - sărăcia a luat proporţii puţin obiş
nuite în capitala noastră. Sînt mii cei lipsiţi de strictul necesar, mii cei 
care trăiesc chinuiţi de foame şi frig ... " 2) 

Prezenţa şi acuitatea şomajului în perioada crizei din 1929-1933 
nu numai că a convins în mod neaşteptat de brutal pe cei care în trecut 
îi negau existenţa dar ea s-a impus ca una din problemele esenţiale pe 
care statul urma să le rezolve. 

„Nu numai că nu se poate contesta existenţa şomajului - afirma 
un deputat în şedinţa Camerei din 13 dec. 1932 - dar că el a luat pro
porţii îngrijorătoare şi că se impune a lua măsuri de combaierea soma
jului şi ajutorare a celor lipsiti de lucru". 3) La rîndul său, ministrul 
industriei şi comerţului, spunea la 30 iunie 1931, că „nu există problemă 
care să ne îngrijoreze mai mult decît această problemă a lipsei de lucru 
în centrele noastre industriale". 4) 

Creşterea numărului şomerilor - în proporţii neîntîlnite pînă atunci 
- cu multiple implicaţii în viaţa economică şi social-politică a ţării, nu 
putea lăsa indiferentă conducerea statului şi comunelor care în urma 
luptei clasei muncitoare sub conducerea P.C.R.. a celorlalte organizaţii 
revoluţionare şi democratice, a fost nevoită - aşa cum rezultă şi din 
dosarul analizat - să ia unele măsuri şi să întreprindă acţiuni care vizau 
direct sau indirect organizarea asistenţei şomerilor. Dar măsurile preco
nizate în legătură cu şomajul nu aveau la bază o lege care să cuprindă 
toate categoriile de şomeri. 

Nu exista un consens în legătură cu instituţia sau organul care 
trebuie să se ocupe de ajutorarea şomerilor. Astfel, într-un regulament 
pentru ajutorarea şomerilor, aflat în dosarul analizat, se spune că „în 
principiu comunele trebuie să evite preocuparea de asistarea şomerilor, 
aceasta căzînd mai mult în sarcina Asociaţiei Patronale şi a Ministerului 
Muncii". 5) 

Intr-o circulară a Ministerului Muncii din septembrie 1930, adre
sată prefecturilor şi primăriilor urbane, se precizează contrariul : „comu
nele şi judeţele au în primul rind datoria de a se interesa de locuitorii 
lor şi de a le da ajutorul necesar, conlucrînd cu statul care le sprijină 
în acţiunea lor". 6) 

Documentele aflate în dosarul analizat îndreptăţesc afirmaţia că 
măsurile luate de stat şi comune pentru preve:r:iirea şi ajutorarea şome-

2) Gazeta Municipală, 1932, 20 martie. 
3) Monitorul Oficial, Dezbaterile Adunărfr Deputaţilor, 19 dec. 1932, p. 30. 
4) Ibidem, nr. 8, din 30 iunie 1931, p. 251. 
5) Colecţia de documente a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, i·nventar 

87388/42304, fila .18. In continuare trimiterile la dosarul analizat se vor da în text, 
indicîndu-se numai fila. 

6) Buletinul muncii, an XI, (1930), p. 25. 
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rilor aveau la bază deziderate care nu depăşeau limitele filantropismului 
burghez iar ajutoarele se acordau unui număr redus de persoane. 

In plus, stabilirea calităţii de şomer conţinea clauze care de la în
ceput excludeau anumite categorii de oameni ai muncii, rămaşi fără lucru, 
de a fi recunoscuţi ca şomeri şi de a fi înscrisi - în vederea atribuirii 
ajutoarelor - la primăria de sector respectivă. 

. Astfel, în Regulamentul nr. 24099 din 24 noiembrie 1933 (vezi 
Anexa 1) se precizează că cei care nu sînt cetăţeni ai sectorului de cel 
puţin 3 ani nu pot fi înscrişi la birourile de ~omaj, iar muncitorii diur
nişti (măturătorii, vizitii etc.) trebuia să facă dovada că sînt locuitori ai 
sectorului de cel puţin 4 ani, în caz contrar ei urmau să fie „trimişi la 
urma lor" (fila 18). 

Problemele privind ajutorarea şomerilor în Bucureşti, în perioada 
analizată, intra în competenţa „Comitetului central de prevenirea, com
baterea şi asistenţa şomerilor" care funcţiona pe lîngă primăria Capi
talei ; pe lîngă primăriile celor 4 sectoare administrative funcţionînd 
birouri de şomaj sau comitete de şomaj. 

Deşi Comitetele locale de ajutorarea ~omerilor au fost instituite în 
1928, prin decizia 50213/24 dec., în Bucureşti el a fost înfiinţat abia spre 
sfîrşitul anului 1930 ca urmare a Hotărîrii luate la conferinţa ţinută 
la Ministerul Muncii în 27 septembrie în care se cerea în mod expres 
înfiinţarea de comitete de ajutorare „a celor fără lucru şi lipsiţi" 7) însă 
el îşi concretizează activitatea abia în 1931. Despre acest lucru vorbeşte 
şi faptul că primarul capitalei de atunci, Dem. I. Dobrescu, trimite în 
1931 un consilier comunal la Geneva pentru a se informa asupra acestor 
probleme la Biroul Internaţional al Muncii. 

In dosarul analizat se păstrează. în copii, procese verbale încheiate 
la şedinţele Comitetului central de şomaj din 21 februarie, 14 martie, 
4 iulie, 11 iulie şi 18 iulie 1934. 

In şedinţele comitetului se purtau discuţii, se făceau propuneri şi 
se luau hotărîri asupra unui cerc larg de probleme : cine trebuie conside
rat şomer, unde se centralizează şi cine strînge cota de 10/o - principală 
sursă de alimentare a fondului de şomaj - dificultăţile ivite în strîn
gerea acestor fonduri, cînd şi cum se fac sau trebuie să se distribuie 
c.ijutoarele. De asemenea erau preconizate unele măsuri pentru limitarea 
şomajului şi se analizau condiţiile în care se efectuau ajutoarele de către 
primăriile de sectoare etc. 

Din Comitetul central de şomaj de pe lîngă primăria Bucureşti, care 
işi ţinea săptămînal şedintele, făceau parte doi reprezentanţi ai Primă
riei Municipiului (de regulă unul din ajutorii de primari care c:k!ţinea 
funcţia de preşedinte iar celălalt delegat funcţia de casier), cîte un de
legat sau doi din partea primăriilor de sectoare, cîte un reprezentant din 
partea Ministerului Muncii şi Camerei de muncă; 2 reprezentanţi ai 
U.G.I.R., un reprezentant al Sfatului negustoresc, 2 reprezentanţi ai func
ţionarilor, 2 reprezentanţi „ai elementului salariat" şi 2 delegaţi ai 
Confederaţiei Generale a Muncii. 

7) Buletinul muncii, an XI (1930), p. 23. 
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Discuţiile purtate în Comitetul central de şomaj, problemele ana
lizate, ca şi hotărîrile luate sînt edificatoare pentru a ilustra lipsa unui 
sistem unitar, bazat pe o lege specială, în problema şomajului în general 
şi a ajutorului acordat în special. De asemenea, din conţinutul acestor 
procese verbale iese în evidenţă poziţia diferitelor clase şi grupuri so-
ciale, poziţia unor organizaţii muncitoreşti sau patronale. 

Foarte mult dezbătută în şedinţele Comitetului de şomaj - aşa 
cum rezultă din procesele verbale amintite - a fost problema consti
tuirii fondului de şomaj şi în special obţinerea cotei de 10/o din totalitatea 
salariilor plătite de patroni - suportată în mod egal (500/0 de salariaţi 
şi 500/o de patroni). Discuţiile purtate pe această temă aveau în vedere 
fie modul cum acest fond trebuie strins, centralizat şi distribuit, fie 
măsurile ce trebuie luate faţă de cei ce nu-l achitau, mai ales că această 
cotă de 10/o nu a fost instituită printr-o lege specială, ci ea a rezultat -
aşa cum aflăm dintr-o circulară a U.G.I.R. din 21 febr. 1934 - „Pe baza 
unui acord intervenit între reprezentanţii autorizaţi ai patronilor şi lu
crătorilor pe de o parte şi Ministerul Muncii pe de altă parte" care au 
„hotărît să se achite ca. ajutor pentru şomeri o cotă de 10/o din totalita
tea salariilor plătite şi ca această cotă să fie suportată, în părţi egale, de 
către patroni şi salariaţi ; cota stabilită să fie plătită în timpul iernii, 
adică timp de 5 luni pe an, purtînd caracterul unui ajutor benevol, local 
şi vremelnic" (fila 20). 

Acest caracter „benevol" a fost luat ca atare de majoritatea patro
nilor fapt ce rezultă din procesul verbal al Comitetului de şomaj din 21 
februarie 1934 unde se arată că suma de 10/o nu a fost achitată de foarte 
mulţi patroni „pînă în prezent strîngîndu-se o sumă foarte mică". 
(fila 33). 

In aceeaşi şedinţă reprezentantul Ministerului Muncii preciza că 
„sumele ce s-au strîns la Bucureşti din cota de lD/0 , nu întrec sumele ce 
au fost strîrnie în oraşele mici ale ţării, precum este cazul la Uioara ... " 
(fila 33). 

Dar cel mai mare număr de file ale dosarului conţin tabele cu nu
mărul şomerilor înscrişi şi ajutaţi de primăria Sectorului II Negru, canti
tăţile de bunuri distribuite, sumele alocate ajutoră_rii şomerilor etc. ln 
dosar se păstrează mai multe asemenea tabele care prezintă interes pen
tru cercetător prin aceea că ele conţin date importante din care se pot 
trage concluzii asupra categoriilor de şomeri, profesiunea acestora, valoa
rea ajutoarelor, cantităţile de bunuri primite de fiecare şomer. 

Tabelele acestea referitoare la numărul şomerilor ajutaţi şi canti
tăţile de bunuri distribuite se pot grupa în 5 categorii; 1) Tabele nomi
nale de şomeri înscrişi la Sectorul II Negru pe aategorii avînd următoarele 
rubrici, nr. crt., numele şi pronumele, categoria de muncă, adresa ; 2) 
Tabele cu numărul şomerilor înscrişi la Sectorul II Negru grupaţi pe 
categorii profesionale ; 3) Tabele cu cantităţile de alimente distribuite 
global şi tabele nominale pe categorii de şomeri inclusiv procesele ver
tăţile de bunuri distribuite se pot grupa în 5 categorii : 1) Tabele nomi
şomeri pe categorii profesionale (mecanici, funcţionari, tîmplari) aiutaţi 
de Sectorul II Negru (vezi Anexa 2) ; 5) Tabele centralizatoare de canti-
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tatea de alimente distribuită pe perioade mai îndelungate şi altele~ 
Dintre acestea din unnă amintim situaţia generală de alimentele, lem
nele şi ajutoarele în bani distribuite şomerilor la Sectorul II Negru, de la 
23 dec. pînă la 23 iunie 1934. 

Intr-un raport adresat Ministerului Muncii la 28.II.1934 se preci
zează care sînt cele 5 categorii în care erau împărţiţi şomerii, criteriul 
fiind numărul de membri ce compuneau familia respectivului şomer~ 

Categoria I 
Categoria II 
Categoria III 
Categoria IV 
Categoria V 

necăsători ţi 

căsătoriţi fără copii 
căsătoriţi cu 1-3 copii 
căsătoriţi cu 4-6 copii 
căsătoriţi care au de la 7 copii în sus 

Important este şi documentul de la p. 169 referitor la sursele buge
tului afectat şomerilor. Astfel cei 1.425.000 lei cheltuiţi în exerciţiu! 
bugetar 1934-1935 proveneau din alocaţia din bugetul primăriei Sec. II 
Negru conf. art. 104 al. 3 din legea pentru organizarea administraţiei 
locale (562.500 lei) cota de 10/o primită prin Comitetul central de şomaj 
al Municipiului (487.500 lei) şi 375.000 lei din diverse alte surse. 

· Aşa cum rezultă din tabelele şi situaţiile statistice existente numă
rul celor ajutaţi de primăria Sectorului II Negru cu alimente, bonuri de 
lemne sau bani, în medie, nu depăşea cifra de 400 şomeri cifră foarte 
mică dacă o raportăm la numărul mare al celor fără lucru din Capitală. 

Edificatoare în acest sens sînt şi cifrele cuprinse în „Tabloul de 
numărul şomerilor şi sumele cheltuite pentru ajutorarea lor din cuprinsul 
Municipiului Bucureşti de la anul 1929 pînă la 31 martie 1936" pe care-l 
publicăm integral (Vezi anexa 3). 

Din situaţia statistică cuprinsă în tabel rezultă că numărul maxim 
de şomeri ajutaţi, pe întreg municipiul, în perioada 1930-1936, a fost 
de 3643 în 1931 iar numărul minim a fost de 1477 şomeri în 1930. Fă
cînd o însumare a numărului şomerilor ajutaţi anual rezultă că în pe· 
rfoada 1931-1936 au fost ajutaţi 13771 şomeri dintr-un fond total de 
24.669.329 lei. 

Desigur - în legătură cu documentele cuprinse în dosarul ce a 
făcut obiectul comunicării de faţă se pot face numeroase consideraţii şi 
se pot fixa concluzii interesante printr-o cercetare minuţioasă. Intenţia 
autorului a fost doar de a semnala existenţa acestor documente. 
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ANEXA 1 

Municipiul Bucureşti. Primăria Sectorului. II Negru 
Nr. 24099 - 1933 noembrie 24 

REGULAMENT 

Ajutorarea şomerilor 

ln princ1pm comunele trebuie să evite preocuparea de asistarea şomeriloc, 
aceasta căzînd mai mult în sarcina Asociaţiei Patronale şi a Mi'nisterului Muncii. 

în cazul că Primăria ar fi obligată să vie în ajutorul şomerilor, ajutorarea 
lor se va face după următoarele norme : 
1) Va lua fiil'lţă imediat un birou de triaj care va stabili că : solicitantul este sau 

nu cetăţean al acestui sector de cel puţin 3 (trei) ani. 
2) Este sau nu muncitor calificat sau necalificat lucru ce se va dovedi prin biroul 

de plasare care va avea contact permanent cu biroul de triaj şi care va arăta 
săptămînal că muncitorul a solicitat lucru şi nu a găsit. 

3) Ancheta severă asupra stărei sale sociale pentru a nu se confunda cu bătrînii, 
bolnavii şi alţi săraci de care obişnuit s-au ocupat şi trebuie să se ocupe servi
ciul de asistenţă socială. 

4) Muncitorii diurnişti : măturătorii, vizitii, etc., cari n-au domiciliul stabil în Bu
cureşti de cel puţin 4 ani să fie trimişi la urma lor şi î'nlocui(i prin şomeri 
calificaţi. 

5) Se vor face fişe individuale de care se va servi la nevoie, aratînd că este şomer 
precum Şi pentru obţinerea ajutoarelor. În aceste fişe sub iscălitură se vor trece 
ajutoarele ce li se vor da. Va lua fiinţă şi un registru repertoir. 

6) Ajutorarea se va face de preferinţă prin cantine pentru cei neînsuraţi şi distri
buirea de alimente, lemne etc., în natură celor însuraţi în raport cu numărul 
copiilor 

7) In schimb şomerii trebuie să presteze un serviciu cit de mic în folosul conce
tăţenilor lor prin administraţia comunală. căci c<1ritatea extinsă sub formă de 
prasnic comunal, fără clarificarea situaliunilor participanţilor faoe o rea edu
caţie muncitorimei. 

8) Factorul de conducere trebnie 5ă aibă un plan sistematic şi rapici precum şi 
responsabilitatea sumelor întrebuinţate. 

Consilier delei:at 
(ss) Zef(ira) Col. VOICULESCU 
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ANEXA 2 

TABLOU 
de şomerii pe caterorii profesionale ajutaţi de Sectorul II Nerru 

Nr. Categoria Categ. I-a Categ. II-a Categ. III Categ. IV Categ. V 
cAsăt. de la 

crt. profesionalll necăsăto- căsătoriţi căsătoriţi căsăt. cu 7 copil Total 
rlţi fără copii cu l-3copii 4-6 copil tn sus 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1''u·ncţionari 10 li 45 33 IO 109 
2 Legători I I 4 2 - 8 

3 Chelneri I IO 19 4 1 35 

4 Mecanici ! 5 10 9 3 28 
5 'fesăto:Pi. 5 3 I - I 10 

Lustruitori de 
6 mobilă I I - - - 2 

7 Tipografi - li 10 6 - 27 
8 Lăcătuşi - 10 20 11 2 43 

9 Instalatori ·- I - - - 1 

!O Muzican\i - 2 5 - - 7 
11 Tocilari - I - - - 1 
12 Zugravi - 3 2 3 - 8 

13 Perieri - I 3 - - 4 

14 Cisrnari - 4 6 4 3 17 

15 Fochişti - 2 I - - 3 

Vînzători 
16 ambulanţi - I - - - 1 

17 Cazangii - I I - - 2 
18 Cofetari - I - - - I 

19 Vopsitori - 2 2 3 2 9 

20 Dulgheri - 2 3 2 4 11 

21 Muncitori - 4 2 5 - 11 

22 Tîmplari - 3 4 11 3 21 

23 Tinichigii - I I 3 I 6 
24 Profesori - 2 - - - 2 

25 Fierari I 3 4 5 2 15 

26 Ţiglari - I - - - I 
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(continuare) 

Categ. I-a Categ. II-a Categ. III-a Categ. IV Categ_ V 
Nr. Categoria căsăt. de 
crt. profesională necăsăto- căsători fi căsători fi căsăt. cu la 7 copii Total 

rif i fără copii cu 1-3 copil 4-6 copii în sus 

I 2 3 4 5 6 7 8 

lmpletitori 
27 de pantofi - 3 4 2 - 9 

28 Boiangii - I 1 - - 2 

29 Sculptori - - 1 - - 1 

30 Geamgii - - 1 - - 1 

31 Dogari - - I I 2 4 

32 Tapiţeri - - I - - 1 

33 :r'ringhieri - - 1 I - 2 

34 Frizeri - - I - - I 

35 J.;Jectdcieni - - I - - 1 

36 Mineri - - 1 - - 1 

37 Croitori - - 4 2 - 6 

38 Turnători - - 1 - - 1 

39 Strungari în fier - - 1 - I 2 

40 Tăbăcari - - 1 - - 1 

Trăizători de 
41 3Îrmă - - - 1 - 1 

42 Brutari - - - 2 - 2 

43 Zidari - - - I - 1 

44 Cojocari - - - 1 - 1 

45 Olan - - - I - 1 

46 Carosieri - - - 1 - 1 

47 Richtuitori - - - - 1 1 

I 20 I 91 I 163 I 114 I 36 l 424 

Văzut 

Şeful Biroului Consiliera delegată 

(ss) E. DUMITRESCU (ss) Zef. VOICULESCU 
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ANEXA 3 
Tablou explicativ nr. I TABLOU 

De numărul şomerilor şi sumele cheltuite pentru ajutorarea lor din cuprinsul Municipiului Bucureşti 
de la anul 1929 pînă la 31 martie 1936 

Exerci tiui 

I 
Numarul 

I 
Municipiu I 

Sect. I 

I 
Sec!. II 

I 
Sec!. III 

I 
Sect. IV 

I Total lei I I Bugetar şomeri lor Galben Negru Albastru Verde Observaţiuni 

1929 371 - - - - - -
1930 1477 500.000 389.412 - 814.829 200.000 1.204.241 
1931 3643 - 593.922 299.530 2.888.385 781.700 4.563.537 

1932/33 2441 - 1.599.716 l.187.lî2 3.019.332 1.589.443 7.395.663 
1933'34 2200 52.000 635.727 903.396 2.247.022 816.8'12 4.655.017 
1934/35 2509 - 990.710 324.714 1.263.854 561.066 3.140.344 
1935/36 1501 - 399.721 360.880 1.495.660 7 54.216 3.010.477 

I I 552.000 I 4.609.208 I 3.075.692 I 11.729.082 I 4.703.297 I 24.669.279 I 

RECAPITULAŢIE 

Municipiu I Scct. I Ga I ben I Seci. II Ne11ru I Sect. III Albastru I Seci. IV Verde 

1930 TPezorerie 500.000 1930 Buget lei 389.412 1931 Buget lei 299.530 1930/31 Buget 674.829 1930 M. Muncii 200.000 
1933/34 Trez. 52.000 1931 Buget lei 49:1.922 1932 Buget lei 801.772 

" 
Trez. div. 1931 Trez. div 

1931 Trez. div. 1932 Trez. div. contr. lei 140.000 contr. lei 781.700 
contr. lei 100.000 contr. lei 385.400 1931/32 Buget 1.911.995 1932 Buget lei 1.234.443 

1932 Buget lei 1.497.290 1933/34 Buget 673.396 
" 

Trez. div. 1932 Trez. div. 
1932 Trez. div. „ Trez. div. contr. lei 976.390 contr. lei 355.000 

contr. lei 102.426 contr. lei 230.000 1932/33 Buget 2.414.446 1933 Buget lei 454.222 
1933 Buget lei 610.727 1934/35 Buget 30.000 

" 
Trez. div. 1933 Trez. div. 

1933 trez. div.c. 25.000 „ trez. div.c. 294.714 contr. lei 604.886 contr. lei 362.600 
1934 Buget lei 898.985 1935/36 trez. 1933/34 Buget 1.732.230 1934 Buget lei 301.066 
1934 trez. div.c. 91.725 div. c. lei 360.880 

" 
Trez. div. 1934 Trez. div. 

1935/36 buget 399.721 contr. lei 514.792 contr. lei 260.000 
1034/35 Buget 853.854 1935/36 Buget 212.806 

" 
Trez. div. 

" 
Trez. div. 

contr. Iei 410.000 contr. Iei 541.410 
1935/36 Buget 955.660 
„ Trez. div. 

contr. lei 540.000 
Lei 552.000/ Lei 4.609.208/ Lei 3.075.6921 Lei 11.729.082/ Lei 4.703.247 

Consiliera (ss) Indescifrabil 
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Ainsi que l'indique le titre meme, l'auteur a eu l'intention de signaler seule
ment le contenu d'un dossier ă documents concernant le ch6mage dans le Bucares1; 
des annees 1929-1937, qui peuvent servir ă completer Ies informatiO'Ils sur le role 
de la mairie de Bucarest, et surtout de celle du secteur II - Noir, pour l'aide des 
chomeurs, la determination de la qualite de ch6meur et du nombre de ch6meurs. 
inscrits et aides par les mairies des secteurs, la quantite de biens distribues sous 
forme de secours, la provenance des fonds de secours, etc. 

En conclusion, l'auteur montre que les documents respectifs permettent 
d'affirmer que les secours accordes aux ch6meurs pendant la pedode 1929-1937 
etaient tres reduits, se limitant seulement ă la periode d'hiver et, le nombre de 
ceux qui beneficiaient d'eux etait aussi reduit. 

Parmi les documents qui existent dans le dossier analyse, trois ont ete repro
duits dans l'annexe. 
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IV. COMUNICĂRI - NOTE - RECENZII 

ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA INSTALAŢIILOR DE MORARIT 
DE PE RIUL DIMBOVIŢA DIN RAZA ORAŞULUI BUCUREŞTI DE LA 

PRIMELE MENŢIUNI DOCUMENTARE ŞI PINA lN DECENIUL 
AL ŞAPTELEA AL SEC. AL XIX-LEA 

de ALEXANDRU CEBUC 

Meşteşugul morăritului, cunoscut sub diferite forme încă din cele
mai vechi timpuri, şi menţionat în documente din secolul al XIII-lea în 
Ţara Românească, ne este semnalat şi pe teritoriul actual al Bucureştilor, 
respectiv pe apa Dîmboviţei, începînd din veacul al XV-lea. 

Morile de apă, (acestea făcînd obiectul studiului de faţă), erau de
obicei aşezate pe cursul apelor direct, aşa cum a fost cazul şi la Bucu
reşti cu Dîmboviţa şi Colentina, iar în regiunile unde nu se putea realiza 
acest lucru din cauza inundaţiilor pe vreme de ploaie, atunci se aşezau 
pe cunoscutele „iazuri", care nu erau altceva decît devierea unei părţi 
din apa riului, atît cit era necesară pentru a pune in mişcare una sau 
mai multe pietre cite avea moara respectivă. 

Pentru buna funcţionare a acestor mori, în cazul în care ele erau 
alimentate cu apă din iazuri, proprietarii lor supravegheau ca debitul de 
apă al acestor iazuri să fie în permanenţă constant. 

Intregul complex al unei asemenea instalaţii de morărit era format 
în general din următoarele părţi componente : iazul sau cursul apei care 
o punea în mişcare, clădirea morii cu toate instalaţiile aferente, scocurile
mMii, una sau mai multe roţi fiecare cu axul său, pietrele de moară 1), 

sitele, temeele grătarului, verghiile, babele, coveţile, lăturoiul. fiarele şi 
altele. 2 

Meşterii morari specializaţi în construcţia de mori cit şi în repa
ratul acestora, încep a fi menţionaţi în difertie documente fie cu terme
nul românesc de „morari", fie cu cel generic de maistor sau meşter. 

I) Pietrele de moară erau aduse din regiunile de munte, unde se aflau ca
riere de piatră şi pe care meşterii pietrari continuatori ai acestui meşteşug din gene
raţie în generaţie, le confecţionau la comandă şi tot ei le transportau de obicei 
la faţa locului. 

2) Ştefan Olteanu, Meşteşugurile din Bucureşti în secolele XVI şi XVII, în 
Studii, (1959), nr. 5, p. 90--91. 
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Mori pe Dîmbovita (Stampă de Luigi Mayer 1794) 

Astfel, într-un document din anul 1587, un „Mihail maistor" semna 
un act în calitate de martor pentru întărirea unei mori din sus de Bucu-
reşti, mănăstirii Sf. Troiţa. · 

Intr-un document din 24 aprilie 1598 semnat de către voievodul 
Mihai Viteazul, sînt menţionate o serie de „vaduri de moară" în Bucu
reşti, arătîndu-se în acelaşi timp şi numele meşterilor morari : „ .. .iar 
întru aceasta, domnia mea am cercetat şi am judecat, după dreptate şi 

după legea lui Dumnezeu şi cu toţi cinstiţii dre:gători ai domniei mele 
şi le-am dat domnia mea do1 boieri, anume Staico Vornic şi Drăghici 

Clucer şi om domnesc pe Dima pastor şi patru meşteri de moară, anume 
Gutăe din Bîrzeşti şi Oprea din Oreşti şi Florea şi Stoica din Mogoşoaia, 
<:a să le fie tocmelnici pe acele vaduri care s-au zis mai sus : ca să-i 

tocmească după dreptate, cum vor găsi sufletele lor. 
Astfel, întru aceasta, acei boieri, care sînt mai sus scrişi împreună 

cu cei patru meşteri, ei au cercetat şi au socotit, de au dat şi au întors 
Sas şi Oprea şi Stanciul şi Drăgoi şi cu toţi fratii lor egumenului Rafail 
de la sfînta mănăstire 4170 aspri gata pentru acel vad, care a fost pe 
hotarul de sus, pe care l-a vîndut Ivaşco vornic sfintei mănăstiri, care 
~-a zis mai sus, sfînta Troiţă". 3) 

3) D I. R„ veacul XV I, Ţara Românească, vol. VI, p. 311. 
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In ceea ce priveşte tehnica construcţiei morilor izvoarele din veacu
rile XVII şi XVIII ne lasă o imagine mult mai clară decît cele din epo
cile anterioare. 4) 

Intr-o relatare a călătorului Paul de Alep, ne este descrisă moara de 
la Dobreni a lui Constantin Şerban. Aceasta, era prevăzută cu şase roţi 
şi şase pietre, foarte bine organizată, fiecare piatră fiind închisă într-o 
cutie cu un „teasc", iar făina cădea direct în saci, după ce în prealabil 
fusese cernută, astfel că tărîţele erau separate direct din măciniş. 

Avem de a face cu o moară deja perfecţionată. 
In momentul în care se hotăra construirea unei mori de apă, acest 

lucru nu se putea începe fără un aviz al „meşterilor morari", care pu
teau să aprecieze dacă erau condiţii corespunzătoare în acest sens 

De asemenea, litigiile privind „înecarea morilor", 5) precum şi ope
raţiunile de „cumpănire a apelor" erau rezolvate tot cu concursul acestora. 

La 6 martie 1628, Mihul şi Dragomir, meşteri din Bucureşti, „cum
păneau" cele 4 mori de pe apa Dîmboviţei de la Dragomireşti şi Cocani 
ale lui Hrizea Logofăt. ") 

In anul Hl47, un alt document aminteşte de meşterii morari care 
erau chemaţi pentru a hotărî asupra unei pricini cu morile plumbuite
nilor de pe apa Colentinei : „meşteri de mori anume Dragomir meşterul, 
Marin meşterul, Voinea meşterul, Bodea şi alţi meşteri" 7) Alţii meşteri 
morari, erau trimişi să cerceteze în 1671 pricina dintre mănăstirea Radu 
Vodă şi Nedelcu Clucer pentru nişte mori, precum: Agripa, Stoian, Nea
goe şi Nedelcu. 8) 

Intr-un document semnalat de profesorul C. C. Giurescu, datat 12 
august 1678, sînt de asemenea amintiţi „meşterii morari", care au cercetat 
diferendul dintre Radu Căpitanul Dudescul şi mănăstirea Radu-Vodă, 
diferend provocat de morile lor. „Adecă eu Neagul, meşterul domnesc 
(de la morile domneşti) - dinpreună cu Novac, meşterul de la morile 
lui Mihai Coşăreanul şi cu Vasile, meşterul de la morile Vlăducăi (Vlă
dichii), i Bogdanu de la morile Hagiului i Radul meşterul de la morile 
agăi lui State", văzînd porunca, am căutat şi am măsurat apele la toate 
morile, dintr-ale mănăstirii în jos, pînă am mersu la căpitanul Radul 
Dudescul, unde au fost făcut moară şi altădată, mai nainte vreme, şi 
atuncea nu am găsit, că o au spart şi tot n-au umblat. Şi am mersu la 
morile dumnealui Brizei vel-vistier şi am socotit cu sufletile noastre şi 
cu bună măsură de apă, tot cu cumpăna. Şi am aflat cum într-acest locu 

4) într-o învoială din 8 martie 1702 se arăta: „Precum să se stie că avîndu 
noi tocmeală cu dumnealui să facem moara de la Cîmpulung noi să tăiem lem
nele, noi să faoem zăgazul, iar dumnealui să-şi care kmnele.„ parii toţi şi 8 ternei? 
ale grătarului şi sînt 15 lemne, să le care oamenii mănăstirii... şi de afară şi din 
c:asa morii şi jgheaburile şi căpriorii şi laţii, verghiile, babele, covăţile, lăturoii, 
toate noi să le cărăm, iară fiarăle şi pietrele să fie toate ale dumnealui„." (Ştefan 
Olteanu, op. cit., p. 319-320). 

5) Ştefan Olteanu, op. cit., p. 320. 
6) Ion Ionaşcu, Despre hatmanul moldovean Andrei, ajuns mare logofăt al 

lui Mihai Vodă Viteazul în Cercetări istorice, val. XIII-XVI, nr. 1-2, 1940, p. 105. 
7) Ştefan Olteanu, op. cit„ p. 320. 
8) Ibidem. 
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ce au făcut Radul Dudescu moară, măcar să ori lăsa cit de jos, toată să 
i-o înece, va umbla". 9) 

In veacurile XVI şi XVII, şi chiar în XVIII, asistăm la procesul de 
acaparare tot mai accentuată a morilor de către mănăstiri, fie prin da
niile efectuate de către voievozi, fie prin cumpărări. 

Intr-un act din 15 iunie 1577, 10) Alexandru al II-lea Mircea Vodă, 
dăruieşte ctitoriei sale - mănăstirea Sf. Troiţă - (Radu Vodă), o parte 
din teritoriul domnesc al ora5ului „partea din jos de mănăstire pînă 
aproape de Văcăreşti", 11) teritoriu pe care desigur vor figura şi o serie 
de mori. 

Mănăstirea Sf. Nicolae, printr-un act semnat de către Mihnea Tur
citul la 30 mai 1586, va fi şi ea înzestrată cu o serie de mori (2) „pînă la 
Lacul Adîncu", mori ridicate pe locul mănăstirii de către Dobromir 
banul. 12) 

Aceiaşi moară era întărită mănăstirii şi de .iudeţul oraşului - Baciul 
- împreună cu cei 12 pîrgari, în 6 februarie 1587 . 

... „Scrie judeţul Baciul cu 12 pîrgari din oraş din Bucureşti această 
carte a noastră sfintei mănăstiri domneşti din Bucureşti, care este hra
mul sfintei Troiţe începătoare de viaţă, ca să-i fie sfintei mănăstiri 
moara din sus de Bucureşti, lîngă Ciutărie, pentrucă această moară a 
fost făcută de jupan Dobromir mare ban al Craiovei. Dar Ion Alexandru 
voevod a făcut acea moară şi a înapoiat toata cheltuiala lui, cit a chel
tuit Dobromir ban cu această moară, cum ştiu mulţi oameni buni. Şi 
încă şi Vlădica Mihail ştie că Ion Alexandru voevod a dat lui Dobromir 
ban să se hrănească cu această moară în zilele lui. Dar locul este din 
oraşul domnesc. Iar dinspre Lupeşti a cumpărat Dobromir ban dela Dan, 
fiul lui Gue din oraş, pentru 750 aspri gata şi aşa sunt acestea. Iar cînd 
s-a întîmplat moarte lui Mihail, fiul lui Dobromir ban, el a lăsat sfintei 
mănăstiri acea moară şi a înmormîntat în sfînta mănăstire şi s-a scris 
în sfîntul pomelnic şi Mihail şi tatăl său Dobromir ban şi mama lui, 
Vilaia şi tot neamul lor" 13) 

La 14 februarie acelaşi an, Mihnea Turcitul întărea printr-un act 
mănăstirii Sf. Troiţă în urma morţii fiului lui Dobromir ban, - Mihai 
- o serie de proprietăţi printre care şi mori. 

„Iar după aceia, s-a întîmplat moarte lui Dobromir banul, în zilele 
lui Petru voevod, de au rămas acele mori şi toate averile lui Dobromir 
banul în mîinile fiului lui, Mihail postelnic. 

Iar cînd a fost aoum, în zilele domniei mele, iar lui Mihai, fiul lui 
Dobromir banul, deasemenea i s-a întimplat moarte. Astfel, cînd a fost 
la moartea lui, el a dat această mai sus spusă jumătate de sat, Izlazul 
şi aceste mori mai sus spuse ... " 14) 

9) C. C. Giurescu, Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri pina în. 
zile.le noa:;tre, Buc„ 1966, p. 342. 

10) I. Ionaşcu, Vlad Zira, Mănăstirea Radu Vodă şi biserica Bucur, în Bucu-
reştii de Odinioară, Buc„ 1959, p. 59. 

11) Ibidem, p. 60. 
12) D. I R. veacul XVI, Ţara Românească, vol. V, Bueureşti, 1952, p. 240-241. 
13) Ibidem, p. 294-295 
1') D. I. R. veacul XVI B, Ţara Romanească, vol. V, p. 298. 
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Printr-un hrisov din 18 sept. 1588 semnat de Mihnea Turcitul erau 
întărite egumenului şi călugărilor mănăstirii Caplei, stăpînirea asupra 
unui alt vad de moară de pe Dîmboviţa situat în apropierea acestuia, 
dindu-le astfel călugărilor posibilitatea să-şi ridice o moară „lîngă sfînta 
mănăstire, însă aproape, dinaintea porţii să facă moară, ca să fie pomană 
domniei mele şi părinţilor domniei mele şi veşnică pomenire domniei 
mele şi să fie volnici călugării dela sfînta mănăstire să îngrijească şi să 
facă zăgaz pe o gîrlă care este mai sus, ca să nu curgă apa pe acea gîrlă 
care este mai sus de moară, ci să fie volnici călugării să aducă apa la 
moară". 15) 

In anul 1591 Mihai banul, viitorul domn Mihai Viteazul, a ridicat pe 
cheltuiala sa o mănăstire pe locul fostei bisericuţe a jupînesei Caplea de 
pe creştetul dealului pe partea dreaptă a Dîmboviţei şi care avea hramul 
Sf. Nicolae. Viitorul voevod, a dăruit noii biserici împreună cu chiliile 
şi pivniţele, odoare şi podoabe de argint şi din aur, a înzestrat-o cu moşii, 
vii, mori, iobagi şi ţigani. 16) 

Documentele amintesc în continuare de proprietăţile mănăstirii Sf. 
Troiţă (1615), morile de lîngă ba.ie, 17) altele în satul Văcăreşti (1624). 18) 

In urma deselor neînţelegeri între mănăstire şi megieşi, împotriva cărora 
călugării făceau numeroase plîngeri, Alexandru voevod trimite în anul 
1624 la faţa locului o serie de meşteri morari împreună cu reprezentanţii 
săi pentru a constata starea lucrurilor. 

„Drept aceia, domnia mea am ales de am trimes pre credincios 
boiarinul domnii mele Manolachi al doilea post (elnic) de să strîngă boiari 
şi meşteri de preînprejur să vadă cine pre cine neacă". 19) 

Meşterii morari, împreună cu boierii însărcinaţi de către Alexandru 
Voievod, „au văzut şi au adeverit cu sufletele lor cum au necat Văcă
reştii morile mănăstirii. Deci le-au tăiat, ca să-şi facă mori mai jos, să 
nu se nece unii cu alalţi. Drept aceia, să fie de acum călug(ă)rii în pace 
de către satul Văcăreşti, să n-aib(ă) treabă unii cu alţi, căci au fost necat 
Văcăreşt(ii) pe călug(ă)ri, că am văzut domnia mea şi cartea boierilor de 
mărturie, cum scrie mai sus". 20) 

Relaţiile tot mai strînse dintre domnie şi biserică, atrăgeau în 
continuare tot mai multe danii şi acte de binefacere în favoarea mănăsti
rilor. Astfel, în anul 1625 Alexandru Coconul dărmeşte ctitoriei sale 
(mănăstirea Sf. Troiţă), o jumătate din vadul domnesc de pe rîul Dîmbo
viţa, ce se aflau în apropierea caselor lui Necula slugerul : „mori înju
gate cu celelalte mori - domneşti, ce sînt la bae ... despre casele Neculei 
sluger". 21 ) 

15) Ibidem, p. 377, a se vedea ~i FI. Georgescu, Al. Cebuc, Petre Daiche „Pro
ble me edilitare bucureştene, Buc., 1966, ed. M. I. B„ p. 111. 

16) Gh. Cantacuzino (Gil. Cantea), Cercetări arheologice pe dealul Mihai Vodă 
şi împrejurimi, în Bucureştii de odinioară, Buc„ 1959, p. 98. 

17) D.l.R. veacul VII B. T. Românească, vol. II, Buc., 1951, p. 356. 
18) Ibidem, vol. IV, Buc„ 1954, p. 370-371. 
19) D.I.R. Ţara Românească. veacul X'v II, vol. IV, p. 370. 
20) Ibidem 
21) G. I. Ionescu-Gion. Istnria Bucureştilor, p. 302-303. 
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înmulţirea numărului populaţiei, dezvoltarea comercială a oraşului 
şi în general necesitatea tot mai mare a alimentelor pe piaţa Bucureştilor
işi găseşte o corespondenţă şi în înmulţirea numărului de mori pe Dîm
boviţa, o parte din acestea fiind chiar în plin centrul oraşului. 

Un document din 1680 ne dă relaţii despre „meşterii după apa 
Dîmboviţei şi din sus şi din jos", care erau chemaţi de către cei patru 
ispravnici ai oraşului pentru a merge să cerceteze morile căpitanului 
Radu Dudescu. 22) 

In raportul întocmit de aceştia se arată că măsuraseră debitul de 
apă al rîului pentru a asigura un mers normal pentru toate morile de
pe Dîmboviţa. 

Mărturiile documentare din această perioadă vorbesc iot mai mult 
de pricinile ivite în legătură cu morile de pe Dîmboviţa. Astfel, procesele 
pentru mori, iscate între mănăstirile Radu Vodă şi cele ale mănăstirii Sf. 
Ioan din Bucureşti, ca şi cele dintre mănăstirea Radu Vodă şi cele ale 
boierului Necula Vistierul, de oare am vorbit mai sus, sînt o mărturie 
în ceea ce priveşte interesul deosebit de care se bucurau aceste întreprin
deri aducătoare de venituri mari. 

Tendinţa permanentă a mănăstirilor de a lua în stăpînire morile <le 
pe Dîmboviţa se accentuează la mijlocul secolului al XVII-lea. Este cu
noscută lupta ce s-a desfăşurat, spre exemplu, în această perioadă între· 
egumenii mănăstirii Radu-Vodă şi boierii Dudeşti, luptă care se va ter
mina în favoarea mănăstirii, devenită singură proprietară a acestor mori. 

La sfîrşitul secolului al XVII-lea respectiv în anul 1692 în urma
insistenţelor egumenilor mănăstirii Radu Vodă, domnitorul Constantin 
Brincoveanu a dat un document prin care împuternicea pe aceştia să-şi 
construiască ei înşişi o moară „în apa Dîmboviţei din susul oraşului Bu
cureştilor, pe locul domnesc despre livadea domnească împotriva morii 
mănăstirii Mihai Vodă". 23) 

La sfîrşitul veacului al XVII-lea egumenii mănăstirii Radu Vodă 
obţin printr-un schimb făcut cu proprietăţile domniei, un teren viran, 
situat la poalele dealului Gorganului, pînă în malul Dîmboviţei, pe care 
au clădit o moară, care avea un vad foarte bun. Această moară a r::imas 
în funcţiune pînă în primul deceniu al veacului al XIX-lea, în concu
renţă cu moara de pe malul opus, aparţinînd mănăstirii Mihai-Vodă. 

Dar înmulţirea morilor pe Dîmboviţa, în special în veacul al 
XVIII-lea şi mai ales a celor din partea superioară a Dîmboviţei, sporeau 
tot mai mult, ceea ce ducea la creşterea pericolului de inundaţie a Bu
cureştilor. 

Inundaţiile provocate de Dîmboviţa, au dat naştere în continuare la 
numeroase conflicte între domnie şi mănăstirile în a căror proprietate se· 
găseau : „Pentru că avînd sfintele biserici un vad de moară si cu moarfi 
cu 2 roate, aicea în apa Dîmboviţei, din sus de Curtea domnească, îm
I??t_:iva băii cei vechi, dată sfintelor biserici de alţi răposaţi domni, şi 
.l:acmd multă stricăciune şi înecătură grădinii domneşti, cînd au fost în 

22) Ibidem 
23) Da'n Berindei, op. cit., p. 67 ; Florian Georgescu, Alexandru Cebuc, Petre

Daiche, op. cit., p 115 
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zilele răposatului Ducăi Vodă, pentru acea înecătură şi stricăciune au pui 
domnia sa de au tăiat acea moară de tot. Şi pentru venitul ce-l lua de h 
acea moară, au socotit domnia sa de au miluit sfintele biserici cu acest 
vinărici, după cum arată hrisovul măriei sale de la leat 7186 (1678), şi ale 
altor răposaţi domni, făcute şi întărite, unul pe altul pe aceste mile". 2")· 

In următoarele două decenii, numărul morilor de pe Dîmboviţa spo
reşte tot mai mult, cu toate acestea ele nu pot face faţă cerinţelor din 
ce în ce mai mari ale oraşului. 

Urmare a deselor conflicte ce s-au iscat din pricina existenţei mo
rilor pe Dîmboviţa în centrul oraşului şi care provocau numeroase 
inundaţii mahalalelor, este deplasarea acestora tot mai mult spre periferie. 

Micşorarea numărului morilor în centrul oraşului pentru motivele 
amintite mai sus, se făcea şi mai mult necesară în timpul iernii, cînd 
apele Dîmboviţei ca şi cele ale Colentinei îngheţau. 

Această situaţie de multe ori devenită destul de alarmantă pentru 
populaţie care altfel rămînea fără făină atît de necesară traiului, a deter
minat ca domnia să ia unele măsuri în acest sens. Astfel, Alexandru 
Vodă Moruzi în 27 noiembrie 1793 a dat un pitac" 25) prin care a ordonat 
înfiinţarea în termen de 25 de zile, a 14 mori cu cai, de către mănăstrile 
principale din Bucureşti şi din apropierea oraşului. 26). Epitropia oşteas
că, a fost şi ea obligată de către Alexandru Moruzi să construiască două 
mori de cai la capătul podului Mogoşoaiei. 27) 

Existenţa morilor pe Dîmboviţa era absolut necesară aşa cum am 
văzut şi mai sus, dar în acelaşi timp din pricina lor creştea permanent 
pericolul inundaţiilor ca urmare a existenţei zăgazurilor. De aici, întreţi
nerea „şanţului Dîmboviţei", pentru a feri Capitala de înec, problemă 
care a preocupat atît pe domnitorii de la sfirşitul veacului al XVIII-lea 
cît şi administraţia oraşului din prima jumătate a veacului al XIX-lea. 

Aşa cum am văzut şi mai sus, meşterii morari din Bucureşti ajun
seseră cu meşteşugul lor la un anumit stadiu de specializare. Astfel, la 
anumite lucrări şi în special cele legate de construirea podurilor peste 
Dîmboviţa, aceştia erau de regulă obligaţi să participe, ei fiind singurii 
cunoscători în rezolvarea unei asemenea probleme. 

In iarna anului 1793, fiind vorba de o atare situaţie, vornicia se 
adresa domnitorului spre a aproba ca la facerea podului peste apa Dîm-

24) G. Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1594-1821),. 
Buc., 1961, p. 404-405. 

25) „„.poruncimu Domnia mea ca pre sfinţia ta părinte Mitropolite, i D-voastră 
veliţi logofeţi, aducîndu înaintea prea sfinţiei tale, pe toţi Egumenii şi Epistaţii 
monăstiriloru acestora, să le dai straşnică poruncă, ca acum că oe apuse fieş-carele 
a face cîte o moară cu cai, ori înnăuntrulu monăstirei sale, sau unde va fi curtea 
strîmtlă, afară, în deosebitu locu, care pînă în 20 de zile, sau multu în 25 să fie 
gata desăvîrşitu cu toate celea trebuincioase de măcinatu.„" (V. A. Urechia, Istoria 
Românilor seria 1786-lBOG, voi. V, Buc„ 1893, p 304-:105). 

26) „Sfînta Mitropolie 
Radu Vodă 
Sfîntu Gheorghe Nou 
Mihai Vodă 
Sfîntu Ionu 

Sărindaru 
Sfînta Ecaterina 
Arhimandritulu 
Sfîntu Spiridon nou 
Cotroceni 

27) V. A Urechia, op. cit„ vol. V, p. 305. 

Grecii 
Zlătarii 
Stravropoleos 
Văcăresei 
Mărcuţ a" 
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boviţei lîngă casele Beilicului, pe Podul Şerban Vodă, în afara lucrători
lor podari „este trebuinţă şi de şase morari pentru bătutul parilor şi 
aşezatul scaunelor şi al urşilor ; să fie luminată porunca Măriei tale, ca 
dintre morarii ce sunt pe la morile mănăstireşti şi boiereşti, să se iee acei 
(: morari, ce se înseamnă numele lor mai jos", 28) fiind obligaţi să lucreze 
la acel pod pînă la terminarea sa. 29) 

La această cerere, Alexandru Moruzi, poruncea spătarului ca „de 
l'mpreună cu căpitanul de poduri, rădicîndu pe mai jos numiţii morari, 
să-i aducă la podul de peste apa Dîmboviţei, din susul mănăstirei Sfîntu 
Ioan". 30) Intr-o altă cerere către domnitorul Moruzi, Isac Ralet, însărci
nat cu repararea podurilor arăta : „că întotdeauna cînd se fac poduri peste 
apa Dîmboviţei, este obiceiu de a se aduce cite patru morari rl.e cumpă
nesc lumina apei, şi aşează parii, şi alte povăţuiri dau podarilor la urzitu 
.şi clăditul cherestelei în apă şi fiindcă niciodată nu vor să vie de voia 
lor, şi mai vîrtos că Epitropia le plăteşte osteneala lor de zi parale 50, 
să fie luminată porunca Inălţimii tale către d-lui vel Spătaru, ca să orîn
duiască un zapciu şi împreună cu un căpitan de pod, care să meargă să-i 
arate pe meşterii morari, ce se înseamnă mai jos, ai) şi să-i iee, să-i aducă 
1n locul podului, ce urmează peste apa Dîmboviţei ot sfeti Ion de vale, 
iiindcă după trebuinţa ce este şi după luminată porunca !nălţimii tale 
oe ni s-au dat, ca să se săvîrşească mai cu grabă, nu lipsiu a înştiinţa 

Măriei tale de trebuinţa ce este pentru aceşti meşteri, şi cum va fi lu
minată porunca - 1795, februarie 26". :i2) 

Existenţa morilor pe Dîmboviţa cu înfăţişarea lor pitorească ne este 
atestată şi de 10 frumoasă acuarelă din anul 1794, executată de către 
pictorul Luigi Mayer, care a însoţit în acel an pe ambasadorul Angliei 
la Poartă, Sir Robert i\inslie, - ce venea de la Constantinopol - şi care 
a fost primit la palatul domnesc de pe Dealul Spirii de către domnitorul 
.'.\.lexandru Moruzi. Acest document iconografic înfăţişează dealul Mihai 
V odă cu clădirile şi mănăstirea Mihai V odă şi în prim plan aspectul 
morilor de apă din acest punct. Este unicul document care ne redă 
aspectul autentic al morilor de pe Dîmboviţa din epoca feudală. 

Inundaţiile provocate de Dîmboviţa aduceau mari pagube oraşului 
pe de o parte, iar pe de alta de multe ori chiar duceau la înfometarea 
populaţiei prin lipsa de făină. 

Această situaţie devine tot mai grea la începutul veacului al 
XIX-lea, cînd se încearcă numeroase acţiuni de stăvilire a acestor 
revărsări. 

O situaţie cu totul deosebită se poate constata dintr-un document 
datat la 22 martie 1814 33) în care marii boieri arătau domnitorului prin-

21:l) Năstase, Radu Bondocu, Mihaiu, Pătraşcu de la foişor, Dinu ot Vitan. 
29) V. A. Urechia, op. cit„ voi. V, p. 389. 
30) Ibidem. 
31) Tăriase Moraru ot moara Radului Vodă, Radu Bondocu ot mahalaua Popi

Radului, Mihai ot Peli·nu, Udrea ot Pelinu la moara Cotrocenilor 
32) V. A. Urechia, op cit„ p. 390. 
33) Arh. St. Buc. mss„ 1114, f. 23-23 V. 
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tr-o anafora situaţia în care se afla rîul Dîmboviţa şi lucrările ce trebuiau 
intreprinse pentru a feri oraşul de înecăciune. 

„Aşişderea şi din susul morii dumnealui vistierului Mosh (Mosco) 
ce este mai din susul morii clucerului ce varsă apa Dîmboviţii peste cimp 
şi dă în apa Ilfovului. Şi că face trebuinţă spre a nu să mai întîmpla 
înnecăciune. Din urechea morii dumnealui vistierului Mosh, în sus pînă 
unde s-au vărsat apa Dîmboviţei deunăzi peste cîmp, să se facă zăgaz 
ţapăn, umplut cu pămînt, nalt de şase palme domneşti şi lat de doi 
stînjeni. Şi să se coboare şi moara i zăgazu de patru palme domneşti din 
cel ce să află acum. Iar la moara clucerului Deşliu să să facă iarăşi ase
rrienea zăgaz pă cît să vede că au esit apa Dîmboviţei peste mal şi să să 

neşchiză şi şanţul de la podişor ce merge pînă în apa Baiului, să fie 
largu lui de patru stînjeni, să-i facă şi grătar în gură în faţa apii şi 

dnd va spori apa Dîmboviţii să meargă prisosul pe acolo. Căci de cînd au 
început apa a să vărsa peste cîmpuri intră în apa Ilfovului şi apa Ilfo
vului dind în Dîmboviţa, din sus de Dragomireşti în judeţu Ilfovului, să 
face înecăciune în Bucureşti." 3'i) 

ln cadrul lucrărilor ce se cereau a fi reahzate, documentul menţio
nează şi un vătaf de morari : „Aşişderea să ducă şi pă Nicolae postelnicu 
vătaf de morari, i pă Ion Moraru ot moara Sărindarului, cari să fie ne
lipsiţi de acolo pînă să va isprăvi toate acestea". 35) 

In anul 1815 aflăm însărcinat cu lucrările de adîncire şi curăţire a 
Dîmboviţii pe inginerul Gustav Freiwald. Acesta arăta că înecurile Bucu
reştilor proveneau în mare parte de la zăgazurile morilor de pe Dîm
boviţa. 36) 

Situaţia era însă mai complicată în timpul secetei, sau fo timpul 
1ngheţului. Astfel, printr-un document din 29 septembrie 1826, Grigore 
Dimitrie Ghica, încerca să reglementeze problema măcinatului, dînd 
prioritate în acest sens brutarilor din Capitală, care trebuiau să alimen
i.eze populi::\ţia : „Fiindcă prin cartea domnii ce s-au dat la măna bru
tarilor în leat 1824, avgust 9, să cuprinde ca în vreme de secetă să fie 
brutarii volnici a măcina zahereoa cea trebuincioasă politii Bucureştilor 
la morile ce sînt pe apa Dîmboviţei, de la Chiajna din sus de Roşu, şi 
în Bucureşti pînă din jos de podul Pitarului, poprindu-să făinarii şi 
mălăierii în vreme dă secetă pînă cînd va da Dumnezeu ploaie cu îndes
tulare, să nu aibă brutarii lipsă : mai vîrtos în vremea iernii, cînd în
gheaţă morile". 37) 

Pentru a se preîntîmpina lipsa de făină în oraş în timpul ·secetei 
sau îngheţului morilor de pe Dîmboviţa se ia măsura de a se construi · 
acum mori cu cai. Aşa spre exemplu, la 1 decembrie 1828, Contele Pahlen 
cerea să fie puse în funcţiune o serie de mori cu cai. „Am dat în această 

34) George Potra, op. cit„ p. 683. 
3S) Ibidem. 
36) Ibidem, p. 701. 
37) I. Cojocaru, Documente privitoare la economia ţării româneşti, 1800-18~0. 

Buc., 1959, vol. I, p. 375-376 
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madea cuviincioasa poruncă Comisii indestulării, dar aceasta găseşte ane
voinţă a să măcina bucatele în morile du pă apa Dîmboviţii, din pricină 
că acum sînt coprinse dă măcinatul acestor fel dă producători ce sînt tre
buincioase oştirilor şi lăcuitorilor din politiile şi, încă, scăderii apii, din 
pricina vremii dă iarnă. Care mori, din pricina îngheţurilor ce va unna, 
poate să stea dă tot. 

Luînd în băgare de seamă aceste pricini şi punerea la cale a Co
misii îndăstulării, ca spre această trebuinţă să să facă pe la fieşcare 

mănăstire cîte o moară cu cai şi să să puie la toate cîte un cal, din ve
niturile lor ... " 38) 

In document sînt arătate un număr de 13 mănăstiri care erau astfel 
obligate a construi cîte o moară cu cai: 

„Radu Vodă ; Sfîntul Spiridon vechi, Sfînta Ecaterina, Sfîntul Ion, 
Sfîntul Spiridon - Nou; Zlătari: Sărindaru ; Biserica Creţulescului, Sfîn
tul Gheorghe, Răzvanu, Sfinţii Apostoli ; Mihai Vodă; Cotrăceni, Văcă
reşti şi Mărcuţa". 39) 

Zăgazurile de mori ca şi multe rămăşiţe ale unor poduri vechi, au 
continuat să determine revărsarea Dîmboviţii care a provoat serioase 
pagube populaţiei oraşului. 40) 

Măsura ce s-a luat a fost aceea a tăierii unor zăgazuri de mori şi 
chiar a morilor, aşa cum a fost cazul în anul 1840, pe moşia Lunguleţul." 1 ) 

In perioada anilor 1839-1840, 42) se duc o serie de discuţii, în spe
cial în presa vremii cu privire la rezolvarea situaţiei de pe Dîmboviţa 
în special din partea centrală a oraşului - cerîndu-se în general, desfiin
ţarea morilor. 

In primele două decenii ale celei de a doua jumătăţi a secolului al 
XIX-lea, problema morilor este dezbătută tot mai mult atît de către 
populaţia mahalalelor care aveau legătură directă cu Dîmboviţa - amin
tite şi mai sus - cît şi în cadrul sfatului orăşenesc. 

O reconstituire a situaţiei morilor de pe Dîmboviţa pentru anul 
1862, o avem de la un proprietar a unor case de pe malul Dîmboviţei, 
care din dorinţa de a înfăţişa pericolul pe care-l reprezenta pentru oraş 
noua plasare a acestor mori, în interiorul orasului, şi din cauza cărora 
avuseseră loc numeroase inundaţii, el reuşeşte să schiţeze un plan cu 
aceste mori în număr de 30. 

Din planul întocmit de I. Teofilu, rezultă că pe cursul superior al 
Dîmboviţii, de la locul numit „La şanţuri" şi pînă 1a intrarea în Bucu
reşti, erau 14 mori, iar pe cursul inferior, pîină la vărsarea în Ar
geş, erau 16 mori. 43) 

38) J/Jidem, p. 411-412 
39) Ibidem. 
40) Curierul românesc, VIII (1837) nr. 28 din 27 iulie, p 107-108. 
41) Păminteanul, 1839, nr 1. 2, 3, 4 iulie-aug. 
42) Pămînteanul, 1839, nr. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, iulie ; Buletin Gazetă Oficială 

nr. 21 din 25 aprilie 1840, p. 81-82. 
43) Fl. Georgescu, Al. Cebuc, Petre Daiche, op. cit., p. 133-134. 
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Inainte de anul 1862 existaseră în total un număr de 49 mori de apă 
menţionate pe acest plan, 44) dar după această dată aşa cum arătam şi 
mai sus, 18 din ele fiind desfiinţate ca urmare a poziţiei lor favorabile 
inundaţiilor Dîmboviţei, au rămas după această dată doar 30. Printre 
cele dispărute în acea etapă amintim morile dintre podul Grozăveşti şi 
Vitan în care intrau şi vechile mori de la Mihai Vodă şi Radu Vodă. 

Cauza generală a înecurilor Dîmboviţii aşa cum am văzut pe tot 
parcursul acestui studiu, au fost marele număr de mori care au deter·
minat depozitarea pe albia rîului a unei importante cantităţi de nămol. 

Inundaţiile din anii 1864 şi 1865, au fost aşa de mari încît 45
) Ale

xandru Ioan Cuza, în cadrul Adunării Elective din 4 martie 1865 pune 
în discuţie problema Dîmboviţei şi obţine votarea Legii pentru desfiin
ţarea morilor de pe Dîmboviţa. 

!ncepînd din primăvara anului 1865, s-a pus în aplicare hotărîrea 
de a se desfiinţa toate construcţiile de pe malurile Dîmboviţei în cadrul 
cărora intrau şi morile. 

Această operaţiune, a fost însă realizată cu prilejul lucrărilor de 
canalizare a Dîmboviţei ce s-a desfăşurat în ultimele două decenii ale 
secolului al XIX-lea. 

RESU:ME 

Partant d'une riche information documentaire, le materie! presente des aspects 
sur le developpemnet des installations de minoterie sur la riviere Dîmboviţa, sur le 
territoire de la viile de Bucarest, depuis Ies premieres mentions documentaires et 
jusqu'au XIX-e s1ecle - VII-e decennie. 

Les moulins a eau de sur la Dîmbovita sont examines dans leur evoltuion 
historique, des dates interessantes sont donn~es en cc qui concerne les meuniers, 
Ies proprietaires des moolins et la situation topographique des moulins. 

Dans la derniere partie du travail on montre Ies causes ayant determine la 
suppression des moulins de sur Ia Dîmboviţa, qui, par leurs installations, fav0ri
saient Ies deversements de la riviere et empechaient la modernisation de la ville. 

44)Iată şi numele celor 49 de mori fixate pe planul întocmit de I. Teofilu 
de-a lungul Dîmboviţei : Moara General Io·n Emanoil Florescu, moara Pandurizi, 
Moara Nouă, Conţeştii de Sus. Deşloaica, Moara de la hotar, Buzoianu, Brăiloiu, 
Brezoaia, Vadu Vechi, Postăvari, Trestieni, Boceneasca, Cosoba, Joiţa, Bîcu, Drago
mireştii d;n Vale, Dragomireştii din Deal, Chiajna, Dudu, Roşu, Boga., Ciurelu, 
Moara sasului subt mal, Grozăveşti, Pălici, Vlădica, Mihai Vodă, Radu Vodă, Guşca, 
Foişoru, Vitanu, Mănucu, Căţelu, Manolache, Cernica, Tînganu din Sat, Tînganu 
din drum, Pîroia, CS'nella, Pitigoia, Ureasca, moara Podu Pitarului, Cucuieţi, Lă
motesci, Stănesci, Pîrlita, Buciumeni şi Dudesci. 

45) Monitorul, Jurnal oficial al Principatelor Unite Române, nr. 54 din 10/22 
martie 1865, p. 247. 
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DATE DOCUMENTARE PRIVIND O PRAVALIE BUCUREŞTEANA 
IN SECOLUL XVII - XVIII*) 

ele MARIA ST AN 

!n anul 1954 colecţia de documente a Muzeului de istorie a oraşu
lui Bucureşti s-a îmbogăţit cu un lot dle 15 documente referitoare la 
existenţa unei prăvălii aflată în Uliţa cea Mare din Bucureşti. 

Documentele sînt scrise în limba română şi se referă }a perioada 
anilor 1642-1787. Din ele rezultă că această prăvălie era situată în zona 
centrală a oraşului unde din cele mai vechi timpuri s-a înfiripat nu
cleul activităţii meşteşugăreşti şi negustoreşti. In cadrul acestuia se in
tegra şi Uliţa cea Mare, menţionată în documente la 5 iunie 1589 1), dar 
existentă probabil încă dte la începutul secolului al XVII-lea. 

Prima atestare documentară privind biserioa Sf. Nicolae Selari apare 
la 27 aprilie 1664 cu ocazia menţionării slujitorului ei popa Stoioa.2) Cti
toria aceasta probabil domnească, poate dăinuia sub forma unui lăcaş 
din lemn încă din sec. al XVI-lea. 3) Datele furnizate de izvoarele scrise, 
dci analizate, dau posibilitatea delimitării precise a zonei în care era 
situată această prăvălie. Ea apare ca fiind ,.înlăuntru, în Uliţa cea miare 
între croitori", 4) iar looul ei merge pînă în faţa podului 5) din Uliţa 
cea Mare, .azi strada Lipscani). Completînd aceste elemente, un a1t do
cument din anul 1734, mai 13, menţionează că prăvălia era lîngă uli
cioara Hanului Zamfir. 0) 

Subliniem şi faptul că acest document constituie cea mai veche 
atestare a Hanului Zamfir unul din cele mai însemnate hanuri din zona 
centrală a Bucureştilor. Construcţia lui se afla la intersecţia străzii Lip
scani cu fosta Uliţă a Colţei, azi Bd. 1848. 7) 

*) Comunicare susţinută la a IV-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a muzP
elo;· 5-7 ianuarie 1968. 

p. u. 

I) Documente privind istoria României, veac XVI, B., vol. V, p. 413. 
2) I. Ionaşcu, Doc1lmente referitoare la proprietăţile mănăstirii Co.lţea, Buc., 

3) Ibidem, p. 13. 
4) M. I. B„ nr. inv. 37.418. 
5) M. I. B., nr. inv. 37.426. 
G) Ibidem, nr. inv. 37.419. 
7) Un alt han cu acelaşi nume a funcţionat în sec. XVJII-XIX lingă mă

năstirea Sărindar. C. C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, Buc., 19G6, p. 311. 
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Fig. 14.1 - Zapisul din 1642, mai 2 

Un alt element oare precizează idellltifioarea locului unde era să.
tuată această prăvălie este redat în documentul din 2 mai, 1642 în care 
Pătru cismar arată că a vîndut jupănului Părvana ot Bucu~ti ,,o pră
vălie ou looul ei dle în uliţă păn în Jac ... " 8) 

Este atestat ca atare în mahalaUJa Selari un 1oc, mai degrabă un 
loc de strîngere a apelor din acest sector. 

Intr-adevăr săpăturile arheolog1ce efectuate de ourînd au surprins 
pe latura de nord a Hanului cu Tei urmele unor depuneri acvatice, po
deţuri şi garduri de zăgăZ'l.11t apa. Materialul ceramic scos \La !Î.veailă da
tează de la sfîrşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului următor 
fapt care întregeşte informaţia dată de document. 9) Astfel se poate com
pleta harta hidrografică a Capitalei cu un lac în plin centru, lac care îm
preună cu Gîrliţa cu Bucureştioara cu Dîmboviţa şi Cişmigiu! închideau 
intr-un cerc de apă zona veche istorică a reşedinţei domneşti. 

1n fine un ultim element topografic asupra căruia vom mai stărui 
este menţiunea făcută în documentul din 9 februarie, 1647 în care se 
arată că „i-am văndut dumneail.ui o prăvălie ou pivniţă, cu oasă cu loc 
căt se va alege în lungu în lat în oraş în Bucureşti în Tărgul de Jos, 
care prăvălie iaste lingă prăvălia lui Sf. Ghiorghte ... 10) 

8) Ibidem, nr. inv. 37.413. 
9) Săpăturile au fost efectuate în cadru! cercetărilor priYind zona istorică a 

Capitalei de către Panait L Panait 
10)/bidem, nr. inv. 37.414 
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Fig. 14.2. Zapisul din 1705, februarie 20 

Ou această ocazie se menţionează aşadar şi una din limitele nord
vestice aJe Tîrgului de Jos ştiut faim.d faptul că de la Sf. Gheorghe Nou 
începea Tîrgul Ouiouilui. 11) 

Din toate aceste ştiri rez.uLtă astfel că prăvălta a cărei evoluţie 
o urmărim se afla într-o zonă de intensă viaţă comercială. De aceea rapi
dele ei treceri dintr-o proprietate într-alta şi evoluţia preţurilor, refil.eotă 
în mic procesul general pnin care a trecut centrul oomerciaJ. atl. ooaşului 
Bucureşti. Putem sbabili din lotul acestor documente felllll cum evolu-

li) Istoria oraşului Bucureşti, I, M. I. B., 1965, p. 147, 162. 
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ează preţul de vînzare în sec. XVII-XVIII şi unii din factorii care 
concură la aceasta. 

În primul rînd ne atrage atenţia componenţa proprietăţii respec
tive la 2 mai, 1642 cînd se vindea o „prăvălie cu locul ei"' 12) pe cînd 
la 8 februarie, 1647 „o prăvălie cu pivniţă cu casă, cu loc ... " i:i), deci o 
proprietia:te mai extinsă. Un alt document mai tîrziu din 4 mai, 1756, 
consemnează vinderea unei prăvălii ,.în Uliţa cea Mare şi cu pivniţă 
dedesupt şi cu 5 odăi cu locul lor din dos ... H) 

O descriere mai completă a acestei construcţii se vede în documen
tul din 1784, ianuarie 8 care menţionează „prăvălii şi au şi pivniţă de 
desuptul lor şi cu şapte odăi din dosul prăvăliilor deosebite şi cu alte 
trebuincioase lucruri fireşte tot pe locul acestor prăvălii..." 15) Strîns le
gat de acest fapt, de fluxul circulaţiei monetare, de creşterea impor
tanţei 0omerciale a locului trebuie urmărit;' şi variaţia preţului de vîn
zare a acestei proprietăţi. La 1642, mai 2 cînd era o simplă prăvălie se 
vindea cu 60 ughi. rn) În 1647, februarie 9 cind ea fusese extinsă se 
primeau 85 ughi. 17) 

Datorită faptului că prăvălia s-a îmbogăţit între timp cu noi con
strucţii. ea ajunge în anul 1705, februarie 20 să se vîndă cu 93 de 
taleri. 18) 

In sec. al XVIII-lea oraşul Bucureşti a fos:t centrul unor impor
tante frămîntă1i social-politice. Cauza lor izvora din faptul că masele 
populare bucureştene nu mai puteau suporta politica de jaf a domnilor 
fanarioţi şi a dregătorilor acestora. Aceste nemulţumiri şi-au găsit ex
presia în mişcările maselor populare bucureştene din anii 175::l, 1764, 
1765, 1769 ş. a. 19) Dezvoltarea normală a vieţii citadine avea să fie per
turbată de războaiele ruso-austro-turce din a doua jumătate a sec. al 
XVIII-lea şi începutul secolului următor. Toate acestea au dus la înrău
tăţirea situaţiei unor mici proprietari după cum reiese şi din documen
tele aici prezentate. Incheind actul de vînzare din 13 mai, 1734 proprie
tarul arată „ ... că fiind eu dator la un boer şi ne-avînd bani... i-<am 
văndut această prăvălie drept bani gata taleri 100 şi rămători 120 ... ". 20) 

ln anul 1748, octmobrie 26 aflăm din document că „ ... aoum neputînd eu 
să 1e stăpănesc şi trebuindu-mi bani am· văndut dumnealui însă de a 
mea bună voie şi nesilit de nimeni, în bani gata taleri 300 şi doazeci..." l?). 

In atari condiţii şi preţul unor locuri sau prăvă1ii scade şi devin mai 
frecvente schimburile de proprietate .În 1753, mai 1 prăvăHa din Uliţa 
cea Mare valora numai 165 taleri aproape jumătate preţul luat cu 5 ani 
mai înainte. 22) 

12) M. I. B„ nr. inv. 37.413. 
13) Ibidem, :37.414. 
14) Ibidem, 37.42:t 
15) Ibidem, 37.426. 
16) Ibidem, 37.413. 
li) Ibidem, 37.414. 
18) Ibidem, nr. inv. 37.417. 
19) P. I. Panait, Aspecte din lupta populaţiei bucureştene împotriva regimuluE 

turco-fanariot (1716-1821), M. I. B„ 1962, p. 24 şi urm 
20) M. I. B„ nr. inv. 37.419. 
21) Ibidem, 37.420. 
22) Ibidem, 37.422. 
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Tot din aceste cauze în anul 1756 această prăvălie se vinde de 
două ori : 

- prima dată la 1756, mai 4 23) pentru 510 taleri 
- iar a doua oară la 1756, iunie 5 24) pentru 500 taleri. 
Documentul din 1764, decembrie 11 cuprinde şi însemnarea lui Stă

nică căpitan ot mahalaua Vergului care arată să se „ştie că 1ugîndu-mă de 
dumnealui (Manea papugiul) de mi-au făcut bine cu taleri 250 ... până la 
jumătate de ani cu dobînda lor şi necrezîndu-mă dumnealui ca să-i dau 
bani, i-am pus zălog o prăvălie ce să hotărăşte cu prăvălia dumnealui, carE' 
şi această prăvălie se află pe Uliţa cea Marc în Şălari din mahalaua 
Sf. Nicolae. Şi întîmplăndu-se şi viind ziua ca să-i dau banii şi neavînd 
ce să-i dau, m-am învoit cu dumn~alui ... de am văndut prăvălia ... drept 
taleri 550" 25) In acelaşi an această prăvălie se vinde pentru a doua oară 
la data de 3 mai pentru suma de 800 taleri. Preţul maxim din vînzare este 
încasat în aniuJ. 1783, ianuarie 8 ridicîndu-se la 3200 taleri. 26) 

In genere preţul este în continuă ascendenţă reflectînd în ultimă in
stanţă însăşi procesul general de dezvoltare a oraşului Bucureşti. Unele 
stagnări sau regresiuni se datoresc, aşa cum am arătat mai sus, unor 
evenimentle de moment. Datorită repeta.itelor ei vînzări această prăvă
lie a cunoscut numeroşi proprietari. 

Primul dintre aceştia este „Stanciul diaconul cel domnesc" 27) care 
o vinde, lui Pătru cismar. De aid începînd vom găsi pentru o vreme în 
c-alitate de proprietari numeroşi meşteşugari. Printr-un şir de tranzacţii 
ea va trece apoi în proprietatea negustorească (Părvana neguţătorul, Tran
dafir, Neacşul neguţătorul ş. a.), iar după aceea revine în proprietate meş
teşugărească (Gheorghe zăbunar, Ştefan mărgelar, Manea cavaf). 

O excepţie în evoluţia acestei proprietăţi se constată în deceniul al 
şaptelea al sec. al XVIII-lea cînd prăvălia a fost închinată Patriarhiei de 
la Ierusalim. 28) Va reveni după scurt timp în circulaţie laică. Ultimul do
cument aflat în fondurile M.I.B. înregistrează în anul 1787, iulie 9 29) 

o aprigă dispută între paharnicul Ioan Lehliu şi Nicolae Ragi Eftatiu. Con
flictul a ajuns pînă în divanul domnesc. 

Faptul că această prăvălie este situată în zona meşteşugărească şi 
comercială a Booureşt1lor reiese şi din martorii care semnează dooumen
tele. Printre aceştia apar : 7 zăbunari, 5 cismari, 5 cupeţi, 4 abagii, 4 croi
tori, 3 mărgefari, 3 postăvari. 2 ceaprăzari de asemenea mai apar şi alte 
profesii c-um ar fi caviafi, temergii etc. 

Documentele aduc şi o impo!rtantă contribuţie sigilografică, deoa
rece în multe din ele se întîlnesc numeroase sigilii aparţinînd unor meş
teşugari de diferite profesii şi negustori. Sigiliile sînt aplicate în fum 
avînd forme ovale, rotunde, exagonale, octogonale. In cîmpul sigilar ca 
elemente heraldice apar : litere chirilice, grifon, cal şi călăreţ, rozetă, sem-

23) ibidem, 37.421. 
24) Ibidem, 37.423. 
25) Ibidem, nr. inv. 37.424. 
26) Ibidem, 37.426. 
27) Ibidem, 37.421 vezi şi I. Ionaşcu op. cit., p ll. 
20) Ibidem, nr. inv. 37.415. 
29) Ibidem, 37 .417 
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nele crucu m diferite variante. Alte au în cîmpul sigilar un decor geo
metric, floral sau zoomorf. 

Intr-un singur oaz în documentul cu anul 1764, decembrie 11, este 
folosit degetul pentru validarea dooumentului :respectiv. 30) 

Un studiu mai amănunţit al acestor sigilii va aduce contribuţii de 
seamă lJa sigilografia bucureşteană. 

Lotul celor 15 documente ilustrează evoluţia unei prăvălii din cen
Lrul Bucureştilor. Aşa cum am menţionat şi mai sus, din datele redate 
în documente se desprind elemente care reflectă în mic un proces ge
neral pe care oraşul dle reşedinţă domnească la parours de-a lungul ulti
melor sale veacuri de existenţă medievală. 

RESUME 

La commU'nication „Donnees concernant une boutique de Bucarest au XVII
XVIII siecles", valorifie un lot de 15 documents inedits qui existent dans le 
fonds du Musee d'Histoire de la ville de Bucanest et qui se referent a une boutique 
situee sur la rue Uliţa cea mare (La grande rue =) aujourd'hui la rue Lipscani) ou 
le noyau de l'activite artisanale et commerciale a commence a prendre corps des 
Ies plus ancieRs temps. 

Les documents analyses ici sont aussi interessants pour le fait que quelques
uns d'entre eux portent les sceaux des artisans de differentes professions, ainsi 
que ceux de quelques commen;ants. 

30) Ibidem, 37.424. 
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UN TEZAUR DE MONEDE TURCEŞTI DIN PHIMA JUMATATE A 
SECOLULUI AL XVIII-iea, DESCOPERIT LA GRATIA (Jud. Ilfov) 

de MARIA GRIGORUŢA 

In anul 1962 patrimoniul Muzeului de istorie a municipiului Bucu
reşti s-a îmbogăţit cu un nou tezaur de monede turceşti, găsit în raza 
satului Gratia - Drăgăneşti (jud. Ilfov). 

Acest tezaur se alătură descoperirilor destul de numeroase de mo
nede turceşti din Bucureşti şi regiune, îmbogăţind lista pieselor de acest 
fel găsite la Militari 1), Gîşteşti, 2), Băneasa, Tînganu 3) Visarion, Slobo
zia, Calea Plevnei nr. 20, şantierul Sălii Palatului, Piaţa de Flori, 4

) ca 
să ne referim numai la cîteva dintre cele mai importante descoperiri de 
acest gen. 

Satul Drăghineşti sau Gratia - Drăghineşti intră în componenţa 
comunei Gratia-Mare şi este situat pe ambele maluri ale Drimbovnicului. 
Localitatea se află la o distanţă de 44 km de Bucureşti şi 62 km de 
Giurgiu. 

Tezaurul a fost descoperit la 29 mai 1962 1a nord de sat, lîngă li
ziera de salcîmi de lîngă grădinile C.A.P. „16 Februarie 1933" Gratia, 
cu ocazia efectuării lucrărilor agricole de primăvară. 

La început au fost semnalate 4 monede risipite în pămîntul de ară
tură. Săpînd mai adînc membrii brigăzii agricole au scos şi restul depo
zitului însumînd 62 piese. Marea majoritate a monedelor descoperite sînt 
de provenienţă otomană, doar două fiind taleri imperiali austrieci. 

. Din relatările organelor locale oare s-au deplasat ila iLocul descoperi
Tii, rezultă că, monedele se aflau într-un vas de faotură feudială tîrzie, 
care fiind zdrobit de tractor în fragmente mici nu a putut fi recuperat. 

I) O. Iliescu, Un tezaur de asprii turceşti de la începutul secolului al XVI-'lea, 
.găsit in Bucureşti, S. C. N. III, 1960, p. 287-309. 

~) H. Dj. Siruni şi P. I. Panait, Tezaurul de la Gîşteşti şi unele probleme 
privind circulaţia accelei pe teritoriul oraşului Bucureşti şi în împrejurimi, în 
Materiale de istorie şi muzeografie, voi. II, p. 190. . 

· 3) Complexul medieval Tînganu. Cercetări arheologice, numismatice şi istorice, 
C.A.B.: II, p. 278, 306. 

4) Observaţii arheologice pe santierele de const.rucţii din Capitală, C. A B., I, 
p 156-157. 
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Piesele găsite erau răspîndite pe o suprafaţă de 2-2.50 m. Ele constituie 
prima descoperire de acest gen pentru satul Gratia - Drăghineşti. 

Toate monedele ce alcătuiesc tezaurul sînt din argint şi au o greu
tate totală de 1 140 g. 

Trecîndu-se la identificarea lor s-a constatat că ele sînt : 
- :i iyermilik emişi sub Ahmed III în anul 1115 anul Hegirei 

(170:3) 
28 guruşi emişi sub Mahmud I în anul 1143 (1731) 

- 23 iypermilik emişi sub Mahmud I în anul 1143 (1731) 
-- 2 onlyk emişi sub Mahmud I în anul 1143 (1731) 
- 1 guruş emis sub Mustafa III în anul 1171 + 3 (l 759) 
- 3 altmîsilik emişi sub Mustafa III în anul 1171 + 2 <1758) 
- 2 taleri austrieci emişi sub Maria Thereza în anii 1755, 1757 
După cum se poate constata, atît monedele turceşti cît şi cei doi 

taleri imperiali austrieci, au fosrt emise în primele şase decenii ale seco
lului al XVIII-iea în timpul ce~or trei suil.itani : Ahmed III (1703-1730). 
Mahmud I (1730-1754), Mustafa III (1757-1774) şi a împărătesei Maria 
Thereza. 

Deşi se păstrează o continuitate în cronologia tezaw-ului de la Gra
tia, lipsesc totuşi monedele din perioada sultanului Osman III (1754-
1757). 

Toate piesele turceşti au pe avers numele sultanului emitent şi al 
înaintaşului său ce poartă denumiPea de „tugra", 5) iar pe revers o for
mµlă augurală la adresa sultanului emitent şi anul baterii. In urma 
studierii componenţei pieselor din tezaur .reiese că e1le au fost emise în 
oraşul Konstantinye denumirea arabă a oraşului Constantinopol. De -re
marcat că se· păstrează d~numirea locului de emitere - „Constanrtiniye" 
pe monedele de la Ahmed III şi Mahmud I pe cînd Mustafa III foloseşte 
pentru monedele sale denumirea de „Islambol" denumire arbitrară a cu
vîntului Istambul. 6 

In ce priveşte cei 2 taleri ei se prezintă astfel : 
/lV M. THERESIA. D : G.R. - IMP. GE. HU. BO. REG.: legendă cir

culară : în centru bustul ei diademat în profil spre dr. : c.p.e. 
RV: ARCHID. AUST. DUX. BU. COM. TYR. 1755; legendă cil'Culară; 

în centru. stema imperi.ailă ; c.p.e. 
Pe muchie text : IUSTITIA ET CLEMENTIA. 
La cea de a doua monedă austriacă diferă doar anul de emisie 1757. 
Monedele sînt bine conservate în marea lor majoritate. Un număr 

de 4 monede sînt perforate, ceea ce face să presupunem că au fost pur
tate în salbă. O piesă prezintă urme de încercare de perforare, 4 sînt 
tăiate pe margine, iar 5 au crestături marginale ce constituie defecte de 
batere. Diametrul şi greutatea pieselor variază în raport cu valoarea lor. 

Astfel: 
- a.Hmîslîk-ul 

- piesă de 60 parale : diam. 42-43 mm : 
greut. 27-29 g. 

5) H. Dj. Siruni, Monedele turceşti în Ţările Române. 
6) H. Dj. Siruni şi P. I. Panait, op. cit., p. 191. 
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guruşul 

- iyermilik-ul 

- onlyk-ul 

- piesă de 40 parale; diam. 37-41 mm; 
greut. 19-22,500 g. 

- piesă de 20 parale ; diam. 30-33 mm ; 
greut. 11,300-13,400 g. 

- piesă de 10 parale; diam. 25 mm; 
greut. 4,370-5,250 g. 

Din analiza tezaurului rezultă că la Gratia-Drăghineşti avem de a 
face cu o valoare mică şi anume un total de 1880 parale, echivalente la 
mijlocul secolului al XVIII-lea cu 47 lei vechi. De valoarea redusă a te-
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zaurului r.e dăm seama şi din faptul că o pungă era echivalentă cu 
500 lei vechi. 

Monedele turceşti de la Gratia poartă denumiri diferite ca : gu
ruş în traducere europeană piastru, adoptat în secolul al XVIII-lea ca 
unitate monetară în operaţiile financiare, 7) altmîslîk, iyermilik, onlyc. 8) 

In documentele vremii monedele folosite la încheierea unor tranzacţii 
comerciale apar însă ou denumirea generală de taleri, - monede mari 
de argint - care provin la noi din ţări diferite cum este oazul leului 
care nu era altceva decît - talerul olandez numit şi Lewenthaler (taler 
leonin). Cum piastrul face şi el parte din categoria talerilor desigur că 
era folosit în mod curent la plata cumpărării sau vînzării unor produse 
şi o dovadă în acest sens sînt numeroasele descoperiri de tezaure şi mo
nede izolate de acest fel. 

Ceea ce este interesant este faptJul că el a fost găsit într-<> aşe
zare sătească. In tradiţia localnicilor se păstrează şi azi părerea că în 
această zonă în trecut a fost un sat. In urma lucrăriilor agricole într-a
devăr pe acel loc apare pămînt ars, cărbune. 9) Cum însă alte descope
riri în sprijinul acestei afirmaţii nu s-au făcut, problema rămîne des
chisă unor cercetări mai amănuţite de vittor. 

In secolul al XVIII-lea, ca urmare a iintensificării schimburilor 
comerciale atît interine cît şi externe se observă o creştere a produc
ţiei pentru piaţă, l:a care participă tot mai activ atît boierii cît şi o anu
mită pătură a ţărănimii ce vinde pe piaţă vite mari şi mici, produse 
cerealiere, brînzeturi, fructe, zarzavaturi etc. 

Tezaurul de la Gratia ne face să presupunem că el ar fi putut 
aparţine unui astfel de producător antrenat în producţia pentru piaţă. 
Dacă lucrurile stau aşa putem susţine că în sînul ţărănimii era posibilă 
la acea dată o mică tezaurizare. 

Descoperirea acestui tezaur aduce dovezi noi în legătură cu circu
laţia monedelor turceşti în secolul al XVIII-I.ea în Ţ1ara Românească, ou. 
toată concurenţa pe oare o sufereau din partea monedelor străine, îndeo
sebi a celor ausrtrieoe şi a continuei scăderi a vialorii lor. 

Cauzele care au dus însă la ascunderea lui nu ne sînt ounOSC'Ute, 
dar desele frămîntări sociale precum şi necontenitele războaie ruso-aus
tro-turce purtate pe teritoriul ţărHor române î.n cursul secolului al 
XVIII-lea, au putut oonstitui motive destul de serioase oare au dus la 
ascunderea lui. 

Deşi conţinutul tezaurului es•te modest el este însă o doviadă în 
plus a folosirii frecvente a monedelor turceşti în oadrul satelor din Cîm
pia română în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. 

RESUME 

Le present travail c'est urie presentation d'un tresar de monnaies turques, 
trouve pres de Bucarest - le village de Gratia (departement Ilfov) - em1ses dans. 
la premiere moitie du XVIII-eme siecle au temps des sultans Ahmed III, Mahmud 
1-er et Mustafa III. 

L'auteur considere qu'il d'un tresar de village. 

7) H. Dj. Siruni, op. cit 
") Identificările au fost făcute cu ajutorul cercetătoarei Isăcescu Elena de la 

Cabinetul numismatic al Academiei R. S. R. 
9) Informaţie primită de la P. I. Panait 
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DOUA CASE VECHI BUCUREŞTENE 

de NICOLAE VATAMANU 

Casa Colintineanu. Trăia pe la sfîrşitul veacului al XVIII-lea aci 
în Bucureşti, pe o moşie din marginea oraşului, un tînăr slujitor boie
resc, pe numele lui, Gheorghe. Muncea la curtea stăpînului rîvnind la 
agonisita multor pitari şi serdari, oare se ridicaseră tot din rînduielile 
slugilor .boiereşti. Boierul Grigore Ghica văzînd destoinicia vechilului 
Gheorghe, a hotărît să-i dea moşia în arendă. 

Gheorghe avea grije de ogoare, de vite, de mori, de cîrciumi şi de 
heleşteie. Aduna banii, făcea o parte mare pentru boier şi unia mai miti
tică pentru el. La soroace se înfăţişa cinstit cu cîştigw-ile pe care boierul 
le primea ou mare ighemonicon, şi-l bătea pe umăr făgăduind să nu-l 
uite. Acum lumea se obişnuia a-i zice Colintineanu. Era doar vechilul bo
ieresc care ţinea Colentina. Stăpînii lui i-au zis tot a.şa, ba chiar şi Dom
niţa Marioara Hangerui, soţia boierului Ghioa şi ou fiul său i-<au dat mai 
tirziu zapise la mînă pe numele acesta de Colintineanu. Se vede treaha 
că Gheorghe se bucw-a de mare cinste la slăvitele obraze, fiindcă aoea 
moşie Colentina era de baştină în neamul stăpînului. şi după obicei 
numai singur stăpînul moşii de pe apa Colintinei se putea numii Colin
tineanu. 

Dar în privinţa originei şi numelui tînărului Gheorghe stăruie o 
mică taină, pe care nici hrisoavele şi nici zapisele nu o mai pot dez
lega astăzi, dar care lasă slobod gînd:ul să-şi închipuie fel de feluri... 

Cînd i-a venit şi lui timpul, Gheorghe Colintineanu s-<a însurat. A 
luat, în 1805, pe fiica unui cîrciumăraş de pe moşie anume Şerban ; 
Elenca n-avea multă zestre, dar lui Gheorghe i-a plăcut futa. Colintineanu 
nu a avut însă parte nici de nevastă şi nici de oei doi copii. După vreo 
zece ani de căsnicie, a rămas singur. Singur eu munca pe moşia bo
ierească. 

Putea să bîntuie molima, să se cutremure pămîntul, să se întindă 
pîrjolul, să intre sabie în ţară, să se înalţe o băşi.că nemţească în văz
duh, să se schimbe Domnii, că Gheorghe îşi vedea neturburat de treaba 
lui. Şi treaba lui era una singură : să gospodărească averea boierului. 

111 - c. 377 ~73 
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Fig. 1 - Casa Colintineanu 

Incet - încet, Gheorghe Colintineanu a agonisit ceva avere. Din 
spre partea aceasta nu avea a se plînge. Incă de cînd trăia Elenca cum
părase, parte cu b1ata ei zlestre, dar mai mult din munca proprie, o 
casă la oraş, în mahalaua Silivestru. Era însă o casă mică şi cam şu
bredă. Colintineanu o pusese jos şi ridicase al.ta, mai încăpătoare şi mai 
solidă. Dar el rămînea tot la ţară, pe moşie. 

Pînă într-o zi, cînd i-a venit şi lui vremea : stăpînă~su s-a întors 
de la Ţarigrad iuciu~tuiutu Paşă şi Domn al Ţării Româneşti. In acel 
ceas de bucurie Grigore Ghioa Vodă nu l-a uitat. I-a pus caftan pe 
umeri şi i-a zis : - Polcovnic să fii! 

De la moşie, Polcovnicul Gheorghe făcea deseori drumul la oraş 
pentru treburi. De fiecare dată cînd trecea prin Obor se minuna ce uliţă 
negustorească ajunsese a fi vechiul Pod al Tîrgului de Afară. Căruţele 
ţăranilor se ţineau lanţ în zilele de tîrg şi banul juca pe la toate du
ghenile. Ere treabă de făcut acolo ! 

Stăpîn peste toate întinderile acelea era boierul lui, Grigore Vodă 
Ghica. Tot privind la cei oe se înfăţişau cu căciula în mînă, la cei ce 
veneau să se roage cu galbenii în poală să li se dea şi lor o bucăţică de 
pămînt, cît să-şi facă prăvălie cu odaie, Polcovnicului îi trecu prin minte 
că nu i-ar strica nici lui un loc de casă pe Podul Tîrgului. Şi îşi alese 

274 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



unul după pofta inimii, aproape de răspîntie, unde se tăia Podul cu Uliţa 
ce venea de la biserica Precupeţilor şi iesea în Obor pe din dos, pe la 
sfîntul Pantelimon. Avea faţă destulă şi adîncime berechet, că răspundea 
cu livada toomai într-o uliţă din spate. 

Cu oasa din Silivestru, PoJ.oovnicul Gheorghe nu se mai împăca 
acum. Era prea mică pentru el ! A vîndut-o şi a prins pe ea vreo zece 
mii de lei. Atunci s-a apucat să-şi clădească ceea ce numea el ma~ tîr
,du cu mîndrie: „casele mele cele mari". Şi erau într-adevăr mari ca
sele Colintineanului, aşa cum se văd şi astăzi pe calea Moşilor la nr. 280, 
dar aproape de nerecunoscut în urma schimbărilor recente care i-au as
cuns şi ultimele semne ale vechimii. Pe atunci însă erau impunătoare 
între coşmcliile mărunte. De la el înspre oras se mai găseau case mari, 
dar tocmai încolo către Sfinţi ; de la dînsul spre barieră însă, ferit...Ja 
Sfîntul ! Alt casă „cu ardicătură" oum se spunea pe atunci, adică au 
etaj, nu se mai vedea prin împrejurime. Meşterul care i-'8. făcut-o a fost 
om cu cap. El a aşezat casa în unghi, ou o parte la Pod şi alta în lungul 
locului. Partea de la Pod cuprindea un dublu şir de odăi care-şi pri
mesc lumina unele de la stradă şi celelalte de pe largul şi încăpătorul 
geamlîc, care aleargă şi el tot în unghi, pe toată faţada din spre curte 
a casei. Astfel, aripa de la faţă cuprindea cinci odăi. Cealaltă de pe lun
gul curţii, fiind mai îngustă, are doar un şir de odăiţe şi anume patru 
la număr, oare au :toate uşe pe geamlîc. ln fund em bucătăria şi mai 
departe, plimbătoarea. 

Apartamentul boieresc avea odăile nu prea înalte, dar bine pro
porţionate, încăpătoare, cu zidurile de o grosime impresionantă, în stare 
să reziste fără clintire la cutremure. Cu vreo douăzecişicinci de ani în 
urmă socotindu-se încheiată viaţa acestei case vechi, a fost vorba să fie 
dărimată ca să se ddice în loc altă casă nouă, un bloc ; dar din zidu-
rile bătrîne tîrnăcoapele au scos scîntei şi casa a rămas mai departe a-şa 
cum a fost. 

Uşile erau în două canaturi şi altă dată purtau podoabe de allamă. 
Intr-o parte dintre odăi, în acelea menite primirii oaspeţilor, unde pînă 
tîrziu a fost salonul mare şi salonul mic, pardoseala era din dale mari 
de marmoră. lntr-una dintre odăile acestea de ceiiemonie a durat pînă 
în toamna anului 1955 o monumentală sobă veche românească de zid, 
care înfăţişa după descrierea locatarilor ,,leit chipul mitropoliei". Acest 
monument de artă românească veche a fost scos cîndva în ourte, ou in
tenţia de a fi pus bine, dar s-a năruit de ploi şi a fost furat cărămidă 
cu cărămidă ! 

Intr-o odăiţă din aripa de pe lungul curţii se găsea pînă în 1956 
o vatră măreaţă prin proporţiile ei ; avea o deschidere centrală şi al
tele mai mici, }atlerale. Se pare că ocupa o bună parte din odaia oare 
servea drept bucătărie. Spre a cîştiga spaţiu, a fost şi ea dărîmată. 

Pe duşumeaua geamlicului dar mai ales pe laturi.le verticale ale 
treptelor se mai putea vedea o ornamentaţie în relief, dinrtr~o materie 
care aminteşte chitul întărit şi închipuie un motiv floral, ca un fel de 
covor permanent. 
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La Iindul de jos erau odăi pentru mulţimea de slujitori ai casei 
şi diversele dependinţe. Spaţiul de sub geamlic, în curte, a fost închis 
pentru a fi folosit ca încăperi în plus ; altă dată însă era liber. 

Intrarea în casă se face pe o scară dublă de piatră, care conduce la 
intrarea geamlîcului. Deasupra o marchiză de fier apăra de ploaie pe 
cine a.'?tepta să i se deschidă uşa. Pe unul dintre blocurile de piatră 
oare constituie baza scării se vede săpat leatul 1875, data uneia dintre 
reparaţiile acestei vechi locuinţe. Pe dinafară, Ia stradă, faţa oasei era 
împodobită cu false coloane din tencuială, purtînd caneluri şi capiteluri. 
ln sfîrşit, la patru colţuri ale acoperişului se a:t:lau patru băşici mari de 
aramă. Ciudata podoabă a persistat pînă în 1918, cînd tot la o reparaţie 
au fost date jos şi azvîrlite în marile '.'i puternic boltitele pivniţe, unde 
poate că mai sînt şi acum, dacă nu au dispărut şi ele ca atîtea aminti1i 
ale acestei case, altfel foarte bine păstrate şi gospodărite pînă acum vreo 
treizeci de ani. Pînă şi vechile olane turceşti care acopereau casa şi-i dă
deau un atît de plăcut caracter arhaic, au fost ridicate spre a se pune 
în loc un păcătos de acoperiş de carton asfaltat, care însfîrşit, a fost 
înlocuit cu unul de tinichea. 

Care este vechimea acestei case ? Din actele care ni s-au pus la dis
poziţie reiese că în 1837 septemvrie 12, Polcovnicul a luat în căsătorie 
pe Petruţa sin Ganea, ai cărei părinţi morţi la data căsătoriei fiicei lor, 
erau de fel din Bulgaria. Naşi la cununia lor au fost Doamna Maria, fosta 
soţie a lui Vodă Grigore Ghica, şi cu fiul său, beizadea Grigore. Beiza
deaua chiar a dat dovadă la mîna Polcovnicului că i-a fost naş la cunu
nia oficiată „în biserica de pe moşia noastră Colentina". Polcovnicul 
adaugă că slujba a fost citită de arhimandritul bisericii domneşti. La 
vremea acestei de a doua căsătorii, Polcovnicul avea casa gata făcută. 
Punînd data clădirii ei în legătură cu rangul căpătat de la Vodă, se 
poate crede că a fost ridioată prin 1825 şi că ar avea deci peste 140 
de ani. 

In treoerea atîtor ani, casa a avut de suferit o seamă de încercări, 
dar fiind tare, a rezistat. !n orice caz, marile flageluri, cutremurele şi 
focmile au cruţat-o. Se pare, după o tradiţie locală, că ar fi fost cîndva 
închisoare tllI'cească. Insăşi cele patru băşici de aramă de pe acoperiş 
ar fi avut - după tradiţia familiară - rostul de a arăta că acolo sălăş
luia o autoritate turcească. Mai curînd însă ar fi de crezut că această 
casă rarătoasă şi încăpătoare, a fost aleasă cîndva drept cartier de oapul 
vreunui detiaşament de trupe şi cu acel prilej, poate că pivniţele să fi 
primit şi ceva oaspeţi cu de-a sila. 

In orice caz, inevitabilele modificări suferite în cursul anilor. nu 
i--au put schimba esenţial înfăţişarea. La o epocă nedeterminată, rîndul 
de jos, care era destinat dependinţelor şi odăilor slujitorilor, a fost trans
format în prăvălii. S-<ar putea oa acea.sită schimbare să se fi făcut în 
1875, data cunoscută a unei reparaţii. Acum jos sînt patru prăvălii. !n 
una, cea de pe colţ, avea cîrciuma acum 80 de ani, un negustor vestit 
prin acele părţi anume Berechet. Din casele Colintineanului, el s-a mutat 
peste drum, la colţ cu strada Argeş. !n altă prăvălie a fost, foarte multă 
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Fig. 2 - Casa Giani Oră~eanu 

vreme, o brutărie vestită <şi aceea. 1) Prăvăliile aveau şi odăi de locuit 
în spate. 

In vasta curte existau două puţuri : unul, în dreapta, pentru ne
voile chiriaşilor cu circiumă şi brutărie, pentru caii ale căror grajduri 
se întindeau pe latura curţii de vale ; al doilea puţ, in stînga, slujea 
numai stăpînilor. Pentru unul dintre aceste puţuri s-a eliberat autori
zaţie, la 29 aprilie 1857, de arhitectul Capitalei Burelli, în care se arăta 
că trebuie să fie un puţ cu roată, bine ghizduit, depărtat de uliţă cu un 
anumit număr de stînjeni şi de vecini cu cel puţin douăsprezece palme 
decimale. 

Pentru alte meremetisiri de mai mică însemnătate la grajd şi şo
pron, precum şi pentru întoarcerea olanelor de la învelitoare, de asemeni 
a fost nevoie de autorizaţii în regulă. 

In sfîrşit, două documente pomenesc şi de întreţinerea uliţei. Este 
cunoscut ce eveniment de seamă pentru oraşul nostru a fost înlocuirea po
delilor de lemn ale uliţelor cu caldarîm de piatră de rîu. Lauda lui Grigore 

1) In Analele parlamentare, II, p. 325 găsim pe Gheorghe Gheciu Colenti
neanu, staroste la brutari, cu drept de indemnizaţie pentru doi scutelnici, la 26 
mai 1832. Este probabil că la început brutăria era exploatată de însuşi proprietarul. 
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Ghica pentru această ispravă a rămas săpată pentru totdeauna în monu
mentul lui funerar de la Colentina, drept cel mai mare merit ce i se pu
tea recunoaşte. Dar caldarîmul odată aşternut, trebuia întreţinut, mai 
ales pe o uliţă aşa de circulată cum era şi pe atunci Podul Tîrgului de 
Afară. Apele trebuiau îndrumate spre canaluri, ca să nu se adune în mij
locul uliţii ~i să desfunde drumul. Toate aceste cheltuieli erau puse în 
sarcina proprietarilor, care fiecare primea un bilet anume tipărit, pe care 
figura suma de plată. !ntre actele casei s-au păstrat două asemenea bi
lete, unul din 1839 şi altul din 1852. 

* 
Aceasta a fost povestea casei celei mari a Colintineanului. Cucoana 

Petruţa Polcovniceasa, văduvă energică, şi-a administrat averea cu mină 
de fier. Lucrurile ei, păstrate cu grijă, au rămas pînă de curînd familiei. 
Undeva într-un pod, mai exista sipetul de Lipsea pentru haine, îmbrăcat 
în piele de viţel, trecut în foaia de zestre din 1837. Din cele „două sfeş
nice de alamă cu luminările şi tava lor", unul a fost transformat pentru a 
duji drept lampă electrică de masă. Imensa tavă de aramă pentru plă
dntă supravieţuieşte, ca şi „tava de Lipsea pentru dulceaţă, nouă, verde". 
!nsăşi inelul cu pecetea Polcovnicului, pusă cu multă scumpătate pe actele 
menite să o apere pe cucoana Petruţa la vremea văduviei de pretenţiile 
unor neamuri ale Elenchii, nevasta dintîi, însăşi acea pecete care con
sfinţea scrisul dumnealui Andrei Daniilov, avocatul de la 1856, mai există 
pe undeva. Duhul Polcovnicului s-a păstrat fără ştirbire în casa ca o ce
tate unde cucoana Colintineanca, la gura sobii „leit chipul Mitropoliei", 
povestea acum 65 de ani nepoatei sale Irina vremea de altă dată, despre 
mîndria Polcovnicului, despre robii care dădeau pe brînci h curte şi des
pre venirea ei şi a soră-sei Păuna, de peste Dunăre, ascunse în butoaie, 
ca să nu le afle turcii şi, însfîrşit, despre o mie şi unul de lucruri care 
J'enăşteau cîndva în amintirea venerabilei doamne, cînd aplecaţi deasupra 
hîrtiilor îngălbenite, încercam să descifrăm ce a fost povestea unei case 
de altă dată şi a oamenilor care s-au perindat pe acolo. 

ANEXA 

Sfatul orăşenesc Bucureşti 

Proprietatea polcovnicului Gg. Colintineam1 din uliţa Tărgului d'Afară, văp
seaua neagră nr. 1553 şi 1552, stănjeni 17 în lungime, de 2 stj în lăţime pe jumă
tate şi peste tot patraţi 49 stj. 56 are a răspunde lei 2346 socotit pă lei 48 stănjenul 
patrat, care-i are a număra în trei rînduri, adică a treia parte acum, a treia după 
ţ;ease luni şi a treia după alte şea5e luni în lucrarea prefacerii caldarîmului şi a 
facerii canalului pă această uliţă după chibzuirea făcută 5i înalta poruncă dată şi 
:spre ştiinţă s-au dat d-lui proprietarului aceasta supt pecetea sfatului. 

(Pecetea rol undă cu vulturul şi inscripţia : Sfatul orăşenesc al politiei 
Bucureştilor 1831). 
Un asemenea „bilet" există şi pentru anul 1852 cînd avea să plătească 
391 lei 90 parale. 

•*• 
Casa lui Giani Orăşanu. Pe strada Enăchiţă Văcărescu, fostă a Poe

tului, de sub Mitropolie, se poate vedea la nr. 7 o casă veche, bătrî-
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' 
neas(il. Terenul pe care este construită se găseşte Ia un nivel mai scoborît 
<le cî~ strada, din care cauză casa pare şi mai măruntă decît este în rea
litate. \) clădire nouă, cu etaje, pusă în imediata ei vecinătate, îi răpe';lte 
lumina\şi vederea. Ambele clădiri fac parte dintr-un complex care apar
ţine unei instituţii culturale. 

Ca~a aceasta a Orăşenilor este una dintre cele mai vechi din Bucu-· 
re~.;ti. Ar'e cel puţin 150 de ani. dar data clădirii ei poate fi uşor înde
părtată eu încă două sau trei decenii. Se găseşte într-o stare destul de 
bună, deşi a fost desfigurată intre timp, prin unele transformări soco
tite necesare spre a fi mai lesnicios locuită. Este o casă mică, după sta
rea stăpinilor ei, boernaşi de mina a doua. Are o formă patrată. Cîteva 
trepte conduc într-o sală, care o desparte în două. Cum intri, la stînga, 
alte două trepte duc într-o încăpere îngustă şi lungă cît jumătatea casei : 
€ste vădit că aici a fost altădată un pridvor cu stîlpi, care acum este în
chis şi are ferestre. In continuarea lui, pe tot lungul clădirii, era altă 
dată o singură cameră, odaia de oaspeţi ; acum, un zid o desparte în 
două. Pe dreapta se deschide iarăşi o odaie mare, unde a fost camera de 
dormit. In fundul sălii o uşă dă într-o încăpere, care comunica la stînga 
cu odaia mare de oaspeţi şi la dreapta cu o cămărută, unde se păstrau 
lăzile. Acum i s-a deschis o uşă afară şi serveşte de bucătărie. Altă dată 
-0 parte din odăile de locuit, bucătăria şi celelalte dependinţe erau la 
subsol unde se pot vedea puternicele bolţi care au păstrat nezguduită 
.această veche clădire. În totul o casă modestă, dar plăcut.ii, strînsă gospo
dăreşte sub acoperişul altă dată de olane. 

Casa aceasta a fost a lui Teodor Orăşanu (1798-1859) şi a soţiei sale 
Mariţa, părinţii scriitorului N. T. Orăşanu. Pe planurile vechi ale oraşu
lui (Ernst, Purcell, Borroczyn si Yung) nu este identificată : era prea 
mică şi prea neînsemnată. Dar în afară de certa ei vechime, casa Oră-· 
şenilor se mai impune atenţiei noastre şi prin legăturile ei cu două ma-
mente istorice din trecutul Bucureştilor, care o saltă deasupra existen
\ei mărunte şi anonime a atîtora dintre casele vechi, cîte au mai ajuns 
pinii în zilele noastre. 

Primul moment a fost anul 1821, cînd Tudor Vladimirescu a in-· 
irat in Bucureşti. Domnul Tudor şi-a aşezat cartierul in casele Brînco
veanului, dar pentru odihna lui însăşi a preferat casa unui prieten, casa 
aceasta a Orăşenilor. Faptul este atestat de un martor ocular, de memo
rialistul D. Pappasoglu. El scrie 1) că Tudor ... „şi-a aşezat garda ce-şi ale
sese singur în curtea şi în casele lui Brîncoveanu sub Mitropolie (fostul 
palat Bibescu) ; a tras şi el în gazdă în casele Orăşanu, tot sub Mitro-
polie (astăzi strada Poetului) ; Orăşanu era vechi amic al lui". 

Intrebarea este care Orăsanu era proprietarul casei şi vechi amic al 
1ui Tudor? Fără îndoială că nici pamfletarul N. T. Orăşanu, născut 
.ab,ia în 1834, dar nici măcar tatăl acestuia, Teodor Orăşanu, care la 
1821 era un tlînăr de 23 de ani, deci la o vîrstă cînd numai cu greu pu
tea fi „prietenul vechi" al unui om de 40-50 de ani, cîţi avea pe atunci 
Tudor Vladimirescu. Casele nu puteau fi decît ale unui ascendent al lui 
Teodor Orăşanu. Acel ascendent care era şi vechi amic al Vladimirescu-

1) D. Pappasoglu, Istoria fundării oraşului Bucureşti, 1892, p. 72. 
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lui a fost cunoscutul stolnic Giani Orăşanu. Pentru dovedirea /cestei 
afirmaţii posedăm şi un argument documentar. i 

In „Buletin gazetă oficială" :J) găsim următoarea publicaţie ema
nată de la „Politiceasca judecătorie a Ilfovului S.I." : Tudor i şi Ioan, 
fraţii Orăşeni, prin j::tlba către Cinstitul Departament al Dreptf'iţii arată. 
că răposatul unchiul lor stolnicul Giani, dîndu-si acum de curînd obştes
cul sfîrşit, prin diata ce o lasă, numeşte pe mai sus pomeniţii de moşte
nitori ai averii sale, iar ei temîndu-se ca nu care-cumva afară de datoriile 
<'uprin<;e în diată, etc .. " Deci Teodor Orăşanu era nepot al stolnicului 
Giani, tovarăşul şi însoţitorul lui Tudor Vladimirescu. De la Giani i-a ră
mas casa lui Teodor Orăşanu la împărţire ; pe celălalt frate, pe Ioan, îl 
găsim mai tîrziu cu moşie prin Ialomiţa. 

Giani era, dupli cum se ştie, om bătrîn la 1821 : pe „bătrînul 
Giani" 4) îl pomeneşte Elia de printre boierii emigraţi în 1821 la Braşov, 
unde puseseră bazele unei societăţi secrete pentru ridicarea poporului. 
Casa nu şi-a făcut-o desigur atunci. O va fi avut şi el de cîţiva ani şi 
astfel vechimea acestei clădiri se poate lesne şi sigur fixa la peste o sută 
cincizeci de ani. În timpul cind locuia aci Teodor Orăşanu, s-a fă_cut un 
recensămînt (anul 1838, Catagrafia nr. 85) în care găsim trecuţi pe urm:.1·· 
torii locuitori ai casei din Mahalaua Sf. Ecaterina, nr. 1561 : Theodor 
Orăşanu, rumân, 40 de ani, nobil, hotarnic; Maria, soţia sa, 20 de ani ; 
Nicolae, fiu, 5 ani ; Ioan, fiu 2 ani, apoi : Dimitrana, 35 ani, văduvă, 
doică, Iota. sîrb, 30 ani, holtei, arnăut; Ioniţă, 17 ani, holtei slugă ; l\fa
ria ţiganca, 40 ani, văduvă ; Tudora ţigancă, 35 ani văduvă ; Stoica, ţigan, 
25 ani holtei ; Elenca, româncă, 10 ani slujnică. 

Al doilea moment istoric de care se leagă această casă este acela 
al închegării ţărilor române în Principatele Unite. 

Sus în Dealul Mitropoliei, adunarea electivă, în majoritate reacţio
nară, dezbătea unirea. Mulţi erau entuziaşti, dar destui şovăitori. Strada 
însă începuse a se mişca. 5) Mahalalele şi satele dimprejur erau mobilizate· 
de către tinerii propagandişti. Cel mai aprins şi cel mai talentat era 
Nae, feciorul lui Teodor Orăşanu. 6) In zilele acelea bătrînul era grav 
bolnav, priveghiat cu dragoste de soţie şi de fiică. Totuşi, în casa lui se 
adunau tinerii care agitau mulţimea: Grigore Serurie, fraţii Costache 
şi Mitică Racoviţă, Ion Popescu, Ion Bălăşescu, popa Grigore i) fost Tîr
şoreanu, fraţii Caluda şi alţii. In ajunul zilei de 24 ianuarie, cînd urma 

3) Buletin gazetă oficială, 1839, nr. 44 (17 iulie), p. 174. 
4) I. Heliade Rădulescu, Spiritul şi materia, Buc., 1866, p. 77. 
5) N. T. Orăşanu, O pagină a vieţii mele, 22, 23, 24 ia·n. 1859, Bucureşti, 1875 .. 
6) Teodor Orăşanu, slujbaş, se îndeletnicea şi cu scrisul. El a publicat două 

traduceri. Una se intitulează „Incungiuerarea Colhesterii, istorie foarte morală, tra
dusă din franţu21eşte în limba ·noastră naţională de Teodor Oroşanu Bucureşti 184:l. 
Tipărit la I. Copainic, Uliţa nemţească n. 1696". Pe verso foii de titlu poartă în
semnarea : „Toate cîte nu vor avea această suptinsemnare sînt cu adevărat ale 
aceluia ce îndrăzneşte să calce dreptul traducătorului". Şi într-o ghirlandă de 
frunze se vede reproducerea iscăliturii lui Teodor Orăşanu, în caturi. Lucrarea este 
dedicată lui Barbu Ştirbei, mare logofăt al Dreptăţii şi cavaler a feluri de ordine, 
protectorul lui Orăşa·nu. în introducere, traducătorul îşi cere iertare pentru gre~elilt> 
ce va fi săvîrşit. A doua lucrare se intitulează „Selico", noutate/adică : ntivelă !/ 
africănească. Istorie foarte morală. Tradusă din franţozeşte în limba noastră naţio
nală de Th. Oroşanu, Bucureşti, 1843". 

7) Preotul Grigore Musceleanu, cunoscutul luptător patriot şi istoriograf. 
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să se \deschidă Adunarea., o masă mare întruni pe cei ce aveau să în
frunte ·p. doua zi urgia căimăcămiei Băleanu-Manu. Mai ales era urmărit 
Nae Orăşeanu. Dacă ar fi pus mina pe el, l-ar fi expediat 'în grabă la 
Tismana, surghiunit în creierii munţilor. De aceea se şi ascundea la 
tată-su. El însuşi locuia, cu soţia şi un copil de doi ani, în oraş. Se în
surase fără voia părinţilor şi aceştia nu-i primeau in casă nevasta şi 
copilul. P.) Orăşanu şi-a plimbat familia cînd la otelul Steriadi, de lîngă 
Cişmigiu, cînd la otelul Duca din apropierea maidanului rău famat, 
cînd în strada Regală, după deschiderea acesteia prin marea curte a Cor
neştilor. Casa în care a locuit era chiar la intersecţia străzii 13 Decembrie 
cu bulevardul N. Bălcescu. 

Porţile Mitropoliei erau păzite de „prepelicarii de la turnul de foc", 
cum erau porecliţi dorobantii agieşti. Intrarea celor care nu făceau parte 
din adunare era oprită. Dar Orăşanu nu copilărise degeaba pe aici, ca 
să nu ştie pe unde se putea intra furiş la Mitropolie. Cunoştea o scăriţă 
de serviciu a cancelariei arhiepiscopale şi pe acolo a băgat, hi. 22 ianuarie, 
cîteva sute de inşi. Alţii au pătruns printr-o spărtură a zidului de la o 
spălătorie. O dată înăuntru, au dezarmat santinelele şi au de~chis larg 
porţile Mitropoliei. Poporul a năvălit în sala de şedinţe. Şi cînd cei doi 
caimacami, depunînd puterea in mîinile Adunării, au ieşit din palat, 
calfele şi şcolarii i-au petrecut cu răsunătoare huiduieli. 1n ziua urmă
toare, la 23 ianuarie, Orăşanu se împărţea peste tot, şi prin mahalale si 
pe la Mitropolie, veghind să nu se intîmple excese, sau cum scria el 
„să ferească populul de baseţi". La 24 ianuarie vorbea mulţimii pe cîm·· 
pul de la Filaret, cînd se vesti că lupta lor se sfîrşise : Cuza fusese ales 
Domn! 

La cîteva zile după aceasta bătrînul Orăşanu murea : 30 ianuarie 
1859. Sora poetului, Paulina, pieri şi ea peste trei ani, în vîrstă de nu
mai 22 de ani. 9) Odată cu ei apuneau şi zilele vesele ale casei din strada 
Poetului. Doar din timp în timp mai întindea cucoana Mariţa cîte o 
masă mare în cinstea feciorului, acum singurul copil, cînd ieşea de la 
puşcărie după una din multele-i condamnări pentru delicte de presă. 
Orăşanu venea triumfal cu ceata de prieteni după el şi nu odată aducea 
şi pe slujbaşii temniţei ! ... 

In casa din mahalaua bisericii Sf. Ecaterina a locuit încă multă vre
me mamă-sa. In 1876, cucoana Mariţa Orăşanca se găsea tot acolo şi 
dădea un pomelnic la biserică, unde-şi avea îngropat soţul şi fiica. Mai 
tîrziu însă s-a retras la moşioara ei de la Negreni, lîngă Potcoava. Casa 

8) „Nişte intrigi de familie depărtase pe autorii zilelor mele de la consimţă
mîntul ce le ceream la căsătoria mea şi aceasta îmi aducea încurcătlura cea mai 
grozavă, în starea în care mă aflam" {op. cit.) - Soţia lui N. T Orăşanu, pe care 
o luase fără voia familiei, mai fusese o dată r.ăsătorită după un Ionescu ; din 
acea primă căsătorie nu avusese copii. 

9) c. Bobulescu - Cronica bisericii Sf. Ecaterina - Piatra funerară se găse
ste si acum în curtea bisericii. Pe o faţă se citesc următoarele versuri, desigur ale 
fiului poet: „Copiilor onoare ş'unu nume fără pată/Vă las de moşcenire pe tristul 
ăst pămînt/ Şi ţie, dulce socie o inimă'ntristată / Şi lacrimi de amoare pe negrul 
meu mormînt. Teodor Orăşa·nu născut la 1798, repauzat la 1859 ianuarie 30. Pe 
cealată faţă : Din braţele iubite a unei triste mume I A unui dulce frate, ş'atîto: 
buni amici/ în primăvara vieţii plecai din astă lume I Şi-alături cu al meu tata 
mă odihnesc aici. Paulina Orăşanu născută la 1840, Mai 26, repauzată la 1862 mai 26. 
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i-a rămas lui N. T. Orăşanu care a locuit-o pînă la moarte. El a 1ncetat 
din viaţă în iulie 1890, la ţară la mamă-sa, unde se dusese să-ş/ refacă 
sănătatea grav compromisă de o viaţă neregulată. Mamă-sa l-a înmor
mîntat la moşie unde a adus şi oasele celorlalţi doi de la biserica Sf. Eca
terina. 10) 

De pe urma scriitorului au rămas soţia şi două fete. Alexandrina, 
numită în familie Luţa, văduva lui Orăşanu, a trăit pînă în 1912, cînd 
trecuse de 80 de ani. Fusese o femeie foarte frumoasă din neam mîndru 
oltenesc; era fiica polcovnicului Mihail Toporanu şi a Ancăi, moartă în 
1861, nepoata lui Tudor Vladimirescu. 11) 

Casa Orăşenilor s-a înstrăinat îndată după moartea cucoanii Luţa. 
A ajuns în proprietatea Şcoalei Normale care avînd nevoie de un local 
pentru bibliotecă, a ridicat clădirea înaltă şi cenuşie care stă în sufletul 
casei celei vechi, menită dărîmării. Proiectul acesta nu a apucat însă a 
fi adus la îndeplinire ... 

Dimpotrivă, acum ciţiva ani, în urma sesizării noastre, Sfatul Popu
lar al Capitalei a aşezat o piatră comemorativă pe zidurile incă rezistente 
.ale bătrînei clădiri 

RE:SUME 

Dans l'article Deux vieiUes maisons on evoque deux logements de tradition 
historique. L'un d'eux, au no. 280 du Pont du Marche Exterieur, bâti en 1825 ; 
l'autre, au no 7 de la rue Enăchiţă Văcărescu, vieux de 150 ans a appartertu â 
l'ecrivain N. T. Orăşanu. C'est de la que sont parties, le 22 janvier, Ies masses 
d'artisans et de paysans pour attaquer l' Assemblee sur la colline de la Metropolie 

·et forcer ainsi l'election de Cuza. Des dates biographiques sur la famille Orăşanu 
et sur ses collateraux, en ce qui concerne la maison et les tombes â la proche eglise 
Ste Catherine, completent l'evocation. 

10) Mormîntul lui N. T. Orăşanu se află la biserica din Corn. Chiieasca, împo
dobit cu un monument de marmură pe care este înfăţişat un înger strîngînd la 
piept crucea. Are următoarea inscripţie : Aici se odihneşte robul lui Dumnazeu 
Nicolae T. Orăşanu, încetat din viaţă la 25 iulie 1890 îrt etate de 56 ani. Rugali-vă 
pentru el! (informaţii de la Pr. Nicolae D. Popescu din corn. Negreni). Soţia scri
itorului, Alexandrina Orăşanu şi o parte din familie sînt înmormîntaţi la cimi
tirul Bellu. 

11) Toporanii ar fi avut case pe strada numită azi Ecaterina Teodoroiu, cam 
a llreia proprietate pe stînga venind din str. Occident, unde a fost apoi o casă 
Cerchez. în ce priveşte înrudirea cu Tudor Vladimirescu, s-ar părea că Anca To
poranu, mama Luţei Orăşanu, ar cobori din Sanda, fiica Dinei, sora lui Tudor. Lip
seşte însă veriga intermediară, care să facă legătura între fiica Dinei, Sanda, cea 
menţionată de Aricescu şi Anca. Menţiortăm însă că Alexandrina Orăşanu purta 
numele bunică-sii, dacă Sanda era într-adevăr mama Ancăi. „Inelul lui Tudor" 
se găseşte în familie, la d-na Viorica Costescu. Este un inel de aur cu o piatră 
sculptată, dar de dimensiuni mici. În familie se povesteşte că Tudor văzînd ce 
soartă îl paşte, şi-a scos din deget două inele pe care le-a încredinţat căpitanului 
său Caietanu, care-i •era cumnat, ţinînd în a doua căsătorie pe Dina. Unul dintre 
cele două inele ar fi fost acesta. Dar dimensiunile prea mici arata că nu putea 
fi un inel bărbătesc şi de altfel nu prezintă nici o as.emănare cu inelele cunoscute 
ale lui Tudor, aplicate pe acte conternpora•ne şi studiate de E. Virtcsu, în „Mărturii 
noi din viaţa lui Tudor Vladimirescu". Dintre cele două fete, cea mare, Cleopatra, 
era născută prin 1857 şi a murit prin 1950. Pătrica a fost măritată mai întîi cu un 

Genoiu cu care a avut şase copii : al doilea, cu avocatul P. Sion, ieşean. Cealaltă 
fiică, Paulina, mîngîiată Pia, a fost căsătorită întîi Scorţescu şi a avut doi băieţi ; 
.al doilea a fost căsătorită Cănănău 
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ROATA DE POMPIERI DIN BUCUREŞTI 

de RODICA VINTOIU 

Lupta pentru combaterea incendiilor, calamitate ce s-a accentuat 
de-a-lungul timpurilor prin războaie, răscoale şi alte manifestări ale 
.contradicţiilor de clasă, s-a impus ca o necesitate firească. Ea s-a desfă
şurat în strînsă legătură cu progresul tehnic, cu evoluţia formelor mate
riale de viaţă în general şi a formelor urbane în special. 

De-a lungul orînduirii feudale, în Ţările române baza interven
ţiilor la incendiu o formau breslele de meşteşugari, zidari, dulgheri, fie
rari şi hornari. 1) Prima menţiune care vorbeşte despre reorganizarea 
tulumbagiilor, unităţi obşteşti de pompieri din Ţara Românească, apare 
în timipul lui Nicolae Vodă Mavrogheni (1786-1789) ceea ce presupune 
existenţa unor astfel de corpuri şi mai înainte. 2) 

La mijlocul secolului al XIX-lea viaţa economică şi socială bucu
reşteană înregistra însemnate transformări înnoitoare. ln cadrul acestora 
u fost posibilă şi introducerea unor forme avansate în domeniul admi
nistraţiei oraşului, a dezvoltării sale urbanistice şi edilitare. 

In desfăşurarea procesului general de modernizare. caracteristic 
epocii, are loc şi militarizarea serviciului de incendiu, punîndu-se bazele 
organizării lui moderne. Astfel, în toamna anului 1844 se aprobă înfiin
ţarea unei „roate de pompieri pentru capitala Bucureşti",~') prima unitate 
militară de pompieri din ţara noastră. Ea reprezenta la acea dată con
cretizarea eforturilor colective depuse în acest dr"neniu în vederea rea
lizării unui sistem eficient de stingere a incendiilor, sistem cerut cu 
necesitate de însăşi dezvoltarea ţării. 

1 
Incă din 1835, în Bucureşti, în urma propunerilor făcute de Vel Aga 

Iancu Filipescu, funcţionau pompieri plătiţi cu un leu pe zi şi ajutaţi 
de breimaiştri străini. Cu toate acestea, problemele unui serviciu de in-

1) Matei Ionescu, O nouă unitate a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti: 
Muzeul Pompierilor din Foişorul de Foc în Materiale de istorie şi muzeografie, 
vol I, Buc., 1964, p. 243. 

2) Gh. I. Ionescu-Gion, Istoria Bucureştilor, Buc„ 1899, p. 349-350. 
3) Analele Parlamentare ale României, tomul XIII/I, Ţara Românească 1844, 

Buc., 1902, p. 29-46. 
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cendiu la nivelul dezvoltării urbanistice din acei ani, cît şi cea a instru
mentelor de incendiu, continuau să suscite interesul general. 

în 1835, doctorul Zucker, elveţian de origină, stabilit în Bucuresti, 
proprietarul unei manufacturi ce executa maşini agricole, pompe de in
cendiu şi mobilier, propune domnitorului Alexandru Ghica înfiinţarea 
unei şcoli cazarmă cu un număr de 16 recruţi, pe o durată de 4 ani. 4) 

In această instituţie urma să funcţioneze un atelier condus de 
maistrul Gotlieb Taile, unde aveau să se desfăşoare cursuri practice pen
tru învăţarea meseriilor de lăcătuş, fierar, strungar, tîmplar, meserii ne
cesare în vederea construirii pompelor de incendiu. Doctorul Zucker se 
obliga pe chel1.uiala sa, să le ofere elevilor predarea unor elemente simple 
de instrucţiune, scris, citit, desen liniar, să le asigure plata localului 
unde va funcţiona atelierul, căldura şi lumina necesară cursurilor, ur-
mînd ca îmbrăcămintea şi hrana elevilor recruţi să fie suportată de stă
pînire. 

Paralel cu învăţarea meşteşugului construirii pompelor, elevii 
instruiţi de instructori militari, în cadrul unei discipline militare, trebuiau 
să facă faţă .incendiilor cu o tulumbă de foc pusă la dispoziţie tot de 
doctorul Zucker. In decursul celor 4 ani cît dura stagiul prevăzut, nu
mărul de elevi trebuia să crească la 40. 

Propunerea doctorului Zucker este aprobată de domnitor c:;i ate
lierul începe să funcţioneze. Astfel că la incendiul din Bucureşti, din 
anul 1835, participă şi pompieri din întreprinderea nou creată. 5) In 183B 
Ioan Gotlieb Taile primeşte pentru meritele sale, atit in învăţarea oa
menilor la meşteşugul facerii de tulumbe cît şi pentru intervenţiile la 
incendii, dreptul de a purta o uniformă de pompier şi sabie. 6) Pe drept 
cuvînt putem considera pompierii doctorului Zucker ca precursori ai 
pompierilor militari din ţara noastră. 

In acelaşi timp, în Moldova, la Iaşi, la 3 ianuarie 1835, domnitorul 
Mihail Sturdza aprobase proiectul pentru înfiinţarea roatei de pojarnici'), 
unitate militară de pompieri ce urma să fie întreţinută de municipalitatea 
oraşului Iaşi, avînd un comandant militar numit de departamentul de 
război. Unitatea începe să funcţioneze în cursul aceluiaşi an. 

In 1844, după ce Mihail Sturdza intră în relaţii cu Gheorghe Bi
bescu, domnitorul Ţării Românesti trimite la Iaşi pe Barbu Stirbei, fra
tele său, pentru a studia modul de organizare a pompierilor militari mol
doveni. Mihail Kogălniceanu este acela care primeşte însărcinarea de a 
însoţi şi de a da explicaţii oaspetelui muntean. 

La 18 ianuarie 1844, Sfatul Administrativ Extraordinar din Ţara 
Românească, prezintă în faţa Obşteştei Adunări, proiectul pentru întoc
mirea unei roate ostăşeşti pentru oraşul Bucureşti. 8) După prezentar~a 
proiectului, Comisia administrativă, însărcinată cu înfăptuirea lui, în ca-

4) Arh. St. Buc., Fonc;l Administrative Noi, dos. 6Hli1835, doc. din 12.XII.1835. 
5) Gh. Gh. Pohrib, Istoricul pompierilor militari 1835-1935, Buc„ 1935, p. 82. 
GJ Ibidem. 
i) Arh. St. Iaşi, Fvnd Ministeriul din Lăuntru, Tr. 1772 of 2090. dos. 32, 

~- 207-271. 
R) Analele Parlamentare.„, tom. XIII/I, Ţara Românească, 1844, Buc., 1902, 

p. 29. 
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drul discuţiilor purtate, a adus proiectului o modificare esenţială în 
legătură cu întreţinerea roatei. Comisia propune ca aceasta să fie sub
venţionată din veniturile Casei Sfatului Orf.işănesc al Bucureştilor şi nu 
pc seama Vistieriei Statului, întrucît această instituţie asigură în exclu
~'ivitate bunurile (proprietătile) orăşenilor şi nu ale ţării întregi. 9) In în
cheierea discuţiilor purtate, comisia cerea ocîrmuirii să sprijine roata ~i 
să depună eforturi pentru menţinerea disciplinei oamenilor cît şi pen
tru întreţinerea în bună stare a instrumentelor de foc. 10) 

La sfîrsitul anului 1844, domnitorul Gheorghe Bibescu aprobă le
gea pentru înfiinţarea unei roate de pompieri pentru oraşul Bucureşti. ll) 
Proiectul de lege aprobat, conţinea 20 articole cu 5 tabele (table), aju
tătoare pentru o mai bună întelegere a structurii interne proprie roa
tei. 12

) In proiect se stabilea efectivul roatei, ierarhia, organizarea, cate
goriile pe specialităţi şi salarizarea respectivă, necesarul de îmbrăcăminte 
~i încălţăminte; descria amănunţit uniforma, dotarea cu material si îm
părţirea acestui material pe oameni, grade, specialităţi şi locuri, stagiul în 
armată, relaţiile cu Agia. 

Roata se împărţea în 6 grupe (despărţiri) : una la Agie şi cinci 
corespunzătoare celor cinci sectoare (văpsele) ale ora5ului Bucure<:?ti. Efec
tivul acestei roate se compunea din 7 ofiteri superiori (Ober-yunkeri), 
2~~ ofiţeri inferiori (Unter-yunkeri), 210 pompieri şi 46 soldaţi în funcţie 
de vizitii, masalagii şi sacagii. Roata era dotată cu 14 pompe de incen
diu din care 7 pompe mari, 6 pompe mici şi un nasos, un car de instru
mente, 48 de cai, ~~O sacale si ca unelte mici 40 de căngi, 50 lopeţi de 
lemn. 13) 

Uniforma pompierilor era la fel ca cea a infanteriştilor, deosebin
du-se numai prin faptul că mondirurile erau mai scurte si paspoalate, 
ca şi pantalonii, cu roşu, iar ca semn distinctiv pentm grupele· roatei era 
culoarea sectorului (văpselei) respective : roşu, verde, etc. Pe cap ofiţerii 
purtau căşti de alamă cu coadă de păr negru pe creastă, iar gradele infe
rioare, căşti de alamă fără creastă. 1") 

Instruirea soldaţilor urma să se facă în decurs de 3 ani, cît dura 
!'>tagiul militar. 1;;) 

La începutul anului 1845, ia fiinţă astfel în Bucureşt, roata de pom
pieri, sub denumirea · „Roată ostăşească de pompieri a orasului Bucu
reşti". 1G) Primul comandant al ei a fost căpitanul Emanoil Boteanu. 

Unitate militară de pompieri supusă direct comandirului militar al 
roatei în ceea ce priveşte instruirea şi disciplina, roata depindea şi de şeful 
politiei, întrucît în atribuţiile acestuia, intra nu numai asigurarea lmiş
tei oraşului, ci şi combaterea incendiilor. 

9) Ibidem, p. 42. 
10) Ibidem 
11) Ibidem, p. 46. 
12) Ibidem, p. 43-46. 
13) Ibidem, p. 43-44. 
14) Ibidem, p. 44. 
15) Ibidem, p. 45. 
16) Ibidem, p. 42-43. 
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Prima intervenţie a roatei de pompieri din Bucureşti, a avut loc 
la 4 august 1845, cu prilejul unui puternic incendiu ce a izbucnit în 
Bucureşti. 

Dar o intervenţie mai însemnată a avut loc la 23 martif' 1847, cu 
ocazia stingerii incendiului catastrofal, rămas în istoria oraşului Bucu
reşti sub numele de „focul cel mare". Distrugînd o parte din Bucureşti 
şi anume, zona din spatele actualului palat al poştei, s-a întins pe o dis
tanţă de mai bine de 2 km., pornind din extremitatea de sus a străzii 
30 Decembrie (de lîngă calea Victoriei), a cuprins tot centrul comercial, 
intinzîndu-se pînă la groapa de nisip de pe şoseaua Vergului. 17) Folosind 
toate utilajele de care dispuneau, dînd dovadă de curaj şi abnegaţie, 
pompierii roatei au intervenit prompt şi au încercat, pe cît a fost posi
bil, să localizeze incendiul, reuşind astfel să salveze oraşul de la un 
dezastru total. Au ars totuşi 1850 de clădiri, dintre care 686 case parti
culare şi locuinţe, 1142 prăvălii, 10 hanuri şi 12 biserici. 18) 

Cu ocazia unei inspecţii a domnitorului la cazarma Sf. Gheorghe 
de la Malmeson, în aprilie 1848. domnitorul arată că bunele rezultate ob
ţinute de pompieri cu acest prilej, sînt o confirmare a purtării fără de 
reproş a roatei de pompieri, cu ocazia intervenţiei la incendiul din 
1847. 19) 

In componenţa roatei de pompieri, chiar în corpul de comandă al 
noii unităţi, au intrat, încă de la începutul constituirii ei. oameni cu un 
bogat trecut revoluţionar, ca ofiţerul Ivan Deivos, numit la 13 mai 1845, 
sublocotenent în roata de pompieri, 20) unul din primii participanţi la ac
ţiunile „Frăţiei" 21) cît şi unul din amicii lui Nicolae Bălcescu 22), şi sub
locotenentul Dincă Bălşan, care de asemenea va duce o susţinută activi
tate politică 2:.1). 

Comportarea roatei de pompieri în cursul verii anului 1848, în timpul 
desfăşurării revoluţiei din Ţara Românească şi mai tîrziu, în ultimele zile 
ale revoluţiei, nu lasă nici o îndoială asupra acţiunii politice desfăşurate 
în rîndurile ei de elemente revoluţionare ca Ivan Deivos c;;i Dincă Bălşan. 

Astfel, în zilele de 19 şi 30 iunie 1848, în timpul comploturilor contra
revoluţionare, roata ostăşească de pompieri a jucat un rol important în 
restabilirea puterii revoluţionare căci ei „ ... de la început şi p~nă în cele 

17) C. C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, Buc., 1967, p. 130, vezi ş1 Fl. Georgescu, 
Focul cel mare din martie 1847 (mss). 

18) Fl. Georgescu, op. cit., (mss). 
19) Aceste inspecţii urmăreau să afle starea de spirit a oştirii şi să demon

streze în acelaşi timp populaţiei, ordinea şi disciplina oe exista in sî·nul oastei 
române (Al. Pelimon, Revoluţiunea română din anul 1/i48 - Muşatoiul, Buc., 1868, 
p. 78 şi urm.) De altfel, din corespondenia domnitorului Gh. Bibescu cu Pavel 
Kiselev reese că la sfîrşitul lunii martie domnitorul spore~te efectivele poliţiei din 
Capitală şi ia măsuri pentru preîntîmpinarea unor eventuale mişcări în cartierele 
oraşului (Istoria oraşului Bucureşti, vol. I, Buc., 1965, p. 244). 

20) Buletin. Gazetă ofilială, nr. 49 din 17 mai 1845 ; amintit ş1 de Matei Io
nescu, Episoade din anii 1848-1849. lnsemnări despre Dincă Bălşan, în Studii, tom. 
XVIII, 1965, nr. 5, p. 1077 

21) Printre capetele de acuzare ... apud, Matei Ionescu, op cit., p. 1077. 
22) Ibidem 

2:.1) Istoria oraşului Bucureşti, vol. I. 1965. p. 272. 
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din urmă fură apărătorii libertăţii" (din Proclamaţia nr. 230 din iulie 12~ 
1848 prin care Guvernul Provizoriu aduce mulţumiri orasului). 21) 

In 1848, pentru merite deosebite se conferă si o gratificaţie roatei 
de pompieri „ofiţerilor leafa pe 2 luni, gradelor inferioare leafa pe 4 luni 
şi sublocotenentului Dincă Bălşan tot pe 4 luni". 25) 

In 13 septembrie 1848, ostaşii roatei de pompieri din Bucureşti, 
mb conducerea căpitanului Pavel Zăgănescu, sînt aceia care alături de 
ostaşii Regimentului 2 infanterie 26) se opun cu armele în mină armatei 
turce'?ti chemată de contrarevoluţia internă. 

Dîrza împotrivire a roatei (companiei) de pompieri, alături de ostn
şii infanterişti, faţă de armatele turceşti, chemate să înăbuşe revolutia, 
şi-a avut rădăcinile în energiile revoluţionare ce clocoteau în păturile cele 
Piai largi ale poporului român. 27) 

In Bucureştii anului 1848, în ambianţa generală europeană, pro
blema dominantă era revoluţia. Avîntul revolutionar al maselor va fi ca
drul în care oraşul Bucureşti va trăi prima revoluţie a istoriei sale. 

Bătălia djn Dealul Spirei s-a transformat într-o .. baie de sînge•· 
aşa cum arată K. Marx, 28) ostasii roatei de pompieri pl:itind cu sîngele 
lor apărarea principiilor de libertate socială şi naţională a poporului 
român. 

Lupta din Dealul Spirei rămîne în istoria ţării noastre, ca cea din
tîi acţiune întreprinsă de oastea română morlernă împotriva puterii oto-· 
rnane, iar ostaşii roatei de pompieri au fost aceia care au dat semnalul 
luptei cît şi primii eroi, alături de infanterişti care i-au susţinut. 29) O 
µarte din ostasii roatei de pompieri au murit, iar unii dintre ei, cum a 
fost sublocotenentul Dincă Bălşan, au purtat mai departe steagul revo
luţiei de la 1848, luptînd pentru libertatea poporului român în Transil
vania. :io) 

Ca măsură de represiune din partea reacţiunii româneşti, roata a 
fost desfiinţată, ea reînfiinţîndu-se ca unitate militară, abia la începutul 
anului 1849. Reabilitarea memoriei luptătorilor de la 13 septembrie 1848, 
are loc într-o perioadă mult mai îndepărtată ':li anume, in primii ani de 
domnie ai lui Alexandru Ioan Cuza. In 1860 acesta semnează legea pen
tru acordarea de pensii veteranilor de la 13 septembrie 1848 31 ) si meda
lia „Pro virtute militari" 32) iar Pavel Zăgănescu este avansat la gradul 
de colonel, încredinţîndu-i-se comanda pompierilor din Bucureşti. 33) 

24) Matei Ionescu, op. cit., p. 1078 şi urm. 
25) Ibidem, p. 1078. 
26) Al. Pelimon, op. cit„ p. 225 ; Istoria oraşului Bucureşti, vol. I, Buc., 1965,_ 

p. 271. 
27) C. Căzăniştea'nu, Lupta din Dealul Spirei de la 13 septembrie 1848, în 

Studii, tom. XX, Nr. 1, 1967, p. 68. 
2R) K. Marx, „Frankfurter Oberpostamts Zeitung" şi revoluţia de la Viena 

în K. Marx, Fr. Engels, Opere, vol. V, Buc., 1959, p. 484 ; amintit şi de Fl. Georgescu, 
Participarea maselor populare bucureştene la revoluţia din 1848, Buc., 1962, p. 110. 

29) C. Căzănişteanu, op. cit., p. 80. 
30) Istoria oraşului Bucureşti, vol. I, Buc., 1965, p. 272 
31) Monitorul oastei, 1960, nr. 20 (mai). 
32) Ibidem. 
33) Ibidem 
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Peste cîţi\'a ani, în şedinţa Adunării deputaţilor din 19 martie 1868, 
discutîndu-se şi problema pompierilor, se arată că aceştia prin faptele 
lor de la 13 septembrie 1848 şi-au cîştigat nu numai popularitatea dar 
şi un drept sfînt de a face parte din armata ţării. 3li) 

Roata ostăşească de pompieri a oraşului Bucureşti, unitate militară 
nouă care a luat fiinţă în anul 1845, a avut o menire mult mai complexă 
decît aceea care reiese din denumirea care a purtat-o. Instruirea militară 
şi dotarea cu arma de foc, i-au ~reat posibilitatea ca în momente în
semnate din istoria patriei noastre, să ia parte activă. 

RESUME 

Au milieu du XIX-eme siecle. dans le cadre des importantes trnnsformations 
qui etaient enregistrees par la vie economique et sociale de Bucarest, transforma
tions qui etaient caracteristiques au processus general de modernisation de l'epoque, 
a lieu l'introduction de quelques formes avancees dans le domaine de l'adminis
tration de la ville. 

En 1845 apparait ă Bucarest la „roue" pelotan militaire de pompiers, mettant 
ainsi les bases de l'.organisation moderne du service d'incendies. L'instruction mili
taire et la dotation en armes a feu de l'unite des pompiers lui ont donne la poc;si
bil ite de prer.dre une part active aux evenements qui ont eu lieu pendant les 
moments importants de l"histoire de notre patrie, pendant la revolte bourgeoise
democratique de 1848 de la Vallachie. 

34) Monitorul Oficial, 1859, nr. 120, Ordinul Nr. 148, oct. 1859. 
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SCRIITORUL PETRE ISPIRESCU TIPOGRAF 
ŞI EDITOR BUCUREŞTEAN *) 

de VICTORIA ROMAN 

La 21 noiembrie, 1967, s-au împlinit 80 de ani c!e la moartea lui 
Petre Ispirescu. 

Munca lui, ce poate fi socotită, pe bună dreptate, în întregul ei cul
turală, a fost desfăsurată pe trei tărîmuri distincte, care totuşi se împle
tesc armonios într-unul singur. A fost : tipograf, editor, scriitor. 

In străinătate, la Praga şi Viena, unde basmele lui Petre Ispirescu 
"'rau citite, admirate şi popularizate de cunoscutul profesor de limbi ro
manice şi vajnic filo-român, Jan Urban Jarnik se credea că autorul lor, 
deci modestul „culegător tipograf", era aci, în România, profesor uni
'.'ersitar. 

Şi Jarnik, atras de personalitatea lui Ispirescu, cu prilejul unei 
călătorii de studii, făcută în ţara noastră, l-a întîlnit la Bucureşti. stînd 
indelung de vorbă cu el, fiind încîntat de multitudinea cunoştinţelor 
marelui culegător nu numai de litere tipografice de plumb, ci şi ele co
~nori literare ale poporului român. 

Unele dintre cele mai reprezentative figuri ale literaturii noastre 
clasice, cum au fost : Alecsandri, Haşdeu, Odobescu şi Delavrancea au 
avut o neţărmurită admirnţie şi prietenească dragoste pentru Petre Ispi
rescu, pe care l-au ajutat, l-au încurajat şi l-au susţinut şi despre care 
au scris cu entuziasm întotdeauna. 

Hasdeu, în „Povestea crinului", o apologie inspirată de moartea 
J'iicei sale Iulia, spune următoarele : „Da, îi plăceau <.>i povestile atît de 
mult, încît, deja bolnavă, ea se apucase a traduce în franţuzeşte basmu
rile lui Ispirescu". 

De o mare importanţă pentru oricare cercetător al vieţii şi activi
tăţii lui Petre Ispirescu este „Jurnalul" său, în manuscris, care se află la 
Biblioteca Academiei R.S.R. si din care aflăm o serie de date si men
ţiuni ce privesc nu numai vi~ţa lui, ci şi viaţa ţării noastre în general 
~i a Hucureştiului, în special. 

*) Comunicare susţinută în cadrul ciclului de comunicări al M.1.B. la 
15 martie, 1967. 
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Setea lui de cultură l-a determinat să lucreze pPrmanent, să citească 
să se informeze cît mai mult cu putinţă şi, cu bogăţia nemaiîntîlnită a 
sufletului său generos, să dea şi altora din mult-puţinul dobîndit de el 
prin sacrificiul sănătăţii sale, al vieţii sale. 

Cu mîna lui şi-a cules în tipografie cărţile, cum era şi firesc de 
altfel. Cercetînd şi unele cărţi ce poartă menţiunea „Tipografia lucrători
lor asociaţi" sau „Tipografia laboratorilor români", cum e de pildă cartea 
„Poezii populare ale românilor" de V. Alecsandri, ne dăm seama din grija, 
meticulozitatea, talentul cu care a fost culeasă cartea, precum şi din che
narul artistic cu care este frumos înconjurată fiecare pagină, că aceastfi 
deosebită lucrare grafică se datoreşte iscusinţei meşterului Petre Ispirescu. 

Cum viaţa lui Ispirescu se confundă cu însăşi activitatea lui tipo
!:'rafică, neputîndu-se despiirţi una de cealaltă, tot aşa vom înfăţişa aci 
datele biografice împletite cu munca lui de fiecare zi. 

* * * 

Petre Ispirescu s-a născut în ianuarie, 1830, în mahalaua Pescă
ria Veche din Bucureşti. Tatăl său Gheorghe Ispirescu avea o mică frize
rie în Calea Văcăreşti. Şcoala o începe la biserica TJdricani, fiind aproape 
de casă, căci, între timp, părinţii se mutaseră într-o casă mai încăpătoare 
din această mahala Pe la 1840 Ispirescu trece la şcoala dascălului Stan Lu
pescu de la Olteni" .„ca să învăţ, după cum zice D-lui (tata) să mă închin„., 
căci la şcoalele domneşti cine învaţă se face eretic. Iată ce opinii aveau 
oamenii despre şcoalele înfiinţate de curind". 1) 

Aci, la şcoala dascălului Stan, unde plătea un sfanţ negăurit pe lună, 
învaţă: Ceaslovul, Psaltirea, Evanghelia, Scrisul „după modelele date de 
dînsul" şi Aritmetica practică. 

Pentrucă îi plăcea să învete s-a înscris la şcoala profesorului George 
Voiculescu, de la biserica Domniţa Bălaşa, unde hmp de doi ani a învăţat 
Psaltichia care se compunea din trei cărţi şi anume : Gramatica, Anasta
simatarul <şi Irmologhion, cărţi pe care i le-a cumpărat mama sa Elena 
din micile ei economii realizate prin executarea unor împletituri „de 
care se purta pe atunci care le făcea cu o admirabilă îndemînare şi per
fecţie". 2) 

Şase dintre elevii cei mai buni au fost aleşi să cînte dumineca în 
Paraclis, pentru care primeau cîte zece lei pe lună. Printre aceştia era 
şi Petre Ispirescu. Acum, tatăl său îi spune : „de aici înaintE: eşti în 
stare să te ţii, acum ai leafă ; mîncare şi locuinţă de la mine, tu să te 
chiverniseşti şi să îngrijeşti de îmbrăcăminte. Şi astfel de la etatea de 
13 ani m-au coprins grijile". 3) 

Regretul lui Ispirescu că nu a avut pe cineva care să-l sfătuiască, 
străbate ca un fir roşu jurnalul său intim : „Dacă aşi fi avut pe cineva 

1) Jurnalul P. Ispirescu. Bibl. Acad. R.S.R. Rom. 3279 p. 11. 
2) Ibidem. 
3) Ibidem. 
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- spune el - care să-mi arate adevărata cale a studiului, poate că 
aşi fi învăţqt ceva, aşi fi pătruns în sanctuarul luminii. Voinţă am 
avut.„" 4) 

In altă parte continuă acelaşi gînd obsedant : „Dorinţa de a în
văţa m-a dominat. Voiam să citesc. Nu ştiu ce cărţi se tipăreau pe atunci. 
Ştiu că în mînă mi-au căzut : Vămile văzduhului, Uşa pocăinţei, Eroto
crit, Arghir crăişorul, pe care le devoram". 5) 

Aceste lecturi au trezit în sufletul tînărului cititor arzătoarea do
rinţă de a şti cum se fac cărţile. In „Jurnalul" său, el consemnează acest 
fapt, precizînd că : „după ce am cercetat încoa şi încolo am aflat că ele 
se tipăresc". 6) Indemnat de această pasiune, el se angajează în anul 1844 
ucenic la tipografia lui Carcalechi. Acest lucru l-a mulţumit şi pe tatăl 
său, care-i spusese de mult fiului : „că meşteşugul este brăţară de aur la 
mîna omului" 

In această tipografie, despre care Ispirescu scria că este : „„.lipsită 
de toate necesariile, fără sistemă şi în starea cea mai primitivă", 7) iar 
proprietarul nu cunoştea deloc meseria, el a izbutit totuşi să înveţe cu 
multă strădanie şi imense sacrificii, meşteşugul pentru care avea atîta 
tragere de inimă. Intreprinderea grafică a lui Carcalechi era pe atunci 
una din cele mai mari tipografii din Bucureşti. Aici se tipăreau, printre 
altele şi periodicele semioficioase : „Vestitorul românesc" şi „Cantor de 
avis şi de comers". 

In 1848, ucenicul devine calfă şi se angajează acum ca lucrător în 
aceeaşi tipografie, cu un salariu de o sută de lli'i pe lună (,,ceva mai pu
ţin decît doi napoleoni sau patruzeci franci"), însă cu obligaţia de a cu
lege singur „Vestitorul românesc" care apărea de două ori pe săptămînă. 
Carcalechi era redactor doar cu numele, întrucît „el nu ştia să scrie un 
rînd", după cum menţionează Ispirescu. 

Această situaţie îl obligă pe Ispirescu să facă multe ore de mund 
în plus, lucrînd chiar şi duminicile şi sărbătorile pînă la orele 3-4 <lupii 
amiază. Pasiunea pentru literatură a tînărului tipograf nu a putut însă 
fi satisfăcută aci, deoarece „Vestitorul românesc", după cum ne infor
mează lspirescu, „reproducea numai din foi streine nuvele politice, care 
nu displăceau ruşilor, precum şi acte oficiale. Despre literatură nu se po
menea„." Dacă se întîmpla să dea peste „Foaia pentru minte, inimă şi lite
ratură" din Braşov ori „Albina românească" din laşi, era o fericire deo-
sebită pentru el. 

Dragostea lui pentru literatură se desprinde limpede şi din urmă~ 
torul fapt: la redacţia „Vestitorului", au fost trimise gratuit, pentru a fi 
prezentate cititorilor, două lucrări : „Ienicerii" şi „Ierusalimul eliberat". 
Văzîndu-le aruncate dintr-o parte într-alta prin cancelaria lui Carcalechi, 
el le cere, prestînd, în schimbul lor, cîteva nopţi de muncă. 

Şi, pentru că tînărul lucrător locuia cam departe de tipografie (ti
pografia era instalată într-o clădire din str. Lipscani), de multe ori era 
nevoit să doarmă aci, în cancelaria patronului, unde se afla un pat. 

4) Ibidem. 
5) Ibidem. 
6) Ibidem. 
7) Ibidem. 
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Un timp, îndată după ieşirea din ucemc1e, lspirescu a fost întru
dtva mulţumit de noua sa situaţie, fiind bine apreciat şi de familia pa-· 
tronului. Adesea era invitat la masă de către patron, poate şi pentrucii, 
in felul acesta, lspirescu nu-şi mai pierdea vremea pe drum pînă acasă 
:şi înapoi. 

Această modestă tipografie avea doar „două teascuri de lemn, litere 
pentru vreo trei coale, cicero si jermond petit, ca de vreo jumătate coalii 
petit, puţine litere de titluri. Regleţii erau de lemn, liniile la un capi'\t 
mai joase decît la altul. Nimic nu era sistematic" menţionează Ispirescu_ 
Totu5i i-a adus venituri serioase serdarului Carcalechi care a reusit 
numai în cîţiva ani Să cumpere „vreo trei case Şi O vie". R) , 

In oele din urmă, Petre lspirescu îl părăseşte totuşi pe Zaharia 
Carcalechi, în toamna lui 1853 şi se angajează la tipografia lui Iosif Co
painig din str. Doamnei (casa Petrovici Armis), unde fusese mai înainte 
tipografia lui Walbaum. Patronul acestei tipografii, care era tipograf de 
meserie, a adus în anul 1850 prima maşină tipografică din Bucureşti (pe 
<'are mai tîrziu o cumpără C. A. Rosetti, de la care trece pe rînd la Lau
:rian, C. Gobl si Aziel). 

Aici s-a tipărit în acest timp : ziarul „Timpul" a lui Gr. R. Bosue
ceanu, care apărea de două ori pe săptămînă, precum şi alte lucrări oca
zionale ca: „Don Pasquale" în traducerea lui Canini şi Valentineanu, 
,.Telegrafia electrică" de L C. Lerescu, drama „Mutul" de M. Mac;son, 
tradGsă de Bacaloelu şi altele 

Această tipografie era bine înzestrată, avînd pc lingă cnn=icterele 
<.irilice, obişnuite oricărei tipografii de pe atunci, şi caractere latine. 

ln anul 1854, Petre Ispirescu face cuno5tinţă cu doctorul Antalfi, 
care-l sfi'\tuieşte să înveţe limba franceză. Ispirescu se ocupă serios un 
timp de însuşirea acestei limbi, dar peste puţin întrerupe studiul, fiind 
nevoit să lucreze şi noaptea, deoarece primise, din primăvara lui 1856, 
încă un post în aceeaşi tipografie. Probabil că era vorba de un post de 
conducere, pentrucă în afari'\ de cei 200 lei pe lună, salariul său, mai pri
mea şi a cinccea parte din venitul stabilimentului. Intre timp, patronul 
moare.. iar soţia acestuia continuă să lucreze cu lspirescu în aceleaşi 
condiţii. 

Dar, lspirescu nu e străin nici de frămîntările sociale din ţară, la 
care înţelege să ia parte. Prin intermediul ginerelui lui Copainig, care era 
director la tipografia Mitropoliei, face cunoştinţă cu I. G. Valentineanu, 
<.'Unoscutul om politic al vremii. Acesta îi încredinţea7ă manuscrisul co
respondenţei secrete a principelui Vogoride, caimacanul Moldovei, cu 
vărul său, consulul Turciei la Londra, în care se arătau încerci'lrile de a 
se submina unirea principatelor, cerîndu-i stăruitor să le tipărească, pen
tru a fi răspîndite în mod secret în marele public. Cheltuielile imprimării 
le suporta S. Creţulescu. Insă, după cum spnne Ispirescu, „Valentineanu 
flecar, ca să-şi dea aer de patriot, spunea la toti cunoscuţii ce a făcut". !J) 

Poliţia, aflînd de această acţiune, îl arestează pe Ispirescu, însă îi dă 
drumul fără a fi judecat, după trei săptămîni, chiar Î!J. ziua deschiderii 
Divanului ad-hoc. Intre tim~, postul său fusese ocupat. Dar, nu numai 

8) Ibidem, p. 20. 
9) Ibidem, p. 52 (58) 
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atît : doamna Copainig, patroana tipografiei, împreună cu ginPrelt' său, 
refuză să-i achite cuvenita leafă pe două luni şi retribuţia la care avea 
dreptul din veniturile tipografiei, pe ultimele cinci luni, conform întele
gerii. Astfel este nevoit să părăsească şi această tipografie, care din 1859 
1rece sub administraţia lui Scarlat Walter (ginerele fostului patron). 1'l} 

După cîtva timp, Ispirescu reuşeşte să se angajeze la tipografia lui 
Yerdinand Ohm, dar numai pentru două luni. 

In primăvara lui 1858, prin intermediul lui Mărgărit Moşoiu, Ispi
rescu este angafat de către V. Boerescu la tipografia acestuia, pe care 
o cumpărase de la ziaristul Bosueceanu G. (Ilarie). Era utilată doar cu tm 
teasc şi literele necesare pentru o coală şi jumătate. Mai tîrziu, stabili
mentul a fost bine înzestrat cu un bogat utilaj tipografic : o presă meca
riică (prima presă franţuzească adusă la Bucureşti), un teasc, litere sufi·
ciente. „Un buchet de tipografie", după cum spune admirativ lspirescu. 

In anul 1860, V Boerescu, apreciind deosebita capacitate a valo
rosului său colaborator şi voind să-i arate toată recunoştinţa sa, îi pro
pune să devină asociat. Deci „dirigerea şi laboarea din partea mea, capi
talul din partea D-sale", relatează Ispirescu. Aceasta a fost de fapt epoca 
ce :nai frumoasă din viata sa. 

Acum, în 1861, lspirescu îşi întemeiază o familie, căsătorindu-se 
cu Sevastiţa, fata lui Dima Petrescu, starostele cavafilor ~i se mut:"! în 
casa din str. Sălciilor, nr. 17, nnde a locuit pînă la sfîrşitul vieţii, în de 
cursul căreia a dobîndit zece copii. 

In tipografia lui V. Boerescu, la început s-a tipărit ziarul „Naţiona-
lul". Cu timpul, numărul tipăriturilor a crescut, astfel că în 1863, cind 
Cezar Bolliac cumpără această tipografie aici se imprimau : „Nichiper
cea", „La voix de la Roumanic", „Buciumul", .,Gazeta TribunalC'lor", „Ţă
ranul român" (care se afla sub direcţia lui Ion Ionescu de la Brad), „Re
v ista Carpaţilor", „Agronomia", precum şi numeroase 1 ucrări de ştiinţii 
~i de literatură. 
· In această tipografie, Ispirescu cunoaşte pe scriitorii : Nicolae Fili
mon, Ion Ghica, D. Bolintineanu, Cezar Bolliac. El publică în ziarul „Ţăra
nul Homân" (din 21 ianuarie 1862), primul său basm intitulat: „Tinereţe 
fără bătrîneţe şi viaţă fără de moarte". 

După ce Bolliac devine proprietarul tipografiei, Ispirescu mai ră
mîne două luni aci : apoi, locul la conducere este luat de Pache Proto
popescu. 

Pentru a doua oară în viaţa sa, Ispirescu rămîne din nou fără an
gajament timp de patru luni, pînă cînd C. A. Rosetti îi dă conducerea 
tipografiei sale, în locul lui Ferdinand Ohm. Tipografia era instalată în 
clădirea Bossel din Calea Victoriei. 

Aci rămîne numai un an din motive independente de voinţa sa. 
Ziarul „Românul", care apărea săptămînal, nefiind agreat de guvern, din 
pricina vehementelor sale articole la adresa stăpînirii, este suspendat la 
fi iulie, 1864, prin decretul nr. 797. 

IO) Acesta însă vinde tipografia : o parte librarului Ulrich, de la care ulterior 
o cumpără Baumgartner - comerciant de lenjerie (instalată !n Pasajul român 
nr. 12), unde mai tîrziu se va muta Tipografia Lucrătorilor Asociaţi. în 1863, acesta 
vinde tipografia lui Weiss. Cealaltă parte a tipografiei. împreună cu maşina cilin
drică, o cumpără C. A. Rosetti. 
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Continuînd a fi numai cu numele şi onorariul salariatul lui 
C. A. Rosetti, Ispirescu, dat fiind spiritul de loialitate ce l-a caracterizat 
toată viaţa, refuză să mai primească leafa fără a presta o muncă şi, cu 
toată insistenţa patronului său de a rămîne, îl părăseşte. 11) 

Toată viaţa sa, Ispirescu a fost animat de spiritul de colaborare, 
c1e asociaţie. „Spiritul de asociaţie lipseşte dintre români" - scrie el 
in jurnal. „Tendinţa de un fel de libertate, rău înţeleasă, de a lucra adică 
fiecare izolat, în cercul restrîns al mijloacelor sale, a fi adi.că fiecare 
de capul său şi a nu se supune unor reguli, ce singuri şi-ar impune în
tr-o asociaţie, mi se pare ceva fatal. Progresul, lucrurile în mare nu se 
pot face, decît aducînd la un loc mai mulţi inşi contigentul ideilor sale. 
Aceste idei, dezbătîn<lu-se ... dă naştere unei idei perfecte". 12) 

Fiind prnocupat în mod continuu de realizarea unei asociaţii între 
h1crători pentru organizarea unui mare stabiliment tipografic care să ,~o
respundă gîndurilor lui, Ispirescu se adresează tipografilor S. Walter şi 
Gobl. Aceştia acceptă cu condiţia de a nu Plai fi luaţi în asociaţie şi 
alţii. Astfel se crează „Tipografia Lucrătorilor Asociaţi". In urma inter
venţiei lui Ispirescu pe lîngă Bossel, care-l cunoştea şi-l aprecia, avînd 
deosebită încredere în el, acceptă să instaleze noua tipografie în casele 
sale din Pasajul român, nr. 12 

Prin contractul încheiat între cei trei asociaţi, fiecare se obligă să 
vină cu un capital de 10.000 lei vechi (37.000 lei noi). Pentru înzestrarea 
tipografiei, Walter a propus să plece el la Frankfurt, în scopul de a co
manda literele necesare şi, cu ocazia aceasta, s-a dus şi la Paris. Gobl s-a 
deplasat şi el la Viena, pentru a aduce maşina de tipărit. Ispirescu co
mentează cu amar umor : „Eu singur am rămas aci pe socoteala mea. Ei 
~-au plimbat în socoteala asociaţiunei". 13) 

Ispirescu însă, continuă să muncească cu toată rîvna, ajungînd nu 
numai unul dintre cei mai buni meşteri în arta tipografiei, ci chiar un 
îndrumător, atît pentru tovarăşii lui de meşteşug cît şi pentru toţi cei care 
voiau să înveţe. 

Aşa se explică de ce la 1 august, 1865, cînd era în vîrstă de 35 de 
ani, după o experienţă tipografică de aproape două decenii, scoate în
preună cu S. Walter, cu care conducea tipografia „Lucrătorilor asociaţi", 
o foaie dedicată numai problemelor legate de arta grafică intitulată „Ti
pograful român". In cuvîntul de început, de prezentare a revistei, Ispi
rescu, cu o impresionantă obiectivitate, arată cititorilor, care erau în deo
sebi tovarăşii săi de meserie, programul publicaţiei : „Numele ei justi-· 
fică destul scopul Şi, dacă cutezăm a-i lua direcţiunea, nu o facem 
spre a ne arăta talentele de a scrie, pe care nu le posedăm, sau cu 
ambitiunea de a trece de autori... Intenţiunea noastră este curată şi sim· 
plă : de a face adică să ajungă la cunoştinţa fiecărui lucrător tot ce vom 
găsi că poate fi de folos, spre instruirea junilor ce şi-a ales de carieră 
arta tipografiei, servindu-ne de capacităţile tipografice din Europa. 

11) Op. cit. 
12) Ibidem, p. 56 
13) Ibidem, 55 
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„Acesta fiind scopul ne vom sili... a face pe junii noştri lucrători 
să părăsească calea învechtă a rutinei. .. " 11) 

Ziarul apare bilunar, cu întreruperi (în total 24 de numere). in două 
perioade distincte. Prima de la 1 august 1865 - februarie 1866, la tipo
grafia „Lucrătorilor asodaţi" şi a doua, dela 25 februarie, 1870-20 iu
nie, 1871, la noua tipografie a „Laboratorilor români". 

Apariţia numelui lui S. Walter, alături de acela al lui Ispirescu, 
la conducerea publicaţiei se explică prin faptul că amîndoi erau proprie
tarii tipografiei la care se imprima „Tipograful român". 

In foaia menţionată au apărut, în cea de a doua perioadă a apari
ţiei ei, în afara articolelor şi informaţiilor privind arta grafică, şi nume
ruase elaboraţii literare şi critice ale lui Ion Heliade Rădulescu. Interesant 
este de reţinut faptul că în timp ce partea redactată de Petre Ispirescu, 
prezintă o grafie simplificată, care se apropie mult de cea actuală, în 
grafia lui Ion Heliade Rădulescu, sînt păstrate formele încărcate cu termi
naţiile latinizate sau italienizate ca de pildă : „acuestia, în loc de acestea, 
quare, în loc de care etc. 

In sfîrşit se cuvine a fi menţionat şi faptul că Petre Ispirescu, pen
tru a stimula difuzarea acestei foi cît mai mult, a redus preţul abona
mentului de la 54 lei la 20 lei, deci la mai puţin de juniătate. 

Ziarul „Tipograful român" a fost cunoscut şi în străinătate, în
deosebi în Franţa şi Germania, unde publicaţii similare au înregistrat 
apariţia foii românesti. Astfel, ziarul „L'imprimerie" (Franţa) sau Jur-· 
nal fi.ir Buchdruckerkunst" (Germania) salută apariţia Jurnalului tipo
ţrafic în limba română şi îi urează succes pentru atingerea nobilelor sco-
puri propuse. 

Răsfoind paginile „Tipografului român", îţi dai seama de munca 
încordată şi de perseverenţa lui Petre Ispirescu, care a înţeles să facă 
âin meseria lui un adevărat apostolat. El nu a fost numai un meşter, nu-
11ai un conducător de tipografii, ci şi un profesor în arta tipografică, urmt\.
rind tot timpul să o ridice la un nivel cît mai înalt. Chiar de la primul 
număr el arată că : „oamenii cu capacităţi cunoscute, renumiţi în Europa 
luminată, care au înţeles spirtiul secolului, consacră şi timp şi avere 
pentru perfecţionarea acestei arte, prin invenţiuni destul de surprinză-
toare, al căror mecani~m tinde a uşura munca corporală ... Toate aceste 
lăudabile silinti nouă românilor ne rămîn necunoscute ... , din lipsa de 
mijloace comunicative". 

De aceea, în coloanele acestui jurnal, Petre Ispirescu a desfăşurat 
o îndoită şi rodnică activitate publicistică : pe de o parte a tradus dife-
1·i te articole de specialitate din presa străină ca : „Sistemul francez pe 
puncte", „Maşinile de cules", „Despre tipărire" etc., iar pe de altă parte 
;1 scris o serie de articole care privesc direct diferitele aspecte ale muncii 
in tipografia românească. Intr-un drticol intitulat „Necesitatea unui în
v;'1tămînt tipografic", el arată de ce trebuie să fie înfiinţat un învăţămînt 
obligatoriu, pentru tipografi; întrucît, aşa după cum se desprinde dintr-un 
al L articol, în majoritatea tipografiilor, nu există elevi care să înveţe 
r~ll'~teşugul respectiv, ceea ce duce la primejdia de a nu mai avea tipă
ritori. In continuare, spune că nu e destul ca cineva să stea donă luni pe 

14) Tipograful român, nr 1, 1 aug 1865 

295 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



lîngă o maşină spre a deveni tipograf. Intr-un alt articol „Neajunsurile 
tipografiei române", auto1 ul se referă în mod special la lipsa unei orto
grafii unitare. Petre Ispirescu scrie textual : „Cîţi autori, atîtea ortogra
fii. Lucrătorul tipograf, fie el cît de înaintat în ale tipografiei, nu va 
putea culege corect ... ; bietul lucrător, care n-are de cele mai multe 
ori decît patru clase primare, se pierde cu totul ; capul lui ajunge a fi o 
magazie de sisteme ortografice. La şcoală, elevul învaţă a scrie de exem
plu pâine ; la tipografie el vede. citeşte şi culege necontenit : pâine, păine. 
pane, pâne, păne". 

De aceea, Ispirescu propune ca şefii de tipografii şi librării să for
meze o asociaţie care să întrunească pe oamenii cei mai competenţi, în 
f:copul de a elabora un dicţionar precis al limbii române. Ulterior, Petre 
Ispirescu încearcă să realizeze un vocabular tipografic care, după cum 
spune el, „ ... adună la un loc toate vorbele tehnice de tipografie ... lă<>înd 
altora, mai capabili, a face acestor vorbe o mai bună explicare". Dăm aci 
doar trei exemple din acest interesant vocabular : abreviaţii - ziceri 
scurtate ; accidenţii - lucrări mici, bilete de invitaţie, adrese ; broşură -
cărţi care nu cuprind în general zece coale de tipar. 

De asemenea, în paginile acestei foi, sînt publicate şi biografiile 
unor tipografi cu renume mondial ca : „Ion sau Hane Gutenberg, inventa
torul artei de a compune cărţi cu caractere mobile şi prin urmare al tipo
grafiei propriu zis". Lui Gutenberg, Petre Jspirescu îi face şi o poezie 
pe care n-a publicat-o însă. El o trece în jurnalul personal, în speranţa că 
unul dintre copii lui o va îmbunătăţi şi o va publica. Alte biografii de 
tipografi vestiţi se referă la Aldus Manizus, Cri">tof Plantin etc. 

Numai din aceste cîteva aspecte deosebite ale foii lui P Jspircscu 
se pot desprinde gîndurile lui în legătură cu arta tipografică. El a vrut 
nu numai să contribuie la o cît mai bună instruire a tipografilor, ci să şi 
atragă atenţia forurilor răspunzătoare asupra oblieaţiilor ce le revin. 
Iar pentru a stimula pe tipografi să se angajeze la o adevărată întrecere, 
căutind să se perfecţioneze în specialitatea lor, P. Ispirescu le aducea în 
:faţă aproape în fiecare număr, figurile reprezentative ale artei tipografice 
din lumea întreagă, începînd chiar cu inventatorul tiparului, Gutenberg, 
pentru care avea un adevărat cult. 

Inţelegîndu-şi în acest fel îndatoririle de tipograf, faptul că a avut 
în proprietate şi conducere unele tipografii nu-l indică pe Ispirescu ca 
pe un om de afaceri, ci ca pe un om îndrăgostit de meseria lui ridicată 
la rangul de artă, profesată însă în condiţiile impuse de orînduirea capi
talistă. Viaţa lui de muncă sbuciumată, permanenţa lipsurilor, este o 
dovadă în acest sens, căci, după cum vom vedea, Ispirescu a fost, pe pla:i 
social, inspirat de idei democratice, înţelegînd să lupte pentru progres. 

Pe lîngă ziarul „Tipograful român", Ispirescu mai culege cu ajuto
rul unor elevi, atunci primiţi în tipografie, „Poeziile" lui Dimitrie Bo
]intineanu în două volume. Această lucrare, datorită condiţiilor grafice 
superioare în care a apărut, a obţinut medalia de argint la una din 
expoziţiile de cărţi, pentru ca, după puţin timp, Ispirescu să obţină din 
nou medalia de argint la expoziţia de la Iaşi, pentru ziarul „Tipograful 
român". 
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In iulie, 1866, are unele neplăceri : este chemat în faţa tribunalului 
pentru că tipărise în jurnalul „Legalitatea", al cărui proprietar şi re
dactor era P. Georgescu, un articol antimonarhic semnat de Anagnoste. 
Nedumerit, el se întreabă : „De ce un tipograf să fie chemat a răspunde 
pentru ce a lucrat, cînd el trebuie să mănînce. înţeleg ca autorul pentru 
ideile sale să fie chemat a răspunde ... sau redactorul foii". 15) Şi cum nu 
avea bani pentru onorariul avocaţilor, îşi ale Huieşte el singur apărarea. 

Este interesant acum să vedem cam ce făceau asociatii lui Ispirescu, 
în timp ce el muncea din greu? Walter, cea mai mare parte din zi o 
petrecea în cafenea ; ba mai mult, fără ştirea celorlalţi doi, le-a luat ba
nii ce li se cuveneau de la Primărie (probabil pentru unele lucrări), cu 
care urma să se achite chiria şi să se cumpere hîrtie, şi i-a cheltuit sin
gur. Acest lucru a dus la serioase discuţii, în care Gobl a avut o atitu
dine jignitoare şi ameninţătoare faţă de Walter. Walter pleacă supărat. 
Ispirescu, indignat de cele petrecute şi în semn de solida!'itate, pleadi 
după el Pe drum, Walter îi spune că intenţionează să se retragă din 
asociaţie. Ispirescu, cinstit cum era, promite că se va retrage şi el. 
1~tunci au apelat la Socec ca intermediar şi pentrucă Gobl, conform con
tractului, nu putea să le restituie capitalul la amîndoi, s-a hotărît să fie 
."cos din asociaţie Gobl. 

Tocmai în acest timp însă, Ispirescu este solicitat de Ion Ghica 
~;ă conducă „Tipografia Statului". El nu prea înclină, însă îl convinge Wal
ter care ii spune că trebuie să primească pentru a face un act de patrio
tism ce s-ar solda şi cu un cîştig însemnat pentru asociaţia lor. Iată 
Citm explică Walter aceasta : Ispirescu urma să primească drept salariu 
dela Imprimeriile Statului suma de lei 1200 lunar. Cei 600 de lei ce re
prezentau salariul lui Ispirescu primit de la asociaţia lor, ar fi rămas cîs
tig, plus 400 lei beneficiu. 

Ispirescu primeşte, pentru ca numai d11pă un an să-şi dea seama 
cu rnultă mîhnire că acest îndemn din partea asociaţilor săi era „o 
maşinaţie ca să-l înlăture de la conducere", - cum relatează el. 

După un an, înfăţişîndu-se la Socec, pentru ca să-şi afirme fiecare 
intenţiile, Ispirescu, cu corectitudinea sa din totdeauna, a socotit că este 
demn pentru el să-şi menţină hotărîrea de a părăsi „Asociaţia lucrăto
nlor tipografi", fiind convins că şi Walter, cel care se socotise de fapt 
jgnit, va face acelasi lucru. 

Acesta însă îşi schimbase părerea şi anunţă pe interlocutori că 
r<"1mîne alături de Gobl, îndepărtîndu-1 astfel pe Ispirescu, care, spre R 

nu-şi călca cuvîntul, este nevoit să se retragă. Consecinţele sînt dăună
toare pentru Ispirescu, întrucît el este păgubit atît de salariul de 600 lei 
precum şi de beneficiul de 400 lei, cît şi de pretenţia absurdă, dar totuşi 
realizată de către asociaţii săi de a primi fiecare din cei doi adică Walter 
~i Gobl, cîte 1200 de lei lunar, motivînd că aşa a primit şi Ispirescu de la 
Imprimeriile Statului, unde însă, acesta muncise în schimbul sumei res
pective. Desgustat, Ispirescu reflectează în jurnalul său : „Aci a fost 
manoperă. Ei se vede că se înţeleseseră a se descotorosi de un român,. 
după ce se servise cu numele meu a da un prestigiu oarecare stabilimen-

15) Ibidem, p. 14. 
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iului, după ce stăruisem cu slabele mele cunoştinţe a ajuta în dohîndirea 
acestui prestigiu." 

Legat de aceste întîmplări, cu multă amărăciune remarcă el „ ... cînd 
văd pe român nutrindu-se de idei de izolare, mi se rupe inima ... pe cînd 
pe streini îi atrage unul de altul ca un magnet ideia de naţionalitate". 16) 

Să reluăm firul evenimentelor ce au precedat desfacerea asociaţiei 
sus pomenite. 

La 5 decembrie, 1866, Ion Ghica îl chemase pe Ispirescu şi îi comu
nicase intenţia sa de a desfiinţa „Tipografia Statului", dar că pînă atunci 
doreşte totuşi, să-l numească director provizoriu pe Ispirescu în locul 
lui Stefan Rasidescu. Ispirescu, nevăzînd rostul acestei numiri, în condi
\iile de desfiinţare, mai devreme sau mai tîrziu, a tipografiei, refuză de 
cîteva ori ; iar în cele din urmă, la 17 ianuarie, 1867, i se aduce la cunoş
tinţă că a fost numit director şi este invitat să se prezinte în aceeac:;i 7i 
la tipografie, pentru a organiza apariţia la timp şi în bune condiţii a 
„ Monitorului". 

Dar ce putea face Ispirescu aci, cînd tipografia era o ruină, după 
cum spune chiar el : bugetul redus pînă într-atît, încît instituţia era în 
pragul desfiinţării. 

Cu toate acestea, datorită patriotismului său 'Şi a dragostei sale de 
meserie, porneşte cu multă seriozitate la muncă. întocmeşte un proiect 
de organizare al stabilimentului pe care-l prezintă lui Stefan Golescu. 
Acesta, la rîndul său, cere părerea lui C. A. Rosetti, care îl aprobă, după 
ce este studiat de lucrătorii din tipografia sa. Tipografii lui Rosetti, însu
Undu-şi toate ideile lui Ispirescu din proect, întocmesc un articol pe care: 
rI publică în ziarul „Românul", dîndu-1 drept al lor. 

Pentru bugetul din 1868, care comparativ cu 1865, cînd s-au cum
părat foarte puţine piese, este mult mai redus, Ispirescu a prevăzut cum
părarea a trei maşini de turnat, una de satinat, montarea unui stabiliment 
de xilografie şi una de litografie, precum şi aducerea din străiniltate a 
trei meşteri specialişti în cules, tipărit şi turnat. 

Tipografia nu avea în acel moment nici un mester conducător de 
prese mecanice şi de aceea lucra cu elevi. Menţionăm că, încep'înd din 
luna noiembrie, 1865, Imprimeria avea 25 de elevi interni, care purtau 
uniformă, avînd la chipiu, ca emblemă, un cocos. Ei aveau dimineaţa 
cursuri, cîte o oră de limba franceză, de latină şi germană. Păcat însă că 
)coala n-a durat. Ea s-a desfiinţat odată cu detronarea lui Cuza, la 
11 februarie, 1866. 

Redactor al „„Monitorului" era Geanoglu, care, în dorinţa de a fi 
director general, îl adula pe ministrul de resort. El vine cu tot felul 
ele proiecte de îmbunătăţiri, organizări, însă realizarea lor se datora altora. 
Ispirescu constată cu ironie la adresa acestuia. „Leafa trebuie să o pri
mească pe o lună şi două înainte. Dacă nu-i ajunge, ministrul îi mai 
:face parte şi din fondurile secrete". 17) 

După doi ani de „purgatoriu al funcţionarismului", după cum nu
meşte Ispirescu acest interval de timp, părăseşte tipografia pe care pri
mise să o conducă numai din dorinţa de a contribui la dezvoltarea artei 

16) Ibidem p. 56. 
17) Ibidem p. 48. 
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grafice româneşti, şi înfiinţează o nouă tipografie numită a „Laborato
rilor români". Ca asociaţi îi avea pe P. Jorjan, C. P. Conduratu, legătorul 
Busnea, preotul Petre de la Mavrogheni şi ginerele acestuia Iancu Eco
nomu, funcţionar. Tipografia a funcţionat într-o clădire din str. Modei 
nr. 3 (mai tîrziu str. Pictor Grigorescu), în perioada 25 februarie 1870 -
l octombrie, 1870. La puţin timp, a fost mutată în str. Regală, dar, pentru 
că tipografia Găbl-Fiii cumpără imobilul respectiv, se mută în str. Aca
demiei, nr. 19, unde a funcţionat pînă la moarlea lui Ispirescu. 

Directorul ei tehnic a fost Petre Ispirescu. 
In 1877, tipografia şi-a schimbat numele în „Tipografia Academiei 

Române", iar din 1879 înainte, proprietarul acesteia rămîne Petre Ispi
rescu singur 

In prima perioadă, adică înainte de a deveni Ispirescu proprietar, 
in „Tipografia Laboratorilor Români" s-au publicat printre altele zia · 
rele: „Tipograful Român", ,,Gazeta Spitalelor", „Ghimpele", „Gazeta sa
telor" a lui I. Ionescu, „Urzicătorul", „Gazeta de seară", „Presa", precum 
~i lucrări ca : „Istoria universală antică" de M. Mihăescu, „Eloiza" co
medie de V. A. Urechea, „Cristianismul si catolicismul" de I. Eliade, 
„Versificări umoristice", „Vocea poporului" de G. Baronzi, „Dicţionarul 
limbii române, de Laurian şi Massim, Glosar dt• vorbe străine în limba 
română, de aceiaşi, „Gheorghe Lazăr şi şcoala română" de P. Poenaru şi 
G. Sion, „Analele Societăţii Academice Române", „Convorbiri economice" 
de I. Ghica, „Opere complete" în 3 volume de C. Negruzzi, „Poezii" de 
hcob Negruni etc. 

La această tipografie, unde Ispirescu a lucrat pînă în ultima zi a 
vie\ii sale, se imprimau şi lucrările Academiei Române al c'.irei nume, 
de altfel, il şi purta. 

Toate lucrările tipărite sub îngrijirea lui Petre Ispirescu au fost 
apreciate ca lucrări grafice de o înaltă ţinută artistică. însă munca isto
vitoare ce dura între 16 şi 18 ore pe zi era firesc să-l doboare în cele 
din urmă. In decursul întregii sale vieţi, Petre Ispirescu s-a putut odihni, 
de munca fără preget pe care o depunea, numai în două rînduri : cînd 
a vizitaţ-o pe fiica sa Elena, învăţătoare la Roşiorii de Vede, făcî'nd 
apoi o pitorească şi plină de umor descriere a acestei plimbări, şi a doua 
·oară, cind a fost nevoit să părăsească Bucureştiul, după primul atac de 
-congestie cerebrală, ducîndu-se la Cîmpul-Lung. 

Sfîrşitul l-a găsit, după o zi şi o noapte de muncă, aplecat deasu
pra manuscrisului „Războiul pentru independenţă", pe care se grăbea să-l 
termine cit mai curînd. Insă acest al doilea atac de congestie cerebrală, 
cauzat desigur de o muncă fără odihnă, l-a doborît la 21 noiembrie, 1887. 

* * „ 

Din însemnările pe care ni le-a lăsat în jurnalul său, P. Ispircscu 
apare ca un om onest ce s-a găsit în permanent conflict cu societatea 
burgheză, capitalistă, în care a trăit. Fiind în general un om care şi-a 
stăpînit revolta, el manifestă totuşi o completă nemulţumire faţă de 
starea de lucruri din vremea lui : „Lumea de azi - scrie lspirescu 
a mo-;;tenit tot avutul celei de ieri. Incotro te uiţi nu vezi decît lipsă de 
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sinceritate, lipsă de încredere, lipsă de tot ce e moral. Cel mai mare,. 
cel mai puternic, desbracă pe cel mai mic, pe cel mai slab şi toţi vor 
Eă fie sus, ei toţi unul asupra altuia. hi răpe5c unul altuia tot, pînă de--ar 
putea şi chiar bucăţica de pîine a copiilor. Imagină fidelă a naturii"- 1 ~) 

P. Ispirescu a definit societatea burgheză ca pe o lume condusă dupii 
legea junglei. 

Manifestînd permanent o dragoste neţărmmită faţă de poporul rn -
mân, tipograful-scriitor, are accente cu adevărat patetice : ,.Te plîng, Ro
mânie. Populul blînd şi generos, oare nu o să se termine odată suferinţele 
tale ? Cu banii tăi, aceste lepădături s-au tîrît cîtva timp pe gunoaiele 
cetăţii celei mari a lumii şi apoi, deveniţi ceea ce sînt, ei te dispreţuiesc, 
te omoară, te jefuie5c. Altă dată te turmenta lepădăturile fanarului, de 
astă dată gunoiul tău, perfecţionat în arta rapacităţii. te strînge de gît". 14

) 

Trăind din plin sentimentul că o societate bazată pe minciuni ,ge·
nerează nedreptate socială şi, deci, exploatarea, P. Ispirescu manifestă 
convingerea că va trebui să vină ziua dreptăţii pentru masele largi. 
populare. · 

Iar prin aceasta, fără a fi fost un militant politic şi cu atît mai puţin 
un îndoctrinat, P. Ispirescu a avut clară intuiţia revoluţiei socialiste. 
pe care va trebui să o facă poporul român. Numai pe baza acestei intuiţii, 
a unor transformări revoluţionare care se impun, se poate explica ati
tudinea critică pe care scriitorul tipograf o ia, faţă de metodele de învi\
ţămînt în general, de educare a maselor ţărănesti în special : „Ei, (profe
sorii) dau în mîna poporului cărţi care să-i corupă, în loc să-i civilizeze. 
Ce sînt principiile de pedagogie şi metodologie ce îndoapă pe ţărani cu 
~dei de a purta vara pălării de paie sau de mătase ... După ce arată tăra-
nului o multime de trebuinţi, pe care e nevoit să-şi cheltuiască tot <'e· 
cîştigă, procopsiţii noştri nu le arată şi mijlocul prin care să cîştige pa
rale mai multe. Cînd mi-a căzut în mînă această carte pren1 iată mă a-ş
teptam să văz învăţînd pe sătean, cum să lucreze' mai uşor.„, mai hine 
şi cu mai puţin cost. iar nu să poarte pălării de paie" 20) 

Un om cu asemenea concepţii. care îşi stăpînea revolta asupra ne
dreptelor aşezări ale societăţii, era firesc să-şi împărtăşească nemulţumi
rea şi în ceea ce priveşte situaţia în propria lui meserie. Şi, de asemenea, 
era firesc ca să caute pe cit îi stătea în putere, să vină în ajutorul tovară
şilor săi de muncă, lucrătorii tipografi. Cînd el scrie că intră la lucrn la 
7 dimineaţa şi iese seara, „de multe ori la 8, la 9 5au la 10, după împre
jurări, de ordine la 7 ore seara", ne dăm seama că era foarte nemulţumit 
din cauza acestei situaţii. Ispirescu nu a fost un patron obişnuit, ci un om 
care s-a preocupat şi de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a lucrătorilor 
tipografi din ţară, şi din tipografia sa, pentru a cărei realizare nu s-a pre
cupeţit să cheltuiască aproape tot ceea ce a putut cîştiga. Referitor la 
imensele greutăţi cărora trebuia să le facă faţă, Ispirescu se plîngea : 
„Ah ! Mare lucru este şi sărăcia asta la om : Mă sbat, mă muncesc, 
dau din colţ în colţ, cînd este capul lunei şi abia-abia pot să încropesc 
a plăti lefile. Greu lucru este să începi o afacere care cere capital gras 

Hl) Ibidem p. 2. 
19) Ibidem p. 55. 
20) Ibidem p. 54 . 
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·şi tu să aibi ce pe apă nu curge." Sau : „Toată garderoba mea se măr
.gineşte într-un rînd de haine. Acestea sînt şi de sărbătoare şi de lu
crătoare". 

Este de-a dreptul uimitoare energia şi marea putere de muncă, dă-· 
ruirea totală a lui P. Ispirescu în toate acţiunile sale. 

Te întrebi cu justificată mirare : cînd mai găsea timp acest mare 
·cumulard să se dedic<' cu tot sufletul atîtor probleme ? Căci Ispirescu 
nu s-a mulţumit să-şi exercite simpla sa meserie de „culegător tipograf". 

Judecînd munca lui de tipograf, din acest unghi de vedere, ne apare 
ca firească stăruinţa pe care a depus-o şi cheltuielile pe care le-a făcut 
pentru a edita ziarul „Tipograful român", prima gazetă muncitorească 
din Bucureşti şi din ţară, precum şi contributia pe care a avut-o la orga
nizarea în 1858 a primei case de ajutor reciproc a lucrătorilor tipografi 
din Bucureşti. 21 ) Această societate este prima formă de organizare pro
fesională a lucrătorilor tipografi din România. In ea îl aflăm pe Ispirescu 
-ca membru al comitetului, alături de C. A. Rosetti, preşedinte ; S. Wal
ter, vicepreşedinte ; St. Rasidescu, casier ; Mihalachc, Găleşanu, Zissu 
Popa, membri. 

Faţă de această asociaţie, P. Ispirescu a manifestat un interes con
stant : el poate fi considerat sufletul ei. lată ce scrie ziarul „Solidari
tatea" : „Aflăm cu multă plăcere că domnul P. Ispirescu, directorul ti
pografiei „Academia Română", intervenind între lucrătorii atelierului 
d-sale, spre a participa ca membrii ai societăţii „Gutemberg", pentru aju
tor reciproc, convingîndu-i că trebuie să participe la drepturile ce dînsa 
acordă fiecărui asociat şi la obligaţiunea ce le impune, a reuşit a spori 
numărul membrilor acelei societăţi încă cu cîtiva colegi." 

* * * 

Nu putem încheia această fugară consideraţie asupra activităţii lui 
Petre Ispirescu - care timp de 45 de ani din cei 57 cîţi i-au fost hărf.
ziţi să trăiască, s-a dăruit cu tot devotamentul meseriei pe care o îmbră
ţişase - fără să nu ne afirmăm sentimentul de mare admiraţie şi o pre
ţuire postumă pentru această luminoasă figură a culturii româneşti de 
la mijlocul veacului trecut. 

RESUME 

L'article apporte quelques aspects nouveaux sur l'activite de tipographe 
·de recrivain roumain Petre Ispirescu. representant run des traits Ies plus mar
<1uants de sa personnalite. 

En examinant le „Jourrial" de l'ecrivain - en manuscrit - on a pu relever 
Ies principaux aspects de son activite de tipographe, Ispirescu s'etant efforce tout 
au long de sa vie d'elever !'imprimerie roumaine au niveau et aux exigences de 
la tipographie moderne mondiale de son temps. 

21) În anul 1865, această casă de ajutor reciproc a fost reorganizată şi a luat 
numele de „Asociaţia lucrătorilor tipografi diri România ; iar in 1872, a fost din nou 
reorganizată, luîndu-şi numele de ,.Societatea generală de ajutor reciproc a lucră
torilor tipografi Gutemberg." 
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BUCUREŞTI, CENTRU AL APARIŢIEI ŞI DEZVOLTĂIUI 
PRESEI MILITARE ROMANEŞTI 

de ELENA POPESCU 
şi C. CAZANIŞTEANU 

Din multitudinea problemelor politice, economice, sociale şi cul
turale ce caracterizează efervescenta dezvoltare a Bucurestiului în a doua 
parte a secolului al XIX-lea, o importanţă crescîndă ~apătă aspectele 
privitoare la istoria sa m'ilitară. Aceasta cu atît mai mult, cu cît, fiind 
capitală a ţării, aici s-au concentrat aproape în chip exclusiv, toate insti
tuţiile centrale ale oştirii, precum şi sediile a numeroase unităţi. Bucu
reştiul reprezenta aşadar, centrul în jurul căruia gravitau chestiunile 
majore ale armatei cu toate implicaţiile lor. Dintre ele ne vom opri asu
pra presei militare editate în capitală. ln paginile acesteia pot fi urmă
rite eforturile şi acţiunile iniţiate pentru făurirea unei armate puternice, 
care avea să-şi dovedească calităţile combative în războiul pentru inde
pendenţă din 1877-1878, precum si ansamblul problemelor vieţii militare 
bucurestene. 

După orientare şi conţinut, publicaţiile militare pot fi grupate în 
trei categorii oarecum distincte, cu toate că prezintă multe elemente 
comune ce se întrepătrund : ziare propriu zise, în care sînt abordate pro
bleme din cele mai diverse. militare sau de altă natură, ca „Observato
r ul militar", „Resboiul" etc.; reviste teoretice generale, precum ,.Re
•;ista armatei" şi „Revista militară" ; periodice pe arme, cum sînt „Re
v ista infanteriei" sau „Revista artileriei", cu un profil teoretic deli
mitat la specificul corpului respectiv. 

Prezentarea fiecărei publicaţii în parte - deşi rezumativă - va 
·;nlesni cunoaşterea unor izvoare informative de primi'l mînă, uneori 
neaşteptat de bogate. 

* *. 
Prima publicaţie ostăşească avea să vadă lumina tiparului în Bucu

reşti, 1) la puţină vreme după înfăptuirea Unirii Principatelor. ln ziua 
de joi 23 iulie 1859, apărea săptămînalul Observatorul militar, purtînd 

1) Nerva Hodoş şi 1).1. Sadi Ionescu, Publicaţiile periodice romdneşti, Buc., 
1!113, p. 459. 
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subtitlul „ziar politic şi ştiinţific". Dar, din cuprinsul celor 18 numere 
care se păstrează, se desprinde cît se poate de convingător caracterul 
său exclusiv militar. Menirea noii foi reiese limpede din „prospectul" 
semnat de colonelul I. Voinescu şi locotenentul Gr. Lipoianu, iniţiatorii 
şi întemeietorii publicaţiei, cel din urmă fiind şi „redactor răspunzător". 
„Scopul nostru - se spunea în prospect - va fi de a ne sili de a ne face 
trebuincioşi tuturor ofiţerilor in genere, cadeţilor din şcoala militară şi 
chiar unterofiţerilor, dîndu-le printr-acest ziar cele mai principale obiecte 
ale artei militare, la care se exersează în toate zilele. Ne vom sili încă, 
pe cît ne vor erta mijloacele, spre a dezvolta arta militară care cere mai 
multe talente şi cunoştinţe". 2) . 

Ziarul se trăgea în tipografia lui C. A. Rosetti. Abonarea se făcea 
prin Ministerele de Război de la Bucureşti şi Iaşi, armatele celor două 
iări nefiind unificate la acea dată. Ultimul exemplar păstrat dakază 
din 3 decembrie 1859. 

!n 1860, aşa cum se menţiona în primul său număr apărut la 6 fe·
bruarie, „simţindu-se neapărata trc>buinţă a unui ziar oficial militar, 
Ministerul de resboi a hotărît a-l :;coate de astăzi sub numele de Moni
torul Oastei". 3) 

Înfiinţat în Bucureşti. iniţial ca ziar oficial al Ţării Romîneşti, el 
devine, începînd cu nr. 22, dm 13 iunie 1860, organul Principatelor 
Unite.") Era o publicaţie de caracter informativ - de felul Monitorului 
oficial - cuprinzînd însă toate decretele, hotărîrile şi măsurile ce pri
veau numai oştirea. 

Tipărirea Monitorului Oastei, s-a făcut la început la Imprimeria 
Ministerului de Război, strada Mogoşoaiei, nr. 11, iar mai tîrziu la Im
primeria statului. :;) 

În paginile sale sînt înserate numeroase şi foarte variate materiale 
care reflectă viaţa bucureşteană din a doua jumătate a secolului trecut, 
evident sub aspectul său milite.r. !:ipre exemplificare cităm unele dintre 
ele, în ordinea apariţiei") : Instrucţiuni pentru admiterea în Şcoala mili
tară din Bucureşti pentru anul 1860 ; prezentarea sărbătoririi zilei de 
:24 ianuarie 1861 în Bucureşti : Înalt ordin de zi din 21 iulie 1861 pentru 
constituirea taberei de la Floreasca ; relatări despre stabilimentele mili
tare, în care se consideră că „cel mai însemnat stabiliment militar este 
eapsuleria şi fonderia din Dealul Spirei", consemnîndu-se totodată vizita 
făcută acolo de Al. I. Cuza la 19 iulie 1862 : 7) Şcoala militară din Bucu
reşti de căpitan E. Pencovici ; !nalt decret referitor la modul alcătuirii 
guardei orăşeneşti din Bucureşti etc. 

2) Observatorul Militar, An I (1859), nr. 1, p. 1. 
:l) Monitorul Oastei, (1860), nr. l, 6 februarie, p. ::i. 
4) Primele sale numere s-au retipărit la Iaşi ca a doua ediţie, iar din 

18 iunie 1860 Monitorul tipărit în Bucureşti devine ziarul oficial al întregii ar
mate, atît din Ţara Românească cît şi din Moldova. 

5) Din anul 1866, tipărirea s-a făcut o îndelungată perioadă la Imprimeria 
statului din Curtea Şerban Vodă ; după aceea sînt indicate Tipografia Statului 
din strada Brîncoveanu, nr. 9 şi Imprimeria statului din Bulevardul Independenţei. 

6) Articolele citate au fost publicate în anii 1860, 1861, 1862, 1865, 1876, 1880, 
1881, 1898. 

1) Monitorul Oastei, (1862), nr. 42, din 30 iulie, p. n5-744. 
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In anul 1864 Ministerul de război scoate - în imprimeria sa din 
Calea Mogoşoaiei 11 - un Anuar militar al oastei române. In paginile 
sale era înfăţişată în sinteză întreaga organizare a armatei române, de la 
:'tatul major princiar pînă la ultimele unităţi neregulate. Dădea în re
zumat ştiri preţioase şi asupra corpurilor din Bucureşti, Şcolii militare, 
Direcţiei stabilimentelor de artilerie, Spitalului central militar şi ofiţe
rilor din capitala ţării. 

Păstrîndu-şi permanent ~tructura, titulatura anuarului suferă însă 
cîteva schimbări succesive. In 1868 se intitula Anuar militar al armatei 
române, editat fiind la Imprimeria statului, pentru ca la numai doi ani 
8ă devină Anuarul armatei române. De la 1883 ia denumirea de Anuarul 
oficial al armatei romane, pe care o va păstra pînă la sfîrşitul veacului. 

România militară este titlul sub care au fost editate trei reviste ce 
s-au su13cedat în Bucureşti în cca de a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea. 

Astfel, în ianuarie 1864, un grup de militari - între care căpitanii 
G. Slăniceanu, A. Gramont, G. Angelescu, E. Boteanu, E. Pencovici, 
A. Angelescu, E. Arion şi G. Borănescu ·-, au înfiinţat revista „România 
Militară", anunţînd că ea urma să apară la 15 ale fiecărei luni, începînd 
de la 15 februarie 1864. 8) Tipărirea se făcea în !primăria Ministerului 
de război din Calea Mogoşoaei, nr. 11. 

Scopul revistei, enunţat în subtitlul „Sciinţă, artă şi istorie mili
tară", era pe larg prezentat în prospect. In 1866 revista îşi încetează 
existenţa. 

Intre anii 1891-1897 România Militară a reapărut, de astă dată 
din iniţiativa unui grup de ofiţeri de stat major aflaţi în Capitală, cu 
menirea de a fi „nu numai al ofiţerului de stat major dar şi a tutulor 
combatanţilor din celelalte arme, artilerie, cavalerie, infanterie şi geniu, 
precum şi a tutulor acelora ce ap::irţin diferitelor servicii ale armatei, 
cari prin ideile lor vor concura a da la lumină prin paginile acestui organ, 
tot ce este necesar la dezvoltarea sistematică a unei armate de campanie, 
tot ce concură la o organizaţiune şi o in,.trucţiune solidă pentru ca aceasta 
i'ă ajungă la maximum de mobilitate ce se 'cere unei aimate pentru a 
putea lupta la cimp". 9) 

Primul număr datează din martie Hl91. Revista era tipărită lunar, 
în tipo-litografia Eduard Weigand din Bucureşti, str. Covaci, nr. 14. Di
recţia, redacţia şi administraţia erau la Şcoala de război, din strada Ştir
bei Vodă. 

In cuprinsul acestei publicaţii găsim materiale referitoare la buna 
organizare şi instruire a armatei, la şcolile militare, la tactică şi stra
tegie ; erau înserate de asemenea noutăţi militare din ţară şi străină·
tate, biografii ale unor personalităţi militare, buletine bibliografice. Au 
apărut aci şi unele articole legate de viaţa oraşului Bucureşti, ca de 
pildă Adevărul asupra fortificaţiiloi· de la Bucureşti, 1°) precum şi cursuri 

R) România Militar:i, (18fi4), voi. I, p. 4. 
9) Ibidem, an. I, (1891), nr. I, din martie, p. 1. 

IO) Ibidem, an. I, (1891). nr. 10, din decembrie, p. 94-107. 
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predate la Şcoala superioară de război din Capitală, ca cel al generalului 
de divizie Şt. Fălcoianu privind istoria războiului din 1877-1878. 11) 

Ultimul său număr a fost editat în decembrie 1897. 
Pe baza !naltului decret nr. 3663 din 1897 12) relativ la înfiinţarea 

revistei „România Militară", la Marele Stat Major al armatei din Bucu
reşti, a fost dată decizia ministerială nr. 319 din 16 ianuarie 1898, prin 
care se hotăra scopul, conţinutul şi modul său de realizare. Ea urma să 
apară o dată pe lună, cu începere de la 1 ianuade 1898, iar pe lingă 
r.umărul lunar al revistei trebuia E.ă fie editat săptămînal un „Buletin 
al României Militare", de acelaşi format cu aceasta 13) şi care urma să 
cuprindă cele mai importante ştiri din ţară şi străinătate. H) Olientarea 
sa era dată de Marele Stat Major ·- unde se afla aiît redacţia cit şi ad
ministraţia - şi se înfăptuia printr-un Comitet de direcţie prezidat de 
subşeful Statului major general al armatei. Articolele publicate cuprind 
aspecte ale vieţii militare ce se desfc'işura în Bucureşti în perioada de 
care ne ocupăm, reflectate şi de conferinţele ce se ţineau pe di[erite 
teme de specialitate, cum ar fi: „Calibrul artileriei viitoare", confe1"inţa 
ţinută de colonelul Perticari la Arsenalul Armatei din Bucureşti 1 ~) sau 
„Serviciul şi ofiţerii noştri de stat major", conferinţă ţinută de colonelul 
Tătărescu la Clubul militar din Bucureşti. 16) Alte titluri vorbesc de ac
tivitatea ce avea loc în unele instituţii militare importante din Capi
tală: „Spitalul Central al Armatei", de medic de corp de armată Dr. De
mosthen, „Studiu epidemiologic şi statistic asupra cazurilor epidemice 
de febră tifoidă din garnizoana Bueurcşti", de medic de regiment cls. I-a 
Dr. Butză, „Tema tactică dată la examccnul de admitere în Şcoala supe
rioară de război în anul acesta", de eăpitan Cornăţeanu etc. 

De la 1 ianuarie 1900, potrivit deciziei ministeriale nr. 308 din 31 
decembrie 1899, revista România Militară devine o anexă a Monitorului 
O astei. 

Cu un profil oarecum asemănător Anuarului oficial al Armatei 
române, se editează din 1865 Almanahul militar. Cu toate că prezentarea 
vieţii militare ocupa cel mai mult spaţiu, fiind vorba totuşi de un al
manah, este lesne de înţeles că în sumarul acestuia şi-au găsit loc şi lu
cruri legate de aspecte diverse. 

După un an se transformă în Almanahul român, care, deşi consi
derat „o urmare a Almanahului militar din anul trecutul" 17), avea o 
orientare mai generală. 

Intre 1 august 1866 şi 26 iunie 1367 s-au editat 42 de numere din 
revista săptămîna.lă Luptătorul, denumită în subtitlu „Foae Militară.". 
Redactorul său a fost Gr. Cantilli, iar sediul a fiinţat iniţial în Calea 

11) România militară (1894), nr. 42 din august, voi. II, p. 151-190. Urmarea con
tinuă să apară în nr. 43, 44, 45, 46 din 1894 şi nr. 47, 48 din 1895. 

12) Publicat în Monitorul Oastei, (1897), nr. 54. din 13 deoemLrie. 
13) De la 1 ianuarie 1899, Comitetul de direcţie a luat hotărîrea ca Buletinul 

săptămînal al revistei România Militară să apară sub formă de ziar, pentru a în
lesni „o extindere cît se poate mai mare publicaţiilor de interes imediat", Romii· 
nia Militară, an. I, (1898), voi. II, nr. 6 din decembrie. 

14) Monitorul Oastei, (1898) nr. 3, partea regulamentară şi nr. 2, p. 11. 
15) România Militară, an. I, (1898), vol. I, nr. 5 din mai, p 1-23. 
16) Ibidem, (1898), nr. 4 din aprilie, p. 3-30. 
17) Almanahul român, Buc., 1866, p. 5. 
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Mogoşoaiei nr. 42, pentru ca din octombrie 1866 să fie mutat în strada 
Ştirbei Vodă, nr. 6. In paginile sale~ se redau în general extrase ciin mo
nitor, privitoare la problemele cu specific militar, diferite studii de spe
dalitate, ştiri din străinătate şi fapte di.verse. Se găsesc şi informaţii 
despre cele ce se petreceau in Capitală, cum ar fi de pildă inspectarea 
Stabilimentelor de artilerie. conduse de colonelul Herct. 18) 

Declarîndu-şi de la primul număr - din 7 iulie 1870 - intenţ1iie, 
hebdomadarul Revista militare îşi fixa nu numai orientarea şi progra
mul de urmat, dar însăşi cuprinsul în dete.liu al publicaţiei. După ce îşi 
incunoştiinţa cititorii că nu se va ocupa „decU cu cestiuni curat mili
tare", arăta că 'rolul său este ,.de H vulgarisa toate cestiunile privitoare 
le.• armată şi de a introduce gustul i'Ludiului pentru junii noştri ofiţeri·'. 19) 

S-a bucurat de colaborarea unor ofiţeri capabili, preocupaţi de pro
gresul artei şi ştiinţei militare romcî:•1eşti, dintre care amintim pe Col. Gh. 
Anghelescu, căpitanii Cazi.mir, Dumitrescu, Carcaleţeanu, Scheletti sau 
locotenentul D. Brătianu. De aceea nu puţine au fost lucrările de temei
nică şi multilaterală analiză din coloanele sale. 

Redacţia şi administraţia erau situate în acelaşi loc, la casa Schlah
terr aşezată în intrarea Nordului (grădina Cişmigiu). Se pare că îşi înce
tează apariţia nu cu mult înainte de a împlini un an de existenţă. 

Incă din 1876, ofiţerii Cercului militar din Bucureşti au luat lău
dabila iniţiativă de a fonda o revistă pentru satisfacerea necesităţilor de 
informare ale întregii armate. Aşa se face că la 15 febraurie 1877, în
registrăm ivirea numărului dintîi al Revistei armatei ce „va trata cestiuni 
care se refer la orgaflizarea armatei, la tactică, la administraţie, la buna 
stare şi higiena soldatului, într-un cuvînt toate acele cestiuni care au 
legătura cu armata" şi lucru nu lipsit de importanţă „va căuta a face 
cunoscut instituţiile militare ale celorlalte state, recomandînd măsurile 
care ar fi de adoptat în armata noastră" „., a stimula gustul studiului 
ştiinţelor militare, a arăta utilitatea şi importanţa armatei, căutînd a o 
pune pe adevărata treaptă ce trebuie să ocupe în societate". 20) Era con
dusă şi îndrumată de o „comisiune dirigentă", din care făceau parte 
printre alţii, dr. Carol Davila preşt:dinte şi coloneii M. Vlădescu, E. Bo
teanu, E. Arion, lt. col. C. Mareş. S. Voinescu, cpt. R. Magheru ş. a. 
membrii. Apropierea războiului de independenţă pune capăt acestei 
publicaţii bilunare, al cărei ultim număr se opreşte la 1 aprilie 1877. 

Reapare în circuitul presei militare la 1 aprilie 1883, cînd se reia 
publicarea ei într-o a doua ediţie. De astă dată, animatorul reeditării 
este căpitanul Gr. Crăiniceanu. Noua serie a Revistei armatei, 21) conti
nuă să-şi păstreze caracterul de revistă teoretică generală, ce îmbrăţişa 
dezvoltarea tuturor armelor fără excepţie. 

Este revista în care abundă materialele privitoare la istoria mili
tară a Bucureştilor, cu deosebire la lucrările de fortificare a Capitalei 
întreprinse la finele secolului al XIX-lea. Dintre ele menţionăm : Uti
litatea fortificaţiunilor de la Bucureşti, de mr. Gr. Crăiniceanu, 22

) For-

IR) Luptătorul, (1866), nr. 22 din 26 decembrie, p. 350. 
19) Revista militare, an. I, (1870), nr. 1, p. 3. 
20) Revi~ta armatei, an. I, (1870), nr. 1, p. 2. 
21) Revista armatei, seria nouă, an I (1883), nr. 1, p. 6. 
22) Ibidem, an. III, (1885), nr. 12, 30 noiembrie, p. 679-685. 
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tificarea Capitalei, de cpt. C. N. Hărjeu, 23) Experienţele cupolelor la 
Bucureşti, de mr. Gr. Crăiniceanu, 2"') Cîteva cuvinte asupra călătoriei 
)n balon de la Bucureşti la Turtucaia, de lt. A. Văitoianu, 25) lt'ortifica
ţiile Bucureştilor în raport cu noile substanţe sfărîmătoare, de lt. col. 
E. Boteanu. 2G) Semnalăm de asemPnea existenţa relatărilor asupra uni
tăţilor, stabilimentelor, şcolilor şi celorlalte instituţii centrale militare 
concentrate în Bucuresti. 

Iniţial periodicttl apare luna~· sub îngrijirea unui „comitet diri
r;ent", pus sub preşedinţia generalului H. Herct şi a unui comitet de 
redacţie, cu col. S. Voinescu, prim-redactor. Din 1885 este scos la două 
săptămîni, pentru ca din 1898 să redevină lunar. !n 1885 comitetul de 
direcţie se înlocuieşte cu o conducere unică, reprezentată de un director, 
ales iniţial în persoana colonelului Chiriţescu, căruia i-au succedat pe 
rînd în această funcţie colonelul S. Voinescu, colonelul C. Poenaru şi 
din anul 1889 pînă după 1900 col. A. Carcaleţeanu. Se tipărea în tipo
grafia lui Ştefan Mihăilescu, din :,trada Covaci nr. 14 şi apoi la tipo
!itografia Ed. Wiegand, succesorul ld Mihăilescu. 

Războiul pentru independenţa de stat a României prilejuieşte îm
bogăţirea publicaţiilor milltare bucureştene cu două ziare politice coti
diene - Resboiul şi Dorobanţul - destinate „a ţine publicul la curent 
cu operaţiunile militare şi cu faptele de arme ale armatelor beligerante". 

Resboiul apare de la 23 iulie 1877, iar Dorobanţul de la 15 noiem
brie acelaşi an. In afara comunicatelor de pe teatrele de operaţii, în 
coloanele amîndorora întîlnim alături de informaţii din ţară şi de peste 
hotare, foarte multe însemnări din viaţa economică, militară şi mai ales 
politică a Bucureştilor. Ambele se menţin şi după terminarea ostilită
ţilor, însă valoarea lor din punct de vedere militar scade simţitor. 

Incepînd de la 1 iulie 1880 a apărut sub direcţia locotenent-colone
lului S. P. Scheletti, publicaţia militară bilunară ,,Ostaşul". 

In structura revistei ocupă rubrici distincte problemele legate de : 
armata română, armatele străine şi ştirile militare din ţară şi de peste 
hotare. 

Dintre materialele apărute, menţionăm pe cele referitoare la ani
versarea căderii Plevnei, la 28 noiembrie 1880, cînd a avut loc la Bucu
r c>şti, pe Bulevardul Academiei, în faţo_ statuiei lui Mihai Viteazul so
lemnitatea distribuirii drapelelor unităţilor nou înfiinţate ; 27) dintre co
laboratori amintim pe coloneii H. Herct, Gr. Ipătcscu, E. Arion şi căpi
bnul Gr Crăiniceanu. 

Revista îşi încetează apariţia in martie 1833, cînd se editează ulti
mul ei număr. 

Pe la mijlocul anului 1885 a început să se editeze, ca revistă săp
tămînală, un organ al veteranilor, sub numele de Veteranul. Primul nu
măr păstrat din această publicaţie este nr. 6, din 7 iulie 1885, anul I, 
iar ultimul nr. 227, din 9 octombrie 1888. 

23) Ibidem, an IV, (1886), nr. 56, 13-31 martie, p. 173-179 şi 253-254. 
24) Ibidem. nr. 4, (1886), 28 februarie, p. 125-136. 
25) Ibidem, an VIII, (1890), nr. 4. 28 februarie, p. 159-167. 
26) Ibidem, an IX, (1891), nr. 6, 31 martie, p. 233-248. 
27) Ostaşul, (1880), nr. 11, 1 decembrie, p. 487-49tl. 
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Redacţia şi adiminstraţia revistei se găsea la Hotel de Francia, iar 
redactor şi girant responsabil era căpitanul C. IVI. Moroiu. 

Datorită unui grup de ofiţeri entuziaşti şi întreprinzători, se pun 
bazele celei dintîi publicaţii de armă de la noi, cunoscută sub numele de 
Revista artileriei. In luna ianuarie 1887 se deschidea şirul lunar al sus
zisei reviste, făurită pentru „a răspîndi în armată cunoştinţele folosi
toare ei, ţinînd-o în curent cu progresele sciinţelor militare în ţară şi 
străinătate". 28) De bunul .!Tiers al revistei se îngrijea „comitetul iniţia
tor", al cărui preşedinte era generalul E. Arion inspector general al ur
tileriei. Din 1889 treburile pnblicaţiei sînt transferate unui director. 
Colonelul AL Tell va prelua conducerea de la această dală şi o va piislra 
tirziu după 1900. Revista era tipi:irită \n aceeaşi intreprindere tipogra
fică a lui Ed. Wiegand. Pe lî.1wă a•·ticole de inleres militar general sau 
de strictă specialitate artilerb'.tică, nu puţine sint studiile sau comuni
cările legate de unele laturi :nili ta1·e ale istoriei Capitalei ţării, printre 
care cele ale Lt. V. Iliescu inlitulate „Fabricarea materialului nostru de 
artilerie în ArsE:nalul armatei" 29

_1 şi ,,Fabricarea proiectilelor în .Arse
nalul nostru" 30) sau „Istoricul Pyrotechniei", de lt. col. I. V. Năsturel, ~1) 
„Dare de seamă a experienţelor execu.tate în ziua de 4 iulie 1894 in poli
gonul Cotroceni cu un tun Maxim Nordenfeld de 57 mm. cu tragere re
pede de cîmp şi altul de carponieră", de mr. T. Paraschivescu 32) şi „Con
diţiunile de admitere în Divisi.unea preparatoa;,·e a Şcoalei speciale de 
artilerie şi geniu din Bucureşti." 33) 

Din iniţiativa unui grup de ofiţeri, ccnstituit în comitet sub direcţia 
locotenentului colonel Gr. Crăiniceanu, a apărut în Bucureşti, din ianu
arie 1890, revista lunară Pub!icaţiile Militare. După ce îşi schimbă de 
cîteva ori titulatura 34), revista se reorganizează şi de la 12 ianuarie 1892, 
ia numele de Cercul publicaţiunilor militare. De la 22 ianuarie 189;) în
tîlnim 2 ediţii ale Cercului Publicaţiunilor militare : una revislă lunară, 
cealaltă, identic intitulată, revistă săptămînală. 

La început revista s-a tipărit în Tipografia Carol Gobl, apoi succesiv 
în alte tipografii din Capitală, la unele din ele - cum ar fi Thoma Ba
silescu, Voinţa Naţională, Dreptatea - revenind la diferite intervale. 

Printre titlurile publicate reţm atenţia şi unele referitoare la Bu
cureşti, ca : Organizarea cetăţii Bucureşti, Fortificaţiile de la Bucureşti, 
Memoriu asupra fabricaţiunii cuirasmoentelor cetăţii Bucureşti de colonel 
Herjeu. 35) 

Sub direcţia lt. col. Christodorescu Dimitrie şi redacţia căpitanului 
Puică Nicolae, se editează în Bucureşti, cam din ultimele luni ale anului 
1893 şi pînă în 1899, Ecoul Armatei. Organizatorii îşi propuneau să abor
deze o multitudine de aspecte din cele ce frămintau oştirea românească, 

28) Revista artileriei, an III, (1889), t. V, ianuarie, p. 76. 
29) Ibidem, (1889), februarie, p. 130-143. 
30) Ibidem, an IV, (1890), aprilie, p. 293-311 şi mai, p. 361-376. 
31) Ibidem, (1894), ianuarie-septembrie. 
32) Ibidem, an IX, (1895), aprilie, p . .145. 
33) Ibidem, (1895), iunie, p. 296-299. 
34) Vezi Nerva Hodo'i şi Al. Sadi Ionescu, op. cit, p 123. 
35) Cercul PubZicaţiuniZor Militare, (1892), nr. 10, 29 martie, ibidem (1894), 

nr. 8, 6 martie, p. 5 ; ibidem, (1896), nr. 4, aprilie, p. 67-72. 
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ca de pildă întărirea disciplinei şi respectului pentru şefii armatei, îmbu
nătăţirea vieţii cadrelor ofiţereşti, modificarea legii de recrutare, consti
tuirea unei societăţi a pensionarilor militari, publicarea memoriilor ofi
ţerilor şi a tuturor „acţiunilor însemnate din campania 1877-1878" etc. 
Cuprinsul ziarului reflectă într-adevăr încercarea reuşită a redacţiei de 
a îmbrăţişa în sfera preocupărilor acestuia complexele obiective propuse, 
din care nu lipseau cele de interes bucureştean. Simpla enumerare a 
cîtorva titluri vine să întărească afirmaţia noastră : Inaintarea în armată, 
Armata noastră, Şcoalele militare, Instrucţia ofiţerilor, Marina Română, 
Teatrul Naţional, 36) Cercul militar din Bucureşti, 57) O vizită la cazarma 
Alexandria, 38) Biserica Kretzulescu din Bucureşti, 30) Cetatea Bucu
reşti, 40) Pulberea fără fum şi fabrica noastră de la Dudeşti. "1) 

Din 1899 se edita, de două ori pe lună, Ecoul armatei ilustrat, or-
gan literar şi de artă, cu numeroase referiri asupra vieţii artistice şi cul
turale a Capitalei. Incă clin 1894, aceiaşi redacţie publică cîteva numere 
din Ecoul armatei ilustrat. 42) 

Infanteria, arma de bază a epocii, avea să-şi aibă propria publi
caţie - Revista infanteriei - abia din ianuarie 1897. Infiinţată conform 
proiectului întocmit în 1896 de mai mulţi ofiţeri, revista apărea lunar 
prin grija unui comitet de direcţie prezidat efectiv de col. A. Angelescu 
şi onorific de generalul C. I. Brătianu. Dintre titlurile cercetărilor şi 
părerilor exprimate în coloanele sale subliniem pe ce]e ale cpt. I. Anas
tasiu, „Chestiuni de armament", r.w·. I. Ionescu, „Serviciile infanteriei 
permanente", lt. col. G. Dabija, „Organizarea unui cîmp de tragere", cpt. 
I. Oproiu, „Din luptele românilor" etc:. 

Se tipărea la Voinţa Naţională, de pe strada Băcani nr. 5. 
Tot în anul 1897 ofiţerii sanitari, medici umani, veterinari şi far

macişti, au hotărît înfiinţarea unei publicaţii lunare intitulată Revista 
Sanitară Militară; primul său număr datează din septembrie, acelaşi an. 
Preşedintele Comitetului de direcţie era medicul de corp de armată. Dr. 
Demosthen Atanasie. Direcţia şi redacţia revistei se aflau la Spitalul 
militar central din Bucureşti, iar tipărirea se fă.cea în Tipografia Drep
tatea din strada Smîrdan nr. 10 ; din 1900 aceasta se va executa la InsLi
tutul de arte grafice Eminescu, din B-dul Elisabeta nr. 6. Scopul publi
caţiei era, cum uşor se poate înţelege, să contribuie la răspîndirea lucră
rilor de medicină umană, veterinară şi de farmacie. 

Multe din aceste materiale cuprind diferite aspecte de ordin sanitar 
~i militar din Bucureşti. Mentionăm cîteva : „Necesitatea creaţiunii în 
Bucureşti de spitale veterinare militare", de veterinar de divizie O. Mur
gescu ; „Convorbiri medicale la Spitalul Militar Central", de dr. Zori
leanu; „Notiţă istorică asupra institutului medico-militar", de medic maior 

:J6) Ecoul Armatei, (1894), r:r. 67, 1 decembrie, p. 3 
37) Ibidem, an. II, (1895), nr. 74. 2 februarie, p 1. 
38) Ibidem, p. 2. 
39) Ibidem, (1895) nr. 84, 28 aprilie, p 2-3. 
40) Ibidem, (1895), nr. 0·1, 2 iunie, p. l. 
41) Ibidem, an. III, (1896), nr. 131, 25 august, p. 1 
42) Ecoul armatei literar, nr. 2, luna octomi:>rie 1894. 
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dr. But~ă, ce tratează despre instituţiile medico-militare care au fiinţat 
în Bucureşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 43) 

In 1899 apare numărul doi din Anuarul ilustrat al arm.atei române, 
de cpt. M. Mărgăritărescu şi Christian Dinopol. li'i) Avem un conţinut si
milar Anuarului oficial al armatei române, cu deosebirea că în afara ele
mentelor pur statistice erau presărate atît unele. detalii istorice din tre
<:utul unor arme, ca şi povestiri, schiţe sau poezii patriotice evocatoare 
ale aceloraşi lupte pentru independenţa ţării, cît şi unele ilustraţii sem
nate de Jiquidi şi Mantu 

* * * 
Dacă parte din publicaţiile militare bucureştene şi-au încetat apa

riţia chiar în decursul celei de a doua jumătăţi a secolului trecut, unele 
din ele - România militară, Monitorul Oastei, Revista armatei, Revista 
infanteriei, Revista arhleriei, Revista sanitară, Cercul publicaţiilor mili
tare - vor continua să se menţină şi în secolul al XX-lea, ducînd mai 
departe tradiţia presei militare romJneşti începută în mod atit de pro
miţător. 

HESUME 

Parmi la multitude des problemes qui caracterisent le developpement de la 
vil ie de Buc arest au cours de la seconde moi tic du XIX-e siecle viennent s'in
scrire aussi Ies aspects concernanl l'histoire militaire de la viile. De ces aspects, 
Ies auteurs n'en ont relenu qu'un, celui de l'edition de la presse militaire dans 
la capitale, dans Ies pages de laquelle se refletent Ies efforts et Ies entreprises 
.conc;ues en vue de la crc'ation d'une forte armee nationale ainsi que le tableau 
complet de la vie bucarestoise dans la totalite des composantes en relation avec 
l'armee 

Bien que presentant des el(·ments communs s'enti'e-penetranl, Ies publications 
militaircs bucarestoises peuvent etre grnupees, suivant ieur orienlation et leur con
tenu, en trois categories assez ctistinctes : journaux proprement-dits, ou o;ont traites 
ies problemes Ies plus divers, tels l'Observateur militaire, la Guerre, etc., des re
vues theoretiqucs generales te!les la Revue de l'Armee et la Revue militaire, des 
periodiques pour Ies cl\fferentes armes, tels la Revue de !'infanterie ou la Revue 
de l'artillerie, chacun ayant un profil determine par le caractere specifique du corps 
respectif. 

Les publications present&es offrent Ia possibilite de connaître des sources in
formatives de premiere main, parfois d'une richesse inatendue. 

4'.1) Revista sanitară militară, an III, (1900), nr. 11, iulie, p. 641-658. 
·'~) M. Mărgăritărescu şi Christian Dinopol, Anuarul ilustrat al armatei române 

pe anul 1899, Buc. 1899. 
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DECORAREA ORAŞULUI BUCUREŞTI DE CATRE STATUL FRANCEZ, 
PENTRU EROISMUL DE CARE A DAT DOVADA ÎN TIMPUL 

PRIMUI~UI RĂZBOI MONDIAL 

de dr. NICOLAE CIACHIR 

La arhiva istorică centrală din Bucureşti, fondul „Preşedinţia con
siliului de miniştri", dosarul 36 (1920), cuprinde cîteva piese inedite pri
vind decorarea oraşului Bucureşti, de către guvernul francez. 1) Aceste 
documente inedite, ne aduc următoarele precizări. La 7 august 1920, Mi
nisterul Afacerilor Externe, anunţă preşedinţia Consiliului de miniştri, 

comunicîndu-i următoarele : „Avem onoarea a vă trimite aci, alăturat în 
copie radiograma Legaţiunii noastre din Paris numărul 778 din 29 iulie 
a.c. privitoare la decorarea de către guvernul francez a oraşului Bucu
reşti cu „Crucea de război". 2) 

In dosarul amintit, se păstrează telegrama legaţiei române din 
Paris şi copia adresei guvernului francez, din care desprindem că această 
înaltă decoraţie a guvernului francez, conferită oraşului Bucureşti, la 21 
iulie 1920, se datorează „comportării eroice şi înaltei ţinute morale a 
populaţiei bucureştene în timpul ocupaţiei străine, cit şi a numeroaselor 
pierderi în vieţi umane din cauza bombardamentelor aviaţiei şi a ocupa
ţiei străine". 3) 

Vom da unele precizări. In august 1916, România a intrat în război 
de partea Antantei (Franţa, Rusia, Anglia). Atacînd vijelios, pe toată lun
gimea frontierei cu Austro-Ungaria, din Bucovina şi pînă la Dunăre, a 
reuşit să elibereze numai în cîteva zile o parte din Transilvania. ln 
această situaţie, Puterile Centrale, au adus de urgenţă de pe alte fron
turi, divizii puternice înarmate şi care aveau 2 ani experienţă a războiului. 
Atacaţi acum de un inamic superior ca număr şi ca dotare, atacaţi şi din 
sud de către trupele germano-bulgare, nevoiţi să apere un front de o lun
gime imensă i(l 100 km), pentru posibilităţile României, armata română 
a fost nevoită să se retragă, inamicul reuşind să ocupe vremelnic două 

1) Arh. Ist. Centr„ Arh. St. Buc„ fond Pre~. Cons. Miniştri, dos. 36 (1920). 
2) Ibidem f. 2. 
3) Ibidem f. 3 
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treimi din teritoriul ţării împreună cu Bucureştul. 4) Astfel capitala ţării 
noastre a stat sub ocupaţie duşmană de la 6 decembrie 1916, pină la 11 
noiembrie 1918. Poporul român, în teritoriile ocupate vremelnic de către 
trupele Puterilor Centrale, ca şi eroica populaţie a Bucureştiului, n-a 
primit în genunchi ocupaţia duşmană. Poporul român a luptat, şi această 
luptă a îmbrăcat cele mai variate forme, de la acţiuni răzleţe şi pînă 
la luptă armată organizată. De la nesupunerea de a efectua munci pen
tru trupele de ocupaţie, pînă la culegerea şi transmiterea de informaţii 
militare şi pînă la luptă deschisă, iată gama de rezistenţă folosită. Au 
loc o serie de demonstraţii în Bucureşti împotriva ocupaţiei germane, 
din care merită să amintim şi cea a elevilor din Bucureşti, care au ieşit 
„pe stradă cu cocarde tricolor pe piept", tot elevilor revenindu-le cinstea 
de-a demonta în noiembrie 1918, 2 mitraliere germane. Incă din octom
brie 1916, s-a constituit la Bucureşti un grup revoluţionar condus de Alecu 
Constantinescu, care va acţiona în timpul ocupaţiei. 5) 

Germanii au supus populaţia capitalei unei înfometări organizate în 
acest timp speculînd la maximum toate resursele ţării, ajungînd pînă la 
lucruri ridicole. In acest sens dăm un citat : „Pedantismul german şi-a 
găsit o ridicolă expresiune în transformarea peluzei principale a Cişmli
giului, în răzor de varză roşie. pentru salvarea patriei germane înfo
metate." 6) 

In acest timp, în condiţii deosebit de grele, începe în Moldova 
reorganizarea armatei române In scurt timp 400 OOO de români au fost 
înzestraţi cu armament corespunzător şi adaptaţi la ultimele cerinţe de 
luptă. În această acţiune ne-a ajutat şi Antanta, mai ales Franţa, care 
ne-a trimis armament peste 600 guri de foc, şi au fost chiar constituite 
12 escadrile de aviaţie, deservite de piloţi romani şi francezi. De asemenea 
s-a aflat în România o misiune franceză de circa 1000 de oameni sub 
conducerea generalului Berthelot. 

La 24 iulie 1917, au început luptele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, 
unde maşina de război germană a suferit o grea înfrîngere, iar legen
darele victorii ale trupelor române au depăşit graniţele ţării şi în acelaş 
timp au insuflat noi speranţe vitezei populaţii bucureştene. 

La 11 noiembrie 1918, avea loc ultima demonstraţie a populaţiei 
bucureştene, care s-a soldat cu 21 morţi şi numeroşi răniţi. 7) Trupele 
germane sînt nevoite să părăsească Bucureştiul şi chiar întreaga lară. 

Cinstind eforturile şi jertfele aliatului său România, guvernul fran
<'ez a ţinut să decoreze în mod special eroica populaţie a Bucureştiului. 

4) St. Muşat, Eroicele bătălii desfăşurate de armata romînă in vara anului 
1917, îr 1!nal. Inst. Ist. C.C. al P.C.R. Nr. 3/1967, p 6-7. 

5) C. Căzănişteanu, Lupta maselor populare împotriva ocupanţilor 1916-18 
în Anal. Jnst. Ist. C.C. al P.C.R. Nr 3/1967, p. 60. 

6) C. Kiriţescu, istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, 
vol. 2, Buc. 1924, p. 114 

1) Anibal Stoienescu, Din vremea ocupaţiei, Buc., 1927, p. 146-147 
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VASILE PARVAN. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 
ŞI DIDACTICĂ LA BUCUREŞTI *) 

de VALERIU LEAHU 

Prin anii 1903-1904 trecea adesea pe Calea Victoriei, plecînd de 
Ja Biblioteca Academiei <;>i mergînd în jos către strada Regală, unde se 
afla redacţia revistei Sămănătorul, un tînăr de vreo douăzeci de ani, 
a cărui înfăţişare austeră, mulţi cîţi o vedeau, erau îndemnaţi s-o ase
muiască cu cea a unui sîrguincios propovăduitor întru credinţa şi învă
ţăturile lui Martin Luther. Şi, într-adevăr, tînărul acela, plăpînd, mic 
de stat şi cu spinarea uşor încovoiată, la faţă palid dar cu o expresie 
concentrată şi energică, ce izvora mai cu seamă din privirile sale veşnic 
întrebătoare, îmbrăcat fiind într-un veston negru, strîns pe corp şi bine 
închis la gît - încît abia de se zărea de dedesubt gulerul tare, alb -

, tînărul - semăna întocmai cu un pastor protestant. Era Vasile Pârvan, 
'~-tudent în secţia de Istorie a Facultăţii de Litere <;>i Filosofie a Univer
sităţii din Bucureşti şi, totodată, funcţionar la Secţia de manuscripte a 
Bibliotecii Academiei Române. 

Moldovean prin obîrşie - căci se trăgea dintr-o familie de ţărani 
ce stăpîniseră case şi locuri în acea part€ de Moldovă cuprinsă între 
Prut şi Nistru ; moldovean şi prin loc de naştere şi de copilărie - întrucît 
văzuse lumina zilei şi crescuse în sate şi tîrguri de prin părţile Tecucilor ; 
dar mai cu seamă moldovean prin firea lui - serioasă, curată şi dreaptă, 
blîndă din născare dar aprigă la nevoie ; îndrăzneaţă şi cumpănită, toto
dată : însetată de certitudine, de bine şi de bucurie, dar cîntărind lucru
rile şi oamenii cu gînd sceptic şi cu privire elegiacă ; îndreptată cu sta
tornicie către tot ce apare realist şi verificabil în lume şi viaţă, însă nici
decum lipsită de înclinaţia şi către poezie ; fiu, deci, al acelei Moldove 
,.blînde, melancolice, contemplative" (cum avea el însuşi s-o numească) 
Vasile Pârvan, în viaţa lui atît de timpuriu curmată dar atît de intens 
şi de roditor cheltuită, a fost totuşi, pentru toată ţara şi pentru toată 
lumea, pentru cei mulţi de acasă, cît şi pentru cei aleşi - învăţaţi din 
Academiile ori institutele ştiinţifice străine : marele savant şi profesor 

*) Evocare rostită la M.l.B. în ziua de 28 iunie 1967, cu prilejul împlinirii 
a patruzeci de ani c.le la moartea savantului. 
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Vasile Pârvan (1882-1927) 
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'Cle la Bucureşti. Aşa s-a întîwplat pentru că învăţatul, făuritor al unei 
opere ce a lăsat o amprentă puternică şi durabilă în cultura unei na
ţiuni întregi, a fost şi rămîne - geografic vorbind, homo simplex privit 
- bucureştean . 

... Nu însă, acum, pentru noi, la gîndul că a locuit cindva pe o stradă 
sau alta din oraşul acesta ; şi nici pentru că a semnat, o vreme, în statele 
·de funcţiuni ale cîtorva instituţii din localitate; ci întrucît, din momen
tul în care s-a statornicit în oraşul-capitală, Pf1rvan, cu mintea lui clar
şi-îndelung-văzătoare, şi cu fapta lui mare, în cei mai buni şi-n cei mai 
productivi ani ai vieţii sale, şi-a identificat propria-i activitate cu sen
surile cele mai nobile, mai profunde şi mai durabile ale progresului cul-
1 urii în oraşul acesta - profesorul, oratorul, publicistul, organizatorul 
şi conducătorul de instituţii punînd priceperea şi munca sa la temeliile 
[liîtor ctitoriri ridicate pe tărîmul culturii, în vremea lui ; omul dînd din 
stri'ilucirea sa lumină pentru atîtea şi atîtea înfăptuiri şi înnoiri la care 
a fost şi s-a simţit chemat atunci să ia parte . 

.. .In chipul acesta P<îrvan s-a afirmat încă ciin anii de tinereţe şi 
d ' studenţie. 

Cînd, în toamna anului 1900, absolvent al Liceului Codreanu rlin 
Bîrlad, el se înscrie la Universitatea din Bucureşti, decis să urmeze 
secţia de' istorie la „Li tere şi Filosufie", Facultatea aceasta cunoştea mo
mente de apogeu ale existenţei sale : personalităţi proieminente ale cul
turii româneşti, ale ştiinţelor istorice din ţară îi onorau activitatea, dez
voltînd la catedre şi în seminarii o susţinută şi prestigioasă muncă ştiin
ţifică şi didactică, clădită nu numa: pe o necontestată autoritate profe
~'onală, dar animată şi de nobile idealuri umaniste şi patriotice. 

Aşa, chiar din primul an de studii, Pârvan avea să audieze cursurile 
de istorie universală ale lui Nicolae Iorga. Profesorul, deşi număra 
atunci doar vreo treizeci de ani, iar la catedră se afla doar de vreo 
cinci, scrisese de-acum peste douăzeci de lucrări, de doi ani era membru 
corespondent al Academiei, şi oricum îşi afirmase cu prisosinţă energiile 
sale uluitoare, calităţile sale impresionante : pluralitatea valenţelor spi
rituale, erudiţia enciclopedică, spontaneitatea gîndirii, capacitatea de a 
.emite concluziile şi ipotezele cele mai temerare, talentul oratoric. Cursu
l'ile lui Nicolae Iorga, pentru care istoria nu era o înregistrare cantita
tivă, indiferentă şi seacă, de fapte şi eroi, ci la care reconstituirea trc-
cutului implica obligatoriu extragerea unor semnificaţii şi, astfel, co1·c-
1Hrea cu problemele contemporaneităţii celei mai apropiate - cursuril<~ 
acestea aveau să fie, de aceea, şi pentru Vasile Pârvan, momente de fas
cma\ie, ore de veritabile voluptăţi intelectuale. 

La Fundaţia Carol I din piaţa Palatului regal venea Pârvan să asiste 
la cursurile şi seminariile de Istoria Românilor ţinute de Dimitrie On
ciul. Fără a poseda dimensiunile personalităţii lui Iorga, necunoscind 
nici structura densă şi sinuozităţile de labirint ale acestuia, neasumîn
cJu-şi nici rolul său complex şi neîmpărtăşindu-se nici din acel prestigiu 
nemăsurat de care se bucura titularul catedrei de Istorie Universală -
Onciul era totuşi un cercetător cu un profil puternic conturat, cu o re
putaţie de mult consolidată şi unanim recunoscută, iar ca pedagog de
ţinea o autoritate ce putea concura pe ei.tunci cu cea a lui Iorga. Studiile 
Iăcute în universităţile germane îl aduseseră pe Onciul în posesia unei 
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riguroase şi temeinice metode de cercetare, pe care istoricul, dispu
nînd şi de o întinsă erudiţie, o aplicase pînă atunci (în 1900) în două 
lucrări ale sale - fundamentale şi de răsunet în cultura românească 
(prin tematica abordată) : Teoria lui Roessler. Studii asupra stăruinţei 
romanilor în Dacia Traiană şi Originile Principatelor Române. Dascălul 
Onciul s-a dovedit a fi cu nimic mai prejos de istoricul-cercetător - ve
nirea sa la catedră, în 1895, însemnînd un moment de cotitură în pre
darea disciplinelor istorice la universitatea bucureşteană - DimiLrie 
Onciul fiind aici iniţiatorul metodei critice în studiul istoriei Romcîr1ilor. 
P<îrvan va fi unul din cei care îşi va însuşi cu convingere, cu temeinicie 
şi cu talent această metodă. 

La Facultatea de ştiinţe, aflată pe la începutul acestui veac în 
aripa stingă a vechii clădiri a universităţii, într-o sală întunecoasă şi 
mică, unde de abia încăpeau vreo 25 de oameni (cum îşi amintea Ioc:m 
Petruvici), mai venea Vasile Pârvan să participe la seminariile de limbi 
slave, conduse de cel care era atunci şi decanul Facultăţii de Filosofie 
şi Litere : Ion Bogdan. Autor şi el al unor lucrări ce erau considerate 
pietre de hotar în dezvoltarea istoriografiei noastre - publicarea cro
nicelor moldoveneşti anterioare celeia lui Grigore Ureche avusese, în 
1891, un puternic răsunet ; membru al Academiei Române - reputaţia 
sa fiind atestată deopotrivă şi prin calitatea de membru al Societăţii de 
istorie şi antichităţi ruse de la Moscova ; înzestrat cu toate calităţile ne
cesare unui autentic mare cărturar ; nu în mai mică măsură însă dis
punînd şi de însuşirile unui ales pedagog, Ion· Bogdan se alătura astfel 
profesorilor amintiţi - Iorga şi Onciul - alcătuind împreună cu aceş
tia o trinitate, a cărei prezenţă şi activitate în cadrul Facultăţii de Filo
sofie, Lite1·e şi Istorie îi conferea acesteia o aureolă arareori const<~tată 
în existenţa - seculară - a Univen,ităţii bucureştene. 

Iată, aşadar, mediul în care avea să evolueze, iniţial, gîndirea şi 
informaţia tînărului Vasile Pârvan. Cum au rem.arcat - îndreptăţiţi -
biografii celui a cărui personalitate o evocăm, cultivarea, prin spirit 
critic, a respectului neţărmurit pentru mărturie şi adevăr în opera de 
reconstituire a trecutului ; atmosfera de muncă intensă şi metodic dis
ciplinată, ce caracterizau activitatea Facultăţii de Filosofie şi Litere la 
începutul acestui veac; asemenea, prezenţa la catedre a lui Iorga, Onciul 
şi Bogdan - acestea toate au fost hotărîtoare pentru formaţia - solidă 
şi complex structurată încă de la început - a tînărului Vasile Pârvan. 

Fireşte, au existat atunci şi alţi profesori cu a căror ştiinţă de 
carte şi muncă la catedră studentul a avut a face cunoştinţă. Dintre 
aceştia nu poate fi nici acum uitat Grigore Tocilescu. Numai că cel care 
are meritul de a fi pus temelie şcolii rom~meşti de epigrafie şi de a fi 
adus în lumina zilelor noastre monumentul triumfal de la Adamclissi ; 
dispunînd pe la începutul veacului nostru de un prestigiu ştiinţific încă 
neştirbit - opera sa avea mai tîrziu să fie supusă criticelor necruţă
toare - nu deţinea aceeaşi autoritate şi în ochii tineretului studios. 
Intîi, pentru că în cursurile lui Tocilescu - de o erudiţie nu prea orga
nizată şi de o elocvenţă cam colţuroasă - studenţii descopereau nu 
arareori pasagii luate de prin alţi autori (ce-i drept, stimulaţi, în pri
vinţa asta, şi de criticile pe care Iorga le dezlănţuise la adresa profe
sorilor bătrîni, în coloanele ziarului L'Independence Roumaine); apoi 
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pentru că aceiaşi studenţi, şi mai cu osebire cei sîrguincioşi, se sim
ţeau lezaţi de indiferenţa mani[estată de Tocilescu în selecţia valorilor, 
mai ales atunci cînd, abdicînd de la elementare îndatoriri pedagogice, 
lăsa cu bună ştiinţă, pe toată lumea să copie la lucrările scrise. 

Nu-i, deci, de-a mirare că Vasile Pârvan - avînd să ocupe în pan
teonul ştiinţei şi culturii noastre locul celui mai de seamă arheolog rom:m 
- în anii de studenţie a ocolit drumul specializării în istoria veche, în 
arheologie şi epigrafie - la cursurile şi seminariile lui Grigore Tocilescu 
- pentru a se consacra, cu toată pasiunea şi cu toată puterea sa de 
muncă, studiului istoriei Românilor. 

Aşa că, în anii 1903 şi 1901, pe Pârvan îl aflăm - susţinînd în se
minarul lui Nicolae Iorga o luc1·are despre activitatea de istoric a lui 
Papiu-Ilarian ; în seminarul de geografie condus de Simion Mehedinţi 
- un referat privind răspîndirea maghiarilor în teritoriile româneşti 
extracarpatice ; dar mai ales, activînd în seminarul de Istoria Româ
nilor, sub îndrumarea lui Dimitrie Onciul. Lucrările prezentate aic:i -
Alexăndrel Vodă şi Bogdan Vodă. Şapte ani din istoria Moldovei şi Re
laţiile lui Ştefan cel Mare cu Ungaria - parcurse atent. impresionează 
şi azi prin erudiţie şi spirit critic, prin elaborare metodică şi prin întin
dere - depăşind evident limitele modeste ale unor apusuri ele şcoală. 

Despre Pârvan studentul la Universitatea bucureşteană se ştiu 
puţine lucruri. Dar chiar din cele cîteva relatări fugare, răzleţe - şi 
imaginea lui de-atunci reînvie totuşi, impresionînd, întocmai cum altă
dată generase la colegii şi profesorii săi acele sentimente de stimă şi 
admiraţie, niciodată de ei uitate. Căci Pârvan e un student a cărui pu
tere de muncă nu se lasă nicicînd risipită şi a cărui inteligenţă nu se 
istoveşte nicicum ; e un studios pentru care învăţătura nu-i o simplă 
şi efemeră datorie, ci o pasiune ; este un intelectual în plină şi rapidă 
evoluţie, care nu-şi confundă pregătirea cu specializarea. Este de pe 
acum un supus al gîndurilor - căci îl mistuie neîncetat; este un înfo
metat de erudiţie, pe care o caută permanent şi pretutindeni. In lumea 
gălăgioasă a studenţilor, care străbat cu însufleţire coridoarele Facultăţii, 
iar seara umplu cafenelele şi birturile cu dezbateri de tot soiul ; care 
organizează baluri şi asociaţii, iar cîteodată, remorcaţi de cutare partid 
în opoziţie, demonstrează pentru înlocuirea guvernului, sau la statuia lui 
Mihai Viteazul, împotriva prigonirii „fraţilor ardeleni" - în lumea 
aceasta, Pârvan e un singuratic, un izolat. Nu participă nici chiar la şe
dinţele din dimineţile de duminică ale Societăţii studenţilor în Litere şi 
Filosofie - societate care, întemeiată în februarie 1902, avea preocupări 
exclusive de specialitate. Pentru el, suprema voluptate e să se ştie în to
vărăşia cărţilor - în biblioteci, sau în mansarda sărăcăcioasă unde locu
ieşte. Bucurii dintre cele mai alese încearcă el doar atunci cînd simte 
cum cunoştinţele sale se înmulţesc şi cînd se realizează, aşternînd pe 
hîrtie şi publicind gîndurile sale, opinii - formulate faţă de un autor 
şi o operă, faţă de un eveniment, într-o problemă anume. Aşa, depăşin„ 
ciu-şi repede şi uşor colegii prin cunoştinţele sale întinse şi sigure, prin 
spirit de analiză şi capacitate de sinteză, printr-o solidă cultură gene
rală şi printr-o pregătire de specialitate, care, în facultate, în anii săi 
de studiu, nu are alt seamăn, Pârvan se detaşează de ceilalţi mJUlţi stu
denţi şi într-altfel : aflat încă pe bănci de şcoală - chiar dacă şcoala 
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asta se cheamă Universitate; acum, cînd, oricum, e la vîrsta acumulă
rilor; cînd imensa majoritate a celor de-o seamă cu el se comportă ca 
o masă nediferenţiată de învăţăcei docili - el, dotat cu un pronunţat 
spirit propriu, se avîntă cu curaj în viaţa culturală a oraşului-capitală 
- pe de o parte, înrolîndu-se într-una dintre cele mai active si mai de 
prestigiu instituţii de cultură - Biblioteca Academiei Române ; de alti'i 
parte, devenind colaboratorul sîrguincios al unora dintre publicaţiile cu 
bun renume din acea vreme. 

Aşa cum putem citi şi azi 'intr-o adresă, Academia RomJnă l-a 
numit pe Vasile Pârvan „în postul de scriitor în serviciul Bibliotecii ei 
cu începere de la 1 iulie 1903, cu un salariu de 120 (una sută douăzeci) 
lei pe lună". 

A fost o muncă intensă şi creatoare, cea desfăşurată acolo ; pentru 
că Pârvan, care sub îndrumarea lui Ion Bogdan îşi însuşise temeinic 
limba şi scrierea slavonă, a participat la descifrarea a numeroase docu·· 
mente şi manuscrise, fiind astfel printre cei care au colaborat la publi
carea de către profesorul Ion Bianu - adevăratul creator şi organizator 
al Bibliotecii Academiei - a primului volum din Bibliografia românească 
1,eche - Catalogul manuscriselor româneşti. 

Dar pentru Pârvan, serviciul la Biblioteca Academiei, îndeplinit, 
cum lămureşte un certificat, .,cu cel mai mare zel şi cu deplină price
pere", a mai însemnat ceva : parcurgerea atentă şi prelungită a numeroase 
documente şi manuscrise vechi, ori. a unor cărţi mai noi, de pe urma 
contactului acestuia născîndu-se idei, opinii noi, scrieri de tinereţe. 

Ajungem astfel să-l întîlnim pe Vasile P;irvan pe un alt front de 
activitate şi viaţă culturală în Bucureştii de la începutul veacului aces
tuia - anume : prezent în paginile ori coloanele cîtorva din publica
ţiile de prestigiu ale epocii. 

Aşa, îl vom găsi pe Pârvan la Convorbiri literare, unde între 1902 
şi 1906 publică articole, note ori comunicări mai ample, sugerate ori 
î.ntemeiate pe studiul atent al unor documente ori scrieri vechi. O im
portantă scrisoare despre Gheorghe Lazăr, Insemnări pe manuscrise 
vechi (în două serii), Un vechi monument de linibă şi literatură româ
nească, Din viaţa lui Papiu-Ilarian, precum şi cele două lucrări din se
minarul lui Onciul, sînt doar cîteva dintre colaborările lui Pârvan la 
Convorbiri literare. Mai mult a activat tînărul student de la Istorie, la 
revista Sămănătorul, unde - introdus fie de Iorga, fie de colegul său 
de la Biblioteca Academiei, Ilarie Chendi - a făcut, cu regularitate, 
intre 1903 şi 1904, cronică, izvorîtă din lecturile sale abundente şi va
riate şi din atenţia cu care urmărea viaţa culturală a Bucureştilor, şi 
unde, mai tîrziu, a publicat şi scrieri mai ample, cum a fost, de pildă, 
povestirea O răsplată împărătească . 

.. .In munca încordată şi plină de roade - la Facultate; în studiul 
pasionat al cărţilor ; în îndatoririle multe dar şi dătătoare de satisfac\.ii 
de la Biblioteca Academiei, şi în emoţiile celor dintîi atestate de autor, 
anii primei tinereţi, anii studenţiei au trecut. La 1 octombrie 1904, Pâr
van e declarat licenţiat în istorie, după un examen strălucit susţinut -
pregătirea sa excepţională fiind răsplătită în chipul maxim : cu cele 
zece bile albe şi cu menţiunea magna cum laude. Părea că un nou dar 
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eminent cunoscător al Evului mediu rom[mesc se pregătea să intre în 
arena istoriografiei noastre - activitatea lui Iorga, a lui Onciul şi-a lui 
Bogdan avînd a se întregi şi consolida prin eforturile şi împlinirile aces
tui tînăr dar deosebit de dotat şi de pregătit cercetător. 

N-a fost însă aşa. 
La sîrşitul lui decembrie 1904, înarmat cu diplome, cu acte şi cu 

recomandări date de Ion Bogdan către profesori străini, Vasile Pârvan, 
bursier al Universităţii din Bucure~ti, pleca în Germania. In universită
ţile de la Jena, de la Berlin şi de la Breslau avea să-şi reprofileze pre
gătirea şi preocupările ce le avusese pînă atunci ca istoric - urmînd, 
ca atare, să se specializeze în Istoria Antică. Astfel, din 1904 şi pînă la 
5napoierea sa în ţară, prezenţa lui Pârvan în viaţa ştiinţifică şi culturală 
a Bucureştilor a înregistrat o cezură. 

Absenţa s-a dovedit însă departe de a fi completă. Pentru că, în 
viltoarea eforturilor extraordinare, a muncii de o neînchipuită intensi
tate, depuse de Pârvan acolo, el a rămas sufleteşte permanent alături 
de ţara şi poporul său, simţindu-se necontenit participant în viaţa -
mai ales a Bucureştilor. Stau mărturie - corespondenţa cu profesorii 
săi Iorga, Onciul, Bogdan. Ion Bianu. colaborările - în continuare - la 
Convorbiri literare şi Sămănătorul . 

. „Aşa, timpul a trecut în continuare. După cinci ani de studii te
meinice, laborioase în universităţile germane, Vasile Pârvan e din nou 
acasă. Cu o excelentă pregătire în domeniul istoriei antice şi epigra
fiei, confirmată în strălucirea cu care obţinuse, la Breslau, înaltul titlu 
de „doctor în filosofie", în fata unuia dintre reprezentanţii de frunte ai 
istoriografiei europene : Conrad Cichorius, cercetătorul Columnei lui 
Traian ; de asemenea, cu o bună pregătire şi în domeniul practicii arheo
logice, dobînrlită prin asistenţa la săpăturile de la Pompei şi la cele ce 
<>e făceau la Roma, în For şi pe colina Palatină, Pârvan, stabilit defini
tiv în Bucureşti (a locuit în vremea aceasta pe strada Izvor, într-o casă 
<le la numărul 95) începe, odată cu toamna anului 1909, activitatea sa 
de profesor şi cercetător, de neobosit animator şi de eminent organizator 
pe tărîmul ştiinţei şi culturii româneşti. 

În acest efort - neobişnuit în intensitate şi ritm, mistuitor pînă 
1a urm1ă, şi care, nu arareori, a însemnat o veritabilă luptă pentru izbîndă 
ideilor înaintate, pentru a crea şi în România cadrele fireşti şi organi
zarea necesară progresului ştiinţei şi culturii - în acord cu nevoile epocii 
~i naţiunii noastre - primul avanpost folosit avea să fie catedra de isto
rie antică şi epigrafie de la Facultatea de litere şi filosofie a universităţii 
bucureştene. 

Cariera de profesor universitar, Pârvan şi-a început-o în noiembrie 
] 909. In septembrie, pe neaşteptate, murise Grigore Tocilescu, iar cate
dra de istorie veche rămînînd vacantă, la 22 octombrie, consiliul pro
fesoral al Facultăţii a recomandat ca profesor suplinitor pe Vasile Pî1r
van. Acesta avea atunci 27 de ani. Intîia lui prelegere, despre Istoria cul
turală antică: natura, izvoarele, metoda şi problemele ei, a expus-o în 
dimineaţa de luni 9 noiembrie, asistat nu numai de studenţi, ci şi de 
profesorii de altădată : Iorga, Onciul, Bogdan, Ion Bianu. 

Din ziua aceea şi pînă la prelegerea din urm1ă a ultimului său curs, 
ţinut în lunile noiembrie 1926 - februarie 1927, timp, aşadar, de opt-
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sprczece ani, contribuind la formarea a aproape douăzeci de promoţii de 
5pecialişti, Pârvan s-a afirmat - în inimile studenţilor săi, în ochii co
legilor de cancelarie, pentru contemporani, cît şi pentru posteritate -
în cultura întregii naţiuni, drept unul dintre cei mai de seamă profesori 
pe care i-a avut vreodată şcoala românească. Aşa, nu numai pentru că 
profesorul Pârvan a fost un mare erudit, un savant mereu în curent cu 
datele cucerite în specialitate, şi un orator de un neînchipuit talent, 
cucerindu-şi auditoriul; ci şi pentru că, din momentul în care s-a aflat 
la catedră, el şi-a privit rostul muncii sale, îndatoririle ce-i reveneau, 
într-un chip cu mult mai complex, urmărind un ţel pe cît de dificil de 
realizat, pe atît de nobil : acela de a forma în România un detaşament 
puternic de specialişti în istoria veche, o şcoală românească de arheolo
gie, capabilă să ia asupră-i studiul trecutului celui mai îndepărtat al 
ţării, să studieze şi să conserve monumentele acestui trecut, pretutindeni 
răspîndite în ţară, dar aflate prea adeseori în condiţii de păstrare dintre 
cele mai precare. Incă nu-şi terminase studiile - şi el schiţase de-acum 
planul de organizare al unei asemL'nea şcoli de arheologie : „Cînd şi la 
noi va începe lucrul" - scrisese el în 1906 - „va fi nevoie, pe lîngă 
sprijinul autorităţilor şi al publicului şi de o samă de tineri care încă de 
mai înainte să fi fost măcar cît de cît puşi în curent cu s;tudiile la care 
vor da ajutor". 

E lesne atunci de închipuit rîvna cu care Pârvan, devenit profesor 
d.e istorie antică, a purces la realizarea gîndului său. Chiar în anii aceş
tia de început ai carierei sale universitare, el îşi orientează munca la 
catedră urmărind îndeplinirea a două ţeluri : de o parte, să dea studen
ţilor săi o sumă cît mai bogată şi mai selectă de cunoştinţe, să-i pună 
în curent cu tot oe e mai nou şi mai valoros în cercetarea istoriei vechi 
pe tărîm internaţional ; de altă parte, trasînd brazdă şi aruncînd sămînţa, 
să vegheze asupra răsăritului şi dezvoltării roadelor, alegînd cu grijă şi 
cu deplină obiectivitate, elementele cele mai dotate, cele mai capabile şi 
mai sîrguincioase, pentru a le învita, chiar în stadiul de ucenicie, să cola
boreze cu el în cercetarea trecutului ţării. Obligat de regulamentele uni
'1ersitare să ţină două ore de curs pe săptămînă, el ţine patru, şi chiar 
şase. Neobosit, atent şi stăruitor în munca lui e Pârvan mai ales în se
minarii. Acolo urmăreşte el cu grijă calităţile şi preferinţele în specia
litate ale fiecărui student, acolo selectează el pe cei mai buni. Şi pe 
aceştia îi ia pe şantierele arheologice organizate şi conduse tot de el -
mai întîi, între anii 1911 şi 1913, la Pantelimonul de sus, în inima Do
brogei, pentru a scoate în lumină ruinele cetăţii romano-bizantine Ul
metum ; iar apoi, începînd cu vara anului 1914, la Istria, pentru a dez
veli marele şi bogatul oraş întemeiat de coloniştii greci din Milet pe 
ţărmul lacului Sinoe. Aşa şi atunci s-a născut prima promoţie a ~colii ro
mâneşti de arheologie formată de Vasile Pârvan - generaţie care, ţinînd 
seamă de problemele şi obiectivele pe care le-a abordat, precum şi de 
preocupările diri acel moment ale magistrului, avea să cuprindă îndeo~ 
sebi specialişti - unii eminenţi - în domeniul istoriei şi arheologiei 
sclavagiste . 

... Trecuse un an numai de la numirea sa ca profesor la Universitate 
şi, în decembrie 1910, lui Pârvan i se încredinţează conducerea Muzeului 
Naţional de Antichităţi din Bucureşti. Avea să fie, noua instituţie, al 
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doilea comandament al luptei savantului pentru progresul ştiinţei, al cul
turii la noi în ţară. 

Găsea însă, la muzeu, situaţii dintre cele mai îngrijorătoare. 
Ctitorită în 1864 de Cuza şi Kogălniceanu şi deţinînd în patrimoniu 

valori pe cit de interesante, pe atit de extraordinare în frumuseţe şi bo
găţie - instituţia sufera însă grav de lipsa spaţiului pentru expunere şi 
conservare. Cele şase săli din parterul aripii stingi a clădirii vechi a Uni
versităţii - unde era, pe atunci, adăpostit muzeul - se dovedeau în
tr-atît de neîndestulătoare, încît nu era de ~mirare că obiecte de mare 
interes ştiinţific şi cu o certă valoare muzeistică nu aveau unde să Iie 
expuse. Se adăuga apoi lipsa unor cadre de specialişti în muzeologie, în 
conservare şi restaurare, neexistenta unei echipe de oameni care să asi
gure o pază şi o supraveghere reală - şi mJUlte altele. Iar peste toate 
acestea, faptul că - chiar cu eforturile fostului director Tocilescu şi 
chiar cu unele rezultate ale aceluia - instituţia era inactivă, ea fiind 
privită - nu numai de lumea dinafară dar chiar şi de cei puţini, dinlă
untru - doar ca simplu lăcaş al tezaurului nostru istoric. 

Pârvan începe lupta cu greutăţile abordînd întîi problema cea mai 
spinoasă - a localului. Intervine, stăruie - oricînd, pe unde trebuie şi 
pe unde poate - ca să se urnească din loc construirea unui nou local, 
aşa cum fusese hotărît încă în 1906 - şi în vara lui 1912, în sfîrşit, ob
ţine o speranţă : directorul Muzeului Naţional de Antichităti asistă la 
punerea pietrei fundamentale pentru noul local. 

Dar cum pînă la terminarea noii clădiri avea să treacă timp mult 
-- el nici n-avea s-ajungă a trăi momentul acesta ; vă?înd chiar cu amă
răciune, că lucrul evolua într-un ritm mai mult decît lent şi preocupat 
fiind de dezvoltarea instituţiei, de proteguirea patrimoniului, Pârvan 
botărăşte amenajări, reorganizări în însăşi vechiul local : adună din curţile 
universităţii inscripţiile şi pietrele figurate mai însemnate şi alăturîn
,iu-le şi parte din materialul epigrafie recoltat prin săpăturile sale de la 
1 Tlmetum, organizează pe coridorul lung în care se deschideau cele şase 
săli ale expoziţiei, lapidarium-ul rnruzeului. Era, fireşte, o soluţie abia 
paliativei - dar era tot ce se putuse face. 

într-o atare situaţie, purcede la o acţiune nouă : preia, cu insufle
~irea şi cu însuşirile de organizator ce-i erau proprii, ideia lui Nicolae 
lm·ga - de a se organiza în ţară, în oraşele mai mari sau acolo unde 
regiunea era darnică în mărturii ale trecutului, muzee de arheologie şi 
istorie care să păstreze şi să expună valorile noastre i5torice ce nu-şi 
puteau găsi locul în capitala ţării. Militind în această direcţie, în 1915 
Pârvan face în faţa Comisiei l\fonumentelor Istorice - al cărui membru 
Jevenise între timp - o amplă expunere privind organizarea unor muzee 
regionale şi, în chip direct, se ocupă de organizarea şi deschiderea unui 
muzeu la Constanţa. 

Dar, la Muzeul Naţional de Antichităţi, efortul principal avea să-l 
depuie Pârvan pe alt tărîm : străduindu-se ca instituţia să devină sin
gurul factor autorizat şi competent în studierea problemelor de istorie 
veche a ţării noastre. Aşa cum la Facultate el işi propusese ca obiectiv 
formarea unei şcoli româneşti de arheologie, la Muzeu Pârvan voia să 
concentreze întreaga activitate a acestei şcoli. Sarcina nu era deloc 
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uşoară, întrucît trebuia, pe de o parte, să cîştige pentru instituţie recu
noaşterea drepturilor şi îndatoririlor ce-i reveneau prin profilul si struc
tura sa ; iar de altă parte, pentru că trebuia să descopere şi să obţină 
colaboratori care să fie într-adevăr pe măsura năzuinţelor sale. 

Pârvan a ieşit victorios într-amînrlouă privinţele, deoarece a izbutit 
să anihileze în practică, legea din 1909 privitoare la monumentele istorice 
- care, în mod greşit, autoriza Comisia Monumentelor iar nu Muzeul 
~Jaţional de Antichităţi să efectueze săpăturile arheologice ; şi pentru că, 
în al doiilea rînd, într-un timp scurt de numai trei-patru ani, a reuşit 
să strîngă în jurul său cîţiva cercetători tineri, harnici şi capabili. ce 
aveau să-l ajute în munca sa de cercetător şi organizator : D. M. Teo<lo
rescu, Harilaos Metaxa, G. Mateescu, profesorul secundar Petre Papazol, 
Paul Nicorescu, Scarlat Lambrino, iar din 1915 şi Ion Andrieşescu, cu a 
cărui venire, la muzeu iar apoi şi la Facultate, Pârvan mai implinea o 
realizare : studiul problemelor de arheologie preistorică. Cu echipa acea
.sta de colaboratori s-au întreprins - în 1910 şi 1911 - cercetările arheo
logice de suprafaţă pe cuprinsul Dobrogei şi s-au efectuat apoi amintitele 
săpături de la Ulmetum, de la Mangalia şi de la Istria - ceea ce însemna 
transpunerea în fapt a obiectivului major urmărit de Pârvan la Muzeul 
Naţiunal de Antichităţi : transformarea instituţiei într-un organism activ 
de cercetare ştiinţifică . 

.. Jn vremea asta, savantul s-a mai angajat şi în activitatea de cti·· 
torire a unui nou aşezămînt de cultură în Bucureşti. a unui nou organism 
de cercetare ştiinţifică - Institutul de studii sud-est europene. Ca atare, 
îl vom găsi pe Pârvan: subscriind, la 10 noiembrie 1913, alături de Iorga 
ţi de geologul Munteanu l\1urgoci, actul de înfiinţare a Institutului liber 
iie studii şi cercetări privitoare la Europa sudestică ; în decembrie, alcă
tuind cu ceilalţi doi ctitori apelul pentru strîngerea de fonduri necesare 
organizării institutului ; la 24 ianuarie 1914, împreună cu reprezentanţi 
de frunte ai ştiinţei şi culturii româneşti şi alături de numeroşi diplo
maţi străini, inaugurînrl institutul ; iar apoi, cu însuşirile-i remarcabile 
<le savant şi de orator, expunînd, în cadrul „cursurilor generale" organi-
7.ate acolo, prelegeri pe tema „infiltraţiilor elene în regiunile tracice" sau 
asupra unor probleme de „arheologie Tracă", ori în cadrul „conferinţelor 
]n serie" - expunerile despre „civilizaţiile şi influenţele reciproce în 
Peninsula balcanică". 

Si în toti anii acestia - în care Pârvan dezvoltă o strălucită acti
vitate' de profesor la U~iversitatea bucureşteană ; pune bazele şcolii ro
mâneşti de arheologie ; militează în cadrul Comisiei Monumentelor isto·· 
ricc pentru o acţiune eficientă de protectie a mărturiilor trecutului ; ridică 
pe o treaptă superioară activitatea Muzeului Naţional de Antichităţi ; şi 
ditoreşte şi susţine activitatea la Institutul de studii sud-est europene -
in tot acest răstimp, se afirmă neîncetat şi într-o tot mai sporită aureolă, 
Pârvan cercetătorul, omul de ştiinţă erudit, curajos deschizător de pîrtii 
noi în cunoaşterea trecutului, autorul a numeroase eseuri, comunicări ori 
studii mai ample. Rînd pe rînd se succed, în 1909, cunoscuta monografie 
asupra vieţii şi gîndirii împăratnlui filosof J\farcu Aureliu - moment 
important în afirmarea concepţiilor filozofice şi etice ale lui Vasile Pâr
van; în 1911, mult-comentatele Contribuţii epigrafice la istoria creşti-
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nisrnului daco-roman - prima abordare şi încercare de sinteză în această 
atît de importantă dar şi complexă problemă a istoriei noastre vechi, şi, 
totodată, cele dintîi concluzii si ipoteze ştiinţifice formulate în acest 
sens; apoi, în 1912, studiul istoric asupra Cetăţii Tropaeum (Pârvan gră
bindu--se să. publice moştenirea epigrafică rămasă la moartea lui Grigore 
Tocilescu) ; tot în acel an, raportul asupra săpăturilor de la Ulmetum, 
iar alături cu acestea - rapoarte mai succinte, recenzii, note, conferinţe ... 

Dobîndise astfel, c'.atorită excepţionalelor sale însusiri si realiză
rilor numeroase, obţinute prin muncă entuziastă, neabătută, necurmată -
un loc de frunte în ştiinţa şi cultura românească. Deţinea, în virtutea 
acelorasi merite şi înfăptuiri, un binemeritat prestigiu peste hotare. în 
1911 reprezentase Universitatea bucureşteană la sărbătorirea Uni.versi
tăţii din Breslau; în 1912 fusese ales pre';)edinte de secţie la congresul 
internaţional de arheologie de la Roma ; în 191:~, Institutul arheologic
.german îl alesese membru corespondent al său. 

Apărea, de aceea, întrutotul firească, pe deplin meritată recunoa
şterea cea mai înaltă ce se dădea personalităţii şi operei lui Vasile 
P<.1rvan, atunci cînd, în 1913, Academia Română îl înrola printre mem
brii săi activi. 

.. .În după amiaza zilei de 28 mai, bărbaţi de seamă ai ţării, repre
zentanţi de frunte ai ştiinţelor româneşti, adunaţi, ascultă discursul de 
recepţie al celui pe care şi l-au ales coleg. Jn jurul celor trei mese stau 
doctorul Victor Babes, chimiştii Nicolae Teclu, Petru Poni si doctorul 
Istrati, inginerul Saligni, naturalistul Grigore Antipa, filologul Alexandru 
F'ilipide, istoricii Alexandru Xenopol, Nicolae Iorga, Ion Bogdan, alţi 
savanţi. Aproape toţi sînt oameni împovărati de ani, cărunţi, cu bărbile 
albe, cu privirile adînci. Iar cel primit acum în Academie are 31 de ani t 
Pârvan ştie însă - dcar a dovedit-o cu propriul său exemplu - că va
lorile nu se consfinţesc prin depozitul de ani. 

Şi, evocînd pe Constantin Erbiceanu, al cărui loc îl lua în marele 
for, Pârvan, înaintea confraternităţii academice, dă din nou glas crezului 
său suprem, ideii care i-a călăuzit neîncetat faptele sale mari : „Alături 
cu fiecare dintre noi creşte încă de cînd sîntem în leagăn datoria vieţii 
noastre. Ferice de cel ce şi-o cunoaşte întreagă şi o împlineşte cu toată 
puterea sufletului său„. Munca e ritmul vieţii. Ea dă ca şi libertatea, 
tărie şi frumuseţe şi caracter propriu fiinţei noastre" „„.de multa muncă 
a milioanelor de lucrători luminează omenirea ca soarele în amiază"„. 

„.Dar omenirea avea să-şi vadă lumina soarelui şi înecată în singele 
milioanelor de vieţi secerate de primul măcel mondial. Iar Pârvan avea să 
împărtăşească în chip dureros, negrăit de tragic soarta celor mulţi, loviţi, 
amăgi\i, năpăstuiţi. I< 

Cînd au răsunat împuşcăturile de la Serajevo şi, în cîteva săptă
mîni, numai, din vara lui 1914, aproape toată Europa a fost tîrîtă în 
viitoarea morţii, Pârvan era la Istria. S-a silit să încheie lucrările şi s-a 
întors degrabă la Bucureşti. 

A găsit Capitala, asemeni cu ţara întreagă, cuprinsă de febra eve
nimentelor. Nimenea nu se gîndea că neutralitatea României avea să fie 
statornică, definitivă, şi cercurile cele mai largi ale opiniei publice -
socotind că a venit momentul să se purceadă la împlinirea idealului 
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nostru naţional - se încleştaseră într-o aprigă luptă în jurul problemei : 
cînd şi alături de cine să pornească românii să lupte pentru a-şi reali7a 
năzuinţa lor de veacuri - unirea întregului popor într-un singur stat. 
Lui Pârvan i se pare primejdioasă controversa aceasta care dezbină opinia 
publică. El e adînc convins că miarele !'ăzboi pe care îl au a purta ro
mânii cere, înainte de orice, o deplină unitate morală şi politică, ce nu 
se poate realiza - atunci cînd un popor e împărţit în tabere. Romilnii, 
afirmă el, nu trebuie să intre în acţiune pînă nu-s temeinic şi complet 
pregătiţi de război. 

Si Pârvan ia cuvîntul si pledează în sensul acesta. Vorbeste sturlen
tilor l~ Facultate; dar - p~of"esorul venerat de studenţi - de data asta 
nu-i înţeles şi nu-i ascultat. Cînd iese de la curs, pe coridor, i se r.'is
punde printr-o manifestaţie naţionalistă, stridentă, ostilă. 

Foloseste atunci tribuna Ligii Culturale. La 9 noiembrie 1914, seara, 
vorbeste la Ateneu, in faţa unei săli arhipline. Dar este fluierat, huiduit, 
ameninţat. Pasiunile sînt prea dezlănţuite ca cineva să le mai poată 
domoli. La 7 decembrie Vasile Pârvan este exclus din Liga Culturală 
pentru „atitudine antiromânească" (!), în timp ce ziarele Dimineaţa, Ade
vărul, Acţiunea, Epoca dezlănţuie o violentă campanie de presă împotriva 
savantului. Iar în primăvară, cînd, într-o zi de april, profesorul pleca 
de la Universitate şi se îndrepta spre casă, o ceată de indivizi obscuri, 
şi cu pretenţii de „patrioţi" aveau să-l atace, să-l pălmuiască în stradă, 
in văzul lumii, în timp ce alţi indivizi, tot foarte „patrioţi" strigau celui 
care dăduse ţării sale temeiuri în plus de mîndrie, că-i „trădător de 
neam" şi că trebuie ucis. 

Au urmat apoi lunile dintîi de război ale României. Atunci avea 
să se facă dovadă că cel huiduit sub cupola Ateneului şi pălmuit în stra
dă, avusese, de fapt, dreptate. Aruncată în război necorespunzător in
struită şi echipată, şi copleşită, la un moment dat de forţele adverse, 
armata română a trebuit să se retragă din calea oştilor inamice, iar două 
treimi din pămînturile locuite de români să cadă vremelnic sub ocupaţia 
armatelor austro-maghiare, germane, bulgare. In noiembrie 1916, guver-
nul ordona evacuarea Capitalei şi mutarea tuturor instituţiilor centrale 
in Moldova. 

Pârvan a vegheat la strîngerea ş1 evacuarea tezaurului de la Pie
troasa şi a altor obiecte de mare preţ din Muzeu şi urcîndu-se şi el, cu 
ai săi, într-unul din trenurile acelea ticsite de oameni şi de dureri, care 
părăseau zilnic oraşul; a luat drumul pribegiei. Vestea că, în după amiaza 
zilei de 6 decembrie, trupele feldmareşalului Mackensen au intrat în 
Bucureşti, pe Calea Griviţei şi au ocupat capitala - a aflat-o la Iaşi, 
găzduit de bunul său prieten Dimitrie Gusti, în casa primitoare şi liniştită 
de pe strada Toma Cozma. · 

.„Cînd s-a sfîrşit războiul, cînd treptat, viaţa 7i-a reluat şi la Bucu
reşti, cursul ei firesc, dintotdeauna, Pârvan s-a-ntors şi el acasă. Dar 
toţi care-l întîlneau, rămîneau înmărmuriţi privindu-l. O tristeţe nesfîr
şită, o durere fără seamăn se citea în înfăţişarea lui abătută, stinsă. Omul 
care, altădată, impresionase prin energia sa nestăvilită, prin freamătul 
neistovit al spiritului său - stătea acum absent, parcă strivit sub pu
terea unei groaznice poveri. 
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„Imensa crimă a capitalismului contemporan", ,;uriaşul masacru al 
inocenţilor" - cum numea Pârvan, acum, războiul - îl lovise cumplit. 
Omul cu sufletul pe cit de mare, pe atit de delicat, de duios şi de sensi
bil fusese martorul şi victima marii tragedii. Şi Pârvan nu mai putea 
acum să dea uitării - amintirea ţării sale invadate, satele si oraşele 
prădate şi arzînd, convoaiele de refugiaţi pribegind, copiii scîncind de 
foame la uşile cantinelor, mormintele umplind cimitirele, de nu le mai 
putea nimenea ţine numărul. Şi nu putea Pârvan să dea mai ales uitădi 
imagi~ea soţiei sale iubite şi a fiicei lui nou-născute stînd împietrite în 
n10arte pe un pat de spital în Odessa ... Urme adînci si grele lăsaseră în 
~:ufletul şi conştiinţa acestui om mare, amarnicele încercări prin care-i 
fusese dat să treacă. Sentimentul izolării, al deplinei singurătăţi n-avea 
să-l mai părăsească pînă la moarte. Îndoielile, care şi altădată îl încerca
s0ră, aveau de-aici înainte să-l domine. Gîndul sinuciderii îl vizitase în 
acele zile, adesea. Şi--n paginile multor scrieri din vremea asta - în 
Gîndurz despre lume şi viaţă la greco-romanii din Pontul stîng, de pildn, 
.în Memoriale, în povestea tristă a lui Aleghenor, ori în acel liric dialog 
intitulat Anaxandros - Pârvan avea să dea glas unor credinţe tot mai 
amare, din ce în ce mai sumbre, scriind despre antinomia dintre existenţa 
umană şi fericire, înfăţişînd groaznica descurajare a însingurării, ori adu
cînd elogiul Tăcerii mari, absolute. 

Şi totuşi sentimentul acut al înaltei datorii, conştiinţa clară a me
nirii omului de elită faţă de comunitatea din care face parte, pe care o 
:reprezintă - dacă nu l-au putut salva în chip deplin pe Pârvan din 
criza sufletească pe care a trăit-o după război, l-au adus în schimb pe 
savant - cu repeziciune - înapoi, în toate posturile de comandă ce-i 
f-usescră încredinţate şi unde desăvîrşita lui competenţă, pasiunea, sim
ţul de răspundere cu care-şi îndeplinea obligaţiile - de la cele elementare 
şi pînă la cele mai în~emnate - se arătau mai trebuincioase ca oricînd. 
Acum, după război, cînd ţara devenise întreagă, cînd pămînturile Transil
vaniei şi Banatului - cu bogatele lor culturi din epoca bronzului, cu 
Jeagănul civilizaţiei dacilor şi cu cetăţile lui Burebista şi Decebal - reve · 
niseră la patria-mamă. se simţea mai mult ca niciodată nevoia unei acti
vităţi sporite şi riguros organizate, cerîndu-se insă pentru asta ca cel 
ce se dovedise mai destoinic şi mai presus decît toţi să treacă iarăşi în 
frunte, să arate din nou drumurile de acţiune, să dirijeze noul asalt. 

Şi, purtînd veşnic în tainiţele sufletului marile lui dureri (căci, aşa 
cerni ni l-a descris Dimitrie Gusti, ştia să sufere fără s-arate, „fără 
murmur, pînă la eroism") Pârvan n-a abdicat de la niciuna din marile şi 
sporitele îndatoriri ce i-au revenit. Şi ultimii săi şapte ani de viaţă vor 
fi un frenetic imn închinat muncii creatoare, mersului înainte al ştiinţei, 
progresului culturii în ţara sa, Pârvan - însufleţit, combativ, nelăsîn
du-se obosit - militînd pentru înfăptuiri noi. 

Abia se încheiase războiul - rănile lăsate încă nu se vindecaseri'i 
-- şi în 1918, savantul stăruie iar să se organizeze la scara întregii ţări 
<.1ctivitatea arheologică, ccrînd si editarea unui Buletin arheologic în 
li.mba franceză, difuzabil în străinătate. In frămîntările produse în 1919 
de pregătirea legii de împroprietărire a ţăranilor şi de expropriere a unor 
terenuri, Pârvan intervine şi el, hotărît să facă cunoscute interesele ştiin-
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ţei, cerînd, ca atare, să se nationalizeze pămînturile ce conţin monu
mente ale trecutului. 

La Bucureşti, în toamna lui 1919, împlinindu-se optsprezece secole 
de la moartea împăratului Traian, iar Academia Română organizînd festi-· 
vităţi comemorative, lui Pârvan îi revine cinstea rostirii marelui discurs. 
A fost impresionantă şi de neuitat Parentalie - Inchinare împăratului 
Traian, însumînd unele din cele mai frumoase pagini ale savantului, 
îmbinare măiastră între gîndirea riguros ştiinţifică şi cea mai. aleasii 
poezie. 

Tot la Bucuresti, în 1920, asociat şi cu alţii, pune bazele editurii 
Cultura naţională, Pârvan desfăsurînd i;:i aici o activitate cu totul meri
torie - ce se înscrie printre tradiţiile cele mai bune ale miscării edito
riale românesti. Invătatul întelel!ea că editura are a fi nu doar o între-
prindere industrial-co'mercială, ci, înainte de toate, o institutie de cultură 
urmărind educarea mulţimilor, selecţia şi promovarea unor valori trecute 
şi prezente din ştiinţa şi literatura ţării. De aceea, dirijind personal la 
Cultura naţională, publicarea seriilor editoriale Ţara noastră si Clasicii 
literaturii universale, Pârvan a vegheat neostenit la prcmovarea lucri\
rilor unor tineri scriitori români, la apariţia unor versiuni românesti ale 
capodoperelor literaturii universale (tălmăcirile ace<;tea fiind printre cele 
mai corecte realizate atunci la noi), precum de asemeni si la elaborarea 
şi tipărirea în optime condiţii grafice ale unor lucrări de ştiinţă populari
zată, ce rămîn şi azi ca exemple de gen (una dintre aceste scrieri : 1nce
puturile vieţii romane la gurile Dunării, datorîndu-se lui Pârvan însuşi). 

!ndeplinind apoi, din 1921 şi pînă la moarte, functiile înalte 'ŞI 
pline de răspunderi - de vicepreşedinte şi de secretar general al Acade
miei Române, Vasile Pârvan - achitîndu-se cu pasiunea şi constiincio-
7itatea proprii lui de îndatoririle fireşti - avea însă să se angaieze în noi 
acţiuni, dintre care se cuvine să amintim acum măcar strădaniile sale de 
a vedea ridicîndu-se în capitala tării un palat al Academiei. Vitregia 
vremilor a făcut însă ca învăţatul să nu-şi v::idă împlinit nici visul acesta 
- fiind păcat, pentru că, privind proiectele şi machetele executate atunci 
de Duiliu Marcu, ne dăm seama azi că planurile şi stăruinţele savantului, 
unite cu viziunea inspirată a arhitectului ar fi dăruit Bucureştilor una 
din cele mai izbutite opere de arhitectură românească modC'rnă. S-a putut 
atunci construi - tot datorită eforturilor şi grijii permanente ale lui Pâr
van - numai noul local al Bibliotecii Acarlemiei - ceea ce a îmemnat 
totuşi împlinirea unei stringente nevoi culturale. 

Dar în cei din urmă ani ai vietii, măsura întreag2 a uluitoarelor 
sale energii şi capacităţi avea s-o dea' Vasile Pârvan tot la Facultate si 
la Muzeul National de Antichităti - întreaga sa muncă fiind si acum 
orientată în ~ceeasi directie : a afirmării şi ~consolidării scolii r~mânesti 
de arheologie. Izbînzi noi 's-au alăturat celor dinainte de, război, pentru 
că savantul a putut forma o nouă generaţie de arheologi (de astădată 
specializaţi cu precădere în istoria diferitelor epoci ale comunei primi
tive) şi întrucît, pentru cei ce se consacraseră studii.lor de istorie greco·
romană, se deschisese, cu începere din 1922, Şcoala Română de la RomCT, 
la a cărei întemeiere Pârvan avusese o însemnată contribuţie şi al cărei 
director avea, de altfel, să fie, tot pînă la moarte. 
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Cu deosebire însă dorise Pârvan şi se zbătuse să dea României un 
Institut Arheologic. Activitatea de cercetări în teren desfăşurată de Mu
zeul Naţional de Antichităţi pe întreg cuprinsul ţării, în aşezări pre- şi 
proto-istorice, mai ales cu începere din 1923, într-o intensitate şi un ritm 
necunoscute pînă atunci, era dovada de nezdruncinat că visul si1u putea 
deveni realitate şi că dorinţa savantului reflecta o necesitate ştiinţificu 
acută. Au fost nenumărate şi impresionante strădaniile lui Vasile Pârvan 
de a vedea înfiinţat institutul acesta. Stavilele îniîlnite în cale-i (între 
care lipsa de înţelegere a unor factori cu înaltă răspundere din stat n-a 
fost printre cele mai uşor de înfruntat) s-au doverlit însă de nebiruit. 
Şi cind, :în 1924, Pârvan dăruia ştiinţei româneşli şi internaţionale o 
publicaţie de înaltă ţinută, ce avea să-si dobîndească repede un bine
meritat prestigiu : Dacia, Recherches et decovvertes arheologiques en 
Roumanie, savantul avea să scrie cu mustrare şi amărăciune : „Ce perio·
dique annuel est l'organe d'un Institut qui n'existe pas encore". 

Şi iarăşi, în aceşti ani ai vieţii, Pârvan s-a afirmat în continuare 
- de fapt cu şi mai multă putere de creaţie şi strălucire - acelaşi 
savant activ, fecund. inepuizabil în idei, îmbogăţind ştiinţa arheologiei 
româneşti şi internaţionale cu noi şi noi lucrări. Dintre cele peste 50 de 
opusuri din această perioadă - studii, comunicari, note, referate, arti
cole - să amintim publicarea materialului epigrafie rezultat prin săpă-
turilc de la Istria, studiul sociologic Ideile fundamentale ale culturii 
~ociale contemporane, volumul Idei şi forme istorice, cartea sa Inceputu
rile vieţii romane la gurile Dunării, comunicările : Gerusia din Calatis, 
Consideraţii asupra unor nume de riuri daco-scitice, La penetration hel
lenique et hellenistique dans la valee du Danube fD'a]Yres les dernieres 
deronvertes archeologique) (comunicare prezentată la Congresul interna·
ţional de istorie ţinut în 192:1 la Bruxelles) şi multe altele. Iar între 
toate acestea - faimoasa Getică, acel grandios monument al ştiinţei şi 
culturii româneşti moderne, primă reconstituire amplă, complexă şi 
~·:-ffuros ştiinţific elaborată a istoriei populaţiilor din teritoriile româneşti 
dinainte de cucerirea romană; urmată postum de Dacia - civilizaţiile 
stră1Jechi din regiunile carpato-danubiene, ca:rte apărută prin strădania 
unnia dintre discipolii savantului. 

Dar, în acea muncă fără preget, în acea încordare perpetuă, în 
efervescenţa spiritului aceluia mare, cine ar fi putut întrezări frenezia 
care întotdeauna preludiază marile finaluri ? Fulgerător, cu totul pe
neaşteptate dar nicidecum inexplicabil, Pârvan se stinge din viaţă pe 
cind nu împlinise nici 45 de ani. 

Episodul acesta, ultim, consumat pe un pat de spital, aici, în Bucu
resti, a cunoscut aceeaşi măreţie gravă, tragică, impresionantă, care a 
caracterizat întreaga existenţă a savantului. Căci Pârvan, omul care fă-· 
cuse în viaţa sa un cult din renunţare ; care în criza morală ce 1-·a în
cercat de-a lungul ultimilor săi ani, ară.tase că purta mereu cu el 
sentimentul morţii -· în ceasul suprem, a dat glas unui semn de neţăr
murită revoltă. Torturat de suferinţă, îndurînd-o fără măcar să murmure, 
a aşteptat resemnat clipa eliberării. Dar, în momentele acelea - asemeni 
eroului straussian, care, în ceasul din urmă, conversînd cu moartea, se 
împotriveşte vehement transfigurării - Pârvan, ajuns la porţile nefiin-
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ţei, vedea lăsate în urmă idealurile lui mari nerealizate, planuri neduc:e 
la bun-sfîrşit, toate îndatoririle care-l chemau înapoi. Şi în inima şi cu
getul marelui om a irumpt atunci o dureroasă sete de a trăi. Incet, cu o 
supremă şi ultimă sforţare, s-a-ntors către perete şi- a plîns. 

Cînd, puţină vreme mai apoi, cineva a năvălit în cameră, fremă
tlnd de bucurie la vestea că cea mai înaltă instituţie de ştiintă din Italia : 
Reggia Academia dei Lincei îl alesese pe Vasile Pârvan membru al ei, 
·savantul tocmai murise. 

F.ra în seara de 26 iunie 1927. După trei zile, studenţii l-au luat şi 
l-au aşezat în pămîntul oraşului acestuia ... unde Pârvan se află şi azi. 

... Au trecut de atunci patruzeC:: de ani. 
Au rămas de la Vasile Pârvan atika instituţii ctitorite. a răma'> 

~)coala românească de Arheologie - unul dintre cele mai puternice de-
ta:-;;amente ale ştiinţei româneşti. A rămas - să fie confruntată cu timpul 
- opera ştiinţifică a savantului. E rostul altor ceasuri de aducere aminte 
prezentarea acestei opere, privirea ei în lumina ideilor de azi şi a pro
greselor necontenite pe care, de la Pârvan încoace, le-a înregistrat ştiirita 
arheologiei. Cîteva fapte însă se cer şi acum consemnate. 

Să facem dar precizarea că, în domeniul arheologiei şi al istoriei 
vechi a ţării noastre, lui Vasile Pârvan i-a fost dat să activeze în primele 
trei decenii ale acestui veac, cînd, în momentele ultime ale procesului 
desăvirşirii unităţii noastre naţionale - şi imediat înainte, dar îndeosebi 
<lupă primul război mondial - întreaga noastră cultură trecea, în chip 
corespunzător şi obiectiv istoriceste, prin faza decisivă a afirmării „feno
menului naţional" - ştiinţele, literatura şi artele găsindu-se angajate 
intr-un complex şi multilateral efort de promovare - în planul multi
naţional, internaţionalist - a ceea ce numim „specificul românesc", pri-
vit etnic, cultural şi în devenirea lui istorică. 

Vasile Pârvan a înţeles cu o uimitoare claritate momentul istork 
pe care-l trăia - şi în faptul acesta stă unul din semnele măretiei sale. 

Dar, străduindu-se să răspundă imperativelor epocii pe care-o trăiu 
- a făcut doar din asta însăşi sensul existenţei lui - Pârvan nu s-a 
comportat ca un combatant oarecare, care aşteaptă docil şi comod să i 
se arate drumul de urmat, ci - mai învăţat decît toţi, mai lucid şi mai 
profund decît alţii, mai inspirat ctecît oricine - a luat locul - de onoare, 
dar extrem de dificil - al comandantului, al cîrmaciului - al celui 
.care trasează căile, care fixează obiectivele, formulează îndatoririle, şi-şi 
alege colaboratorii şi urmaşii. Şi astfel apare, desigur, îndoită măreţia lui 
Pârvan, a personalităţii şi operei sale. 

Aşa, căutînd să se situeze cît mai sigur în ambianţa vremii lui şi 
să răspundă cît mai prompt şi mai eficient nevoilor resimţite atunci de 
cultura naţiunii sale, Pârvan şi-a fixat drept ohiectiv major al activităţii 
pe care o desfăşura, problema fundamentală a istoriei noastre vechi : for· 
marea poporului român, ca bază etnică, culturală şi istorică pentru afir
marea şi progresul naţiunii române. 

Pârvan a intuit din capul locului complexitatea şi dimensiunile, 
neînchipuit de mari ale operei ce o avea de realizat. Dar cu voinţa de 
neînfrînt şi cu capacitatea enormă de cuprindere, proprii numai marilor 
oameni, n-a ocolit nimic din ceea ce ştia că are a cerceta, şi a purces -
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el, în frunte, dar alături cu toţi cîţi şi-i alesese discipoli - căfre înde
plinirea ţelului propus. Trecînd astfel la explorarea tot mai în adîncimi 
a rădăcinilor istorice ale poporului său, Vasile Pârvan s-a consacrat stu
dierii problemelor preistoriei si protoistoriei - din această investigaţie 
{'Omplexă, profund şi multilateral desfăşurată, născîndu-se monumentala 
Getică. 

Lutul din om n-a fost însă nicicum pe măsura ~eniului său -
trupul n-a avut nimic din scînteierea si puterea extraordinară a minţii. 
Şi, în vîltoarea muncii nEO·curmate, a eforturilor cu mult peste puteri, 
Pârvan s-a frint şi a căzut. Aşa, cele două opere proiectate : Dacia ro
manii şi Protoistoria slavilor, ce trebuiau să completeze şi să. încheie 
marea sinteză a istoriei noastre de început : cartea formării poporulrn 
român, au rămas nescrise de el. Moştenirea lăsată cuprinde, de aceea, 
indeosebi încheierile extrase de Pârvan în urma contactului - pe care 
l-a putut el, atunci, stabili - cu lumea dacilor, a grecilor şi romanilor. 

Fireşte, tot ce a elaborat Pârvan poartă pecetea gîndirii sale idea-· 
liste, savantul fiind - prin apartenenţa sa la conceptiile stoice, marcau
reliene şi prin adoptarea tezelor şi preceptelor şcolii neohegeliene - un 
idealist. Dar cu atît mai ales rămîne me!"itul său de om de ştiinţă, cu cît, 
de pe poziţiile filosofiei idealiste, Pârvan a ştiut selecta problemele 
fundamentale ale istoriei noastre vechi 5i intui - adesea chiar în chip 
genial - şi soluţii întru rezolvarea lor. Se află aici un întreit - şi poate 
~;upremul - semn al măreţiei omului de ştiinţă Pârvan . 

.. .!ntr-o zi, în ceasurile de curs de la Facultatea de litel"e şi filosofie 
a Universităţii bucureştene, Vasile Pârvan s mărturisit studenţilor lui 5i 
gîndul acesta : „Cînd semenii tăi te urcă în vîrful piramidei sociale trE' -
buie să arzi tot sufletul tău pentru a rămîne acolo : nu pentru tine, ci1 
tu eşti om trecător, dar pentru oameni, pentru idealul 1or. pe care tu nu 
trebuie să-l laşi să decadă, pentru sublimul pe care trebuie să-l faci s~i 
înflorească în inima contemporanilor tăi, chiar de ar fi să-l creşti cu tot 
sîngele vieţii tale, pe care numai o dată o ai". 

Posesor al unor uluitoare energii şi virtuţi, Vasile Pârvan a urcat 
treptele cele mai din vîrf ale piramidei sociale româneşti din vremea lui. 
Şi, ajuns acolo, şi-a ars tot sufletul său, închinat celor mai frumoase -şi 
mai nobile idealuri patriotice şi umane. 

Pentru aceea, conştiinţa românească ii poartă numele către eter
nitate. 1) 

l) Textul acesta a fost scris pentru a fi rostit. De aceea, la elaborarea lui 
:am omis deliberat întocmirea aparatului critic. Publicîndu-1 acum, fără să fi schim
bat nimic din cuprinsul său, adăogirea unor note de subsol ne pare că i-ar fi modi
ficat întrucîtva caracterul de evocare, fără însă a i-l conferi pe acela de studiu 
~:iri comunicare. Ca atare. semnalăm numai autorii şi titlurile care îndeosebi ne-au 
folosit în scrierea pagiriilor de fată (evident fără a mai aminti scrierile lui Vasile 
Pârvan). Pentru a 1·econstitui imaginea omului Pârvan, a pers0nalităţii lui şi a 
activităţii savantului. ne-au fost mai ales utile : studiul Acad. Emil Condurachi, 
Vasile Pârvan. Opera şi gîndirea sa istorică (1882-1927 ), Buc. 1957 ; evocarea lui 
Ion Andrieşescu, invăţaţii noştri, Vasile Pârvan, Buc. 1938; eseul lui Al. Busoi
·ceanu, Pârvan gînditorul, Buc. 1937 ; cartea lui Ilie Iori; Vasile Pârvan, poetul 
neliniştii, singurătăţii si tăcerii, Craiova. 1937 ; articolul lui Vladimir Dumitrescu. 
Ce n-a înteles D-nul E. Lovinescu din personalitatea lui Vasile Pârvan, apărut în 
Cmdirea, nr 4 din Hl31 şi evocarea Vasile Pârvan (1882-1927). La treizeci de ani 
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RESUME 

On publie l'evocation prononcee au Musee d'Histoire de la viile de Buca
rest le 28 juin 1967, â l'occasion du 40-eme anniversaire de la mort de Vasile 
Pârvan. L'auteur a souligne l'activite de Pârvan comme etudiant, et ensuite comme 
professeur â l'universite de Buca rest, ainsi que sur son acti vite de directeu!' du 
Mt1sce National d'Antiquitcs et comme crcateur et organisateur de l'ecole mo
derne d'archeologie de Roumanie. On evoque aussi d"autres activites dcveloppee> 
par Vasile Pârvan â Bucarest: comme redacteur et collaborateur â quelques publi
cations de ce temps (Sămănătorul, Convorbiri literare) ; comme fonctionnaire â la 
Bibliotheque de l' Academie roumaine (pedant ses annces d'etudiant) le r6le 
de Vasile Pârvan pour la fondation de !'Institut d"Etudes Sud-Est Europeennes et 
de l'editure Cultura naţională etc. En conclusion, l'auteur etablit le r6le de Pârvan 
dans la culture roumaine moderne, en soulignant surtout Ies merites du savaJnt 
en l'etude du probleme fondamental de l'histoire ancienne de la Roumanie : la 
formation du peuple roumaiFl et de la la·ngue roumaine, comme base etnique, cul
turelle et historique pour l'afirmation et le progr(·s de la nation roumaine. 

de la moartea magistrului, semnată ~ot de Vladimir Dumitrescu in nr. 1-4 Ql.r:. 
1957 al 11evistei Studii şi cercetări de istorie veche ; de asemeni evocarea Personali
tatea lui Vasile Pârvan cuprinsă în volumul Dimitrie Gusti: Pagini alese, Buc. 
1965 ; şi, în fine studiile lui Radu Vulpe : Vasile Pârvan si originile neamului ro
mânesc, apărut în Ethos, I, 1944, şi .4ctivitatea ştiinţifică a istoricului Vasiie P!ÎT1Jan,. 
publicat în Studii. Revistă de istorie, an. X, nr. 3, 1957. Viaţa universitară bucu
reşteană pe timpul cînd Vasile Pârvan a fost student iar apoi şi profesor, am în
cercat s-o schiţez utilizînd îndeosebi scrierile autobio!!rafice ale lui Ion Petrovici : 
Amintiri universitare, Buc. 1920 si De-a lungul unei vieţi, Buc. 1966, pnecum 7i 
primele două volume al·~ căr1ii lui Nicolaie Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost. 
La toate acestea am adăogat arhiva personală şi corespondenţa inedită ale lui Va
sile Pârvan, păstrate azi în seclia de manuscrise a Bibliotecii Academiei R S. Ro-· 
mânia. 
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RABINDRANATH TAGORE LA BUCUREŞTI 

de CLAUDIA CLEJA-GIRBEA 

De-a lungul multisecularei sale istorii, Bucureştii au gă7duit 
mereu tot soiul de oaspeţi - negustori şi comandanţi de osti, scriitori 
şi oameni politici, artişti ori simpli şi nestatornici călători - nu arareori, 
unii ori alţii dintre aceştia încrucişîndu-şi viaţa şi preocupările lor cu 
viaţa şi preocupările oraşului de pe Dîmboviţa. S-a întîmplat ::ic;tfel că în 
·corespondenţa, rapoartele ori descrierile mai ample ale unor străini veniţi 
în Capitală, mai de demult, ori în conferinţele şi interviurile unor oaspeţi 
mai recenţi, se găsesc deseori consemnări pline de tîlcuri, referitoare la 
oraş, la viaţa şi locuitorii săi, încît istoria Bucureştilor prin călători e 
astăzi un domeniu de investigaţie de un interes real, ce nu mai trebuie 
în plus subliniat. 

Prezenţa în capitala României a marelui poet şi om de cultură al 
Indiei şi al întregii lumi - Rabindranath Tagore vădeşte şi acum o im
portanţă izvorîtă din semnificaţii multiple. Prin sosirea strălucitului sol 
al popoarelor şi culturii Indiei în Bucureşti, viaţa ştiinţifică, literară şi 
artistică de aici primea o nouă dovadă de apreciere venită de peste 
hotare - iar acum, adusă de reprezentantul uneia din cele mai vechi şi 
mai prestigioase culturi ; la rîndu-i, Capitala îşi afirma din nou rolul 
activ pe care înţelegea să-l aibă în dialogul valorilor spirl tualităţii uni
versale ; tot aşa cum, în fine, recepţionind mesajul de iubire, de confra
ternizare pe care îl aducea Tagore, oamenii de cultură din Bucureşti îşi 
manifestau deschis adeziunea lor la înfăptuirea idealului păcii - într-o 
vreme în care semnele discordiei, ale tendinţelor de dominare şi chiar de 
.agresiune nu lipseau nici în Europa şi nici pe pămînturile altor continente. 

* 

Cînd, în 1926, Rabindranath Tagore sosea în capitala României, 
numele său nu era nicidecum necunoscut aici. Unei mişcări culturale 
apte oricînd să înregistreze şi să absoarbă valorile autentice ale ştiinţe
lor, literaturii ori artelor universale - aşa cum era mişcarea culturală 
a Bucureştilor dintre cele două războaie mondiale, opera lui Tagore nu 
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putea să-i scape, mai ales din momentul în care - în 1913 - ciclul de 
poeme „Gitanjali" („Prinosul liric") al cărturarului indian primea încu
nunarea Premiului Nobel pentru literatură. Treptat, opera poetică a lui 
Tagore pătrundea la noi - mai întîi prin traducerile înseriate în pagi
nile unor reviste literare: „Renaşterea" (în 1918), „Luceafărul" sau 
„Adevărul li te rar şi artistic" (în 1920) ş. a. 1) 

Interesul pe care cercurile largi ale intelectualităţii din RomC!ni::t 
şi cu deosebire din Bucureşti, îl manifestau pentru vizita lui Tagore era 
însă sporit de faima pe care cărturarul şi-o făcuse pledînd şi pentru îm
plinirea unor ţeluri sociale şi politice în ţara lui. Aderarea la mişcarea 
anticolonialistă a lui Mahatma Gandhi (la început, fără rezerve şi violent. 
susţinută ; dar mai apoi, de pe poziţia pledoariei pentru transformarea 
ţării sale prin iubire şi pace, fără jertfe şi fără revoluţie) - de o parte ; 
iar de altă parte, renumele şcolii înfiintate la Santiniketan, în care Tagore 
vedea un centru ce „va genera ideia cea mare a dragostei şi frăţiei între 
popoare" - toate acestea fuseseră de asemeni, recepţionate în cultura 
poporului de la gurile Dunării, iar Rabindranath Tagore - apreciat aici 
ca unul din spiritele cele mai interesante ale vremii sale. 

Simpatia, căldura cu care marele sol al Indiei a fost primit în Ca
pitala României apar astfel fireşti. 

La 21 noiembrie 1926 2) un mic vapor românesc a traversat Dună
rea şi a acostat la Giurgiu. unre numeroşi intelectuali, elevi si orăşeni 
adunaţi în port l-au primit pe poet cu ovaţii. Acesta venea însoţit de 
membrii familiei : fiul său ce poartă acelaşi nume, agronom, C'U soţia şi 
fiicn lui, precum şi fiica poetului, căsătorită cu Mahalanobis, un tînăr sa
vant, profesor la Facultatea de fizico-matematică de la Universitatea din 
Calcuta. 3) 

Vestea sosirii lui Tagore s-a răspîndit cu repeziciune, în drum spre 
Bucureşti poetul fiind întimpinat pretutindeni în staţiile de cale ferată 
mai importante, de oamenii care veneau să-l salute şi să-l privească. 
Oficial, Tagore a fost întimpinat la Comana de către reprezentanţi ai 
Ministerului Afacerilor Externe şi ai Ministerului Cultelor şi Artelor, 
precum şi de numerosi ziarişti. Scriitorul Ion Marin Sadoveanu, director 
general al teatrelor din România şi Vasile Stoica, consilier de legaţie l-au 
salutat în mod oficial.") Sosit în Capitală, a fost primit în Gara de Nord, 
de către reprezentantii presei si de către L. Zamfirescu, din partea Mi
nisterului Afacerilor Externe. Poetul a fost găzduit la Athene Palace. In 
seara aceleiaşi zile, la ora 17 a primit pe literatii şi ziaristii care au dorit 
să-l vadă, răspunzînd cu bunăvoinţă întrebărilor adresate. °') Ocolind cu 
a11ilita1.e chestiunile politice, conversaţia s-a desfăşurat abordînd în gene
ral scopul vi7itei poetului în România. impresii asupra civilizaţiei şi lite
raturii europene, asupra tării sale si şcoalei create la Santiniketan. Poetul 
a declarat că în această călătorie „de studii" „ ţările orientului euro-

1) Călăuza Bibliotecarului, an XIV, (1961), nr. 5, p. 29. 
2) Tudor Vianu, în prefaţă la Tagore en Rcurnanie, Buc., 19lil, p. 7. 
3) Dimineaţa, an XXII, (1926), nr. '/179, 21 noiembrie, p. 11. 
4) Ibidem. 
5) Ibidem, nr. 7180, 22 noiembrie, p. 5. 
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pean l-au atras mai mult", aici constatînd „mai multă înţelegere decît 
în Occident pentru felul nostru de a cugeta ';'i simţi". Europa dinainte şi 
de după război i-a făcut aceeaşi impresie : „toţi europenii umblă înar·
maţi şi chiar cînd sînt dornici de pace caută pacea pe căi rătăcite". „Cînd 
se ivesc nemulţumiri - a spus Tagore - ucideţi întîi pe solii păcii, în 
ioc să ucideţi rădăcina răului : ideile care aţîţă. Nu împotriva oamenilor 
C'i impotriva ideilor trebuie să luptaţi".") 

Deşi mulţi îl considerau un visător, un filosof mistic incapabil de 
a propaga lupta, şi deşi în perioada în care vine la Bucureşti nu-şi de
finise înC'ă poziţia sa de luptător pentru cauza păcii, aşa cum o va face· 
după 1930, Rabindranath Tagore a declarat încă de pe atunci : „Se înţe
lege că sînt pacifist. Dar nu înţeleg prin aceasta nerezistenţa la rău. 
Împotriva răului trebuie să lupţi uneori cu forţa". î) 

Poetul a fost fermecat de poporul român şi de limba acestuia, aşa 
cum o dovedeşte următoarea apreciere : „Am observat cu bucurie că 
există ritm în mişcări şi multă armonie în culori. Am auzit că aveţi o 
poezie populară interesantă. Aveţ.i o limbă destinată pentru ritm 5i poe
zie·'. I') Versurile lui Eminescu, pe care le cunoaşte acum, prin mijlocirea 
fiicei unui compatriot al său care trăia în România, îl impresionează şi 
îi prilejuiesc o amar-3 nedumerire : „De ce într-o ţară mică - atîta amă-
răciune ?". Auzise „Scrisoarea a III-a" „poezie care sfîrşeşte într-o 
mare revoltă". 0) 

Despre nedreptăţile şi amărăciunile din ţara sa poetul a scris sute 
şi zeci de pagini de poezie, proză şi dramaturgie. Poemele sale sînt cîntate 
de poporul asuprit al inzilor, trecînd în domeniul cîntecului popular 
anonim. El este poetul iubirii ;;i al naturii. Tagore a propovăduit iubirea 
ţi la noi, răspunzînd cu drago~te dragostei cu car~ a fost înconjurat de 
c<ltre bucureşteni, dedarîndu-se .,nemuritor prin iubire dacă. aceasta i 
se oferă". 

Banchetul oferit de Sindicatul ziariştilor şi Societatea Scriitorilor 
în cinstea oaspetelui a fost un prilej pentru ca el să răspundă bunei pri
miri ce i s-a făcut. Banchetul a avut loc în saloanele restaurantului 
Athene Palace în seara zilei de duminică 21 noiembrie, cu participarea 
unor pPrsonalităţi ale vieţii artistice c;.i culturale bucureştene, a unor 
ziari~ti ~i oameni politic~. Printre invitaţi se aflau Vasile Goldiş, mini5trul 
Cultelor şi Artelor, Dr. Nicolae Lupu, academicianul Ion Bianu, directo
rul hibliotecii Academiei, economi5tul Virgil ".\1adgearu, poetul Ion Pilat, 
socialiştii Constantin Mille şi Iosif Nădejde, poetul 5i dramaturgul Victor 
Eftimiu, prozatorul Ion Marin Sadoveci.nu, poeta Otilia Cazimir. artista 
Tantza Cutava Barozzi, Al. D. Teodoreann, Al. Zamfirescu, reprezentant 
31 .Ministernlui Afacerilor Externe şi mulţi alţii. 10) Răspunzînd toasturilor 
!ci urărilor adresate, Tagore şi-a reafirmat convingerea că arta înnobi
lează pe om. avînd misiunea de a contribui la cunoaşterea şi buna înţe
legere a omenirii : „popoarele sînt despărţite prin graniţe, dar civilizaţia, 

n) Viaţa Literară, an I, (1926), nr. 30, din 3 dec., p. 1-2. 
7) DimineaJa, an XXII, nr. 7180 din 22 noiembrie. 
8) Viaţa Literară, loc. cit. 
9) Loc cit. 

10) Dimineaţa., an XXII, 1926, nr. 7180, din :O. noiemltrie, p. 11. 
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cultura, arta le apropie pe deasupra graniţelor. Noi cu toţii, scriitori şi 
artişti, contribuim prin strădania noastră la această apropiere a popoa
relor". 11) 

Manifestaţia celei mai vii simpatii şi a căldurii cu care a fost în
conjurat Tagore la Bucureşti, a constituit-o desigur conferinţa pe care 
marele om de cultură a ţinut-o la Teatrul Naţional, înaintea plecării sale 
din România. 

In momentul cînd poetul a venit să-şi rostească discursul, o imensă 
mulţime de bucureşteni se aflau în Piaţa Teatrului si pe Calea Victoriei. 
!n sala teatrului, o asistenţă numeroasă ocupase lojile şi parterul şi aştepta 
cu nerăbdare apariţia „bătrînului maiestos, cu plete şi barbă albă, înalt, 
fin, cu aspect sacerdotal - numai linie şi armonie pe chip". 12) 

Vorba domoală şi blîndă a omului ce inspira o mare bunătate a 
impresionat profm1d. Prin intermediul poetului „inima Indiei s-a dăruit 
ca un cîntec şi poate ca o lacrimă". Tagore mărturisea că n-a venit să 

-cuvînteze ca filozof, ci ca „poet iubitor de omenire în eterna ei tendinţă 
r.pre perfecţiune". El şi-a transformat discursul într-un poem autobio
grafic în care a cîntet frumuseţile naturii patriei sale, frumuseţi care 
l-au învăţat să iubească oamenii. Poetul se identifică cu soarta poporului 
săP folosind în creaţia sa acea „limbă populară care este un acord din 
Simfonia infinitului" 

„Dacă nu te vei contopi cu viaţa poporului tău, 
Poporul îşi va întoarce fata de la cîntecul tău fals 

Cel care trăieşte aceeaşi viaţă cu poporul 
Acela va deveni drag şi apropiat poporului". 1") 

El povesteşte despre menirea poetului care „e ca si graiul florilor, 
al vîntului şi al oceanului. Precum florile influenţează prin frumuseţea 
lor, tot astfel şi poeţii prin armonie şi estetică"„. 

Leagănul culturii indiene a fost pădurea virgină, iar „locul ace<>ta 
natal, toată împrejurimea lui i-au imprimat un caracter particular. în· 
cMjuraţi de viaţa variată şi întinsă a naturii, oamenii noştii, hrăniţi Şl 
îmbrăcati de ea, s-au legat şi s-au contopit interior cu toate schimbă
toarele ei înfăţişări". 15) De aici rezultă ,,caracterul răsăritean", opus 
caracterului şi culturii apusene, născută între zidurile de piatră ale ora
şelor, care au lăsat urme adînci în spiritul oamenilor, învăţîndu-i să fie 
individualişti şi să privească natura ca pe o inamică, pe care trebuie s-o 
subjugi şi să o stăpîneşti prin luptă. 

Tagore a lansat şi pe scena teatrului din Bucureşti, ca şi în peregri
nările sale prin Europa. ideea unei unificări armonioase a spiritului activ 
al Occidentului cu sufletul răsăritului contemplativ „In acest punct de 
apropiere, de contopire între fiinţa noastră şi fiinta lumii, în această 

11) Ibidem. 
12) Dimineaţa, an XXII, 1926, nr. 7179 din 21 noiembrie, p. 3. 
13) Universul, an XLIX, 1926, nr. 273 din 24 noiembrie, p. 1 
14) Magazin Istoric, an I, 1967, nr. 1, aprilie, p. 81. 
15) Rabindranath Tagore, Sădhană. Calea Desăvîrşirii, Buc„ 1922 
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întrcnătrundere între sufletul mistic al lumii vechi cu forta constructiv 
rnaLP~ialistă a lumii noi" vedea Tagore problema „mîntuirii". 16) 

In continuare, oaspetele indian a povestit împrejurările în care a 
devenit poet şi influenţele exercitate asupră-i de poemele religioase ben
galeze îmbibate de dragoste. Aceste „poezii i-au revelat înţelesul adl:nc 
al l•_;mii şi i-au arătat că lumea are o unitate în toate manifestările ei 
diferite, dovedind prezenţa infinitului în inima finitului". 17) 

!ri încheiere au fost citite în româneşte două poeme din ciclul Gră
dinnrul : „Pasărea îmblînzită era în colivie" şi „Spune-mi dacă e adevă
rat iubitul meu, spune-mi" pe care Rabindranath Tagore le-a recitat şi 
în bengaleză, în ritm cîntător. 

După conferinţă, publicul bucureştean care n-a asistat în sală şi 
era adunat în Piaţa Teatrului i-a făcut lui Tagore o călduroasă manifes
taţie de simpatie, conducîndu-i automobilul care-l ducea la palatul re
geiui, unde era invitat la dejun. 

ln acPeaşi zi, la orele 14 trenul dt:> Constanţa l-a dus pe Tagore 
spre patrie. Vizita sa a lăsat în Bucureştii de atunci o vie impresie. 

Admiraţia şi simpatia au fost însă reciproce, faptul putînd fi dedus 
din frumoasele aprecieri pe care Rabindranath Tagore le-a avut faţă de 
lim~m şi cultura poporului român. De asemenea, ecoul călătoriei scriiton1-
lui în Rom3nia a fost consemnat favorabil în presa vremii din ţara sa. 18) 

RESUME 

L'oeuvre du grand poete indien Rabindranath Tagore etait connue en Rou
manie depuis 1913, de sorte que sa presence dans la capitale de la Roumanie en 
l'automne 1926 a eu un grand retentissement, surtout dans la vie culturelle de la 
viile. Tagore a etablit des contacts personnels avec beaucoup d'ecrivains, de poetes 
et d'hommes de lettres de Bucarest. La conference tenue par Rabindranath Tagore 
dans la salle du Theatre National, son toast au banquet offert par le Syndicat des 
:ou:rnalistes, Ies interviews accordees ii la presse - ont etc receptionnes avec un 
interet special par l'opinion publique de Roumanie. 

18) Universul, an XLIV, (1926), nr. 271 din 21 noiembrie, p. 1. 
17) Ibidem, nr. 273 din 24 noiembrie, p. 1. 
1$) Magazin Istoric, an I, (1967), nr. 1, aprilie. p. 81. 
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TIPURI BUCUREŞTENE OGLINDITE ÎN LITERATURA 
DIN DECENIILE 3 ŞI 4 ALE VEACULUI XX 

de GETTA SAVESCU 

Călăuzit de concepţia determinării social-istorice a creaţiei literare, 
!brăileanu prevedea încă din primul moment după 1918 că epoca post
belică va stimula avîntul romanului şi anume a unui „gen superior" de 
mman - „romanul social, plin de probleme şi documente omeneşti". 1) 

Aceasta, deoarece realitatea socială de după război se anunţa deosebit de 
complicată şi de bogată în fenomene inedite. După 4 decenii Arnold 
Hanser avea să-l confirme din perspectiva unor fapte trăite. El afirma 
-- chiar - că reacţia ce poate fi urmărită în această perioadă în artă c;;i 
literatură este cea mai puternică de la Renaştere încoace. 2) Şi aceasta 
datorită faptului că cel de al treilea deceniu, în special, şi pînă spre mij
locul secolului e un răstimp al experienţelor înnoitoare, al protestului în 
faţa arbitrariului, pe de o parte, şi a tendinţei de a apăra drepturile 
i11dividuale de interferenţele de orice fel, pe de altă parte, ceea ce va 
imprima cîteva tr~sături majore ce revin în romanele epocii 3) Si aşa 
cum spune R. Alberes în a sa „Histoire du roman moderne", „Romanul 
exprimă acum intenţiile, responsabilităţile. neliniştile care au fost în 
trecut de domeniul epopeii, al cronicii, al tratatului moral..." „Omul 
occidental modern găseşte într· însul totul, tot ceea ce a inventat el, tot 
ceea ce îl depăşeşte, adică destinul său". 

Opera modernă, spre deosebire de cea clasică, urmăreşte să redea, 
in primul rînd, aspectele esenţiale ale existenţei, aşa cum apar acestea 
oglindite în viaţa cotidiană a unor personaje alese cu grijă, adîncindu-se 
în cercetarea aspectelor zilnice care mai înainte nu ar fi căpătat decît o 
importanţă limitată; autorul noului gen de roman încearcă să surprindă 
·;iaţa lăuntrică pe care aceste evenimente banale o provoacă. 

Criza spirituală a societăţii de după primul război mondial va aduce 
în fata romancierului variate date care să-i certifice, prin confruntare, 

1) Garabet !brăileanu, După război, Iaşi, 1921, p. 186. 
2) V. Arnold Hanser, Zozialgeschichte der Kunst und Literatur, Mi.inchen, 

1958, vol. II, p. 4 84. 
3) G. N. Bantock, The Social and Intellectual Background in the Modern 

Age, Pelica1l Guide to E1lglish Literature, vol. VII, p. :n. 

339 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



relativitatea formulelor tradiţionale. Dar ceea ce este mai important -
scriitorul a putut să constate nu numai ineficienţa manierei trnditionale 
de a reda viaţa cît, în special, neputinţa temelor tradiţionale de a sur
prinde cît mai amplu multiplele aspecte ale existenţei. 

Ceea ce avem de semnalat în ceea ce priveşte literatura română 
este integrarea ei în spiritul modern. Vom întîlni în Felix Aderca, Hor
tensia Papadat Bengescu şi Camil Petrescu puternice influenţe proustiene ; 
fon Biberi se va exercita pe linia lui James Joyce, V. Voiculescu îşi va 
avea izvorul în Rilke, iar Ion Vinea va avea similitudini cu Andre Gide, 
pe cinel Matei Caragiale va manifesta afinităti cu E. Poe. Remarcăm 
totodată deplasarea centrului de gravitate al epicii româneşti de la ro
manul ţărănesc spre cel urban şi îndeosebi spre oraşul Capitală. Tipurile 
nlese întruchipează un număr de destine fundamentale pentru viaţa so
cială a Bucureştiului ; prin intermediul lor, romanele momentului îl 
introduc pe cititor în principalele medii ale oraşului : cercul oamenilor 
de afaceri, cercurile politice, intelectuale sau proletare, lumea mondenă a 
Capitalei, tineretul fără orizont şi aspiraţii ca şi acela studios, haimanaua 
mediocră tip statistic livrat în serie de burghezie în deceniile trei şi 
patru etc. 

Restrîngîndu-ne aria de investigaţie la romanul citadin modern, vom 
reţine în atenţia noastră doar un sector urban : periferia, mahalaua bucu
reşteană şi aceasta privită nu atît din punct de vedere geografic cît mai 
nl0s din punct de vedere sociologic. 

J\I e-am oprit asupra mahalalei deoarece aci se află creuzetul în care 
fierb şi se zbuciumă destine umane cu maxim dramatism, locul unde 
coexistă din punct de vedere social şi psihologic elemente rurale, lumpen
proleiare, declasate, dar unde se formează începînd cu prima jumătate a 
sec. XX un proletariat modern cu toate atributele sale. Dintre tipurile 
pe care mahalaua le-a generat, interesante şi demne de comentarii re
ţ.in.em cîteva : a) tipul colectiv al celor răpuşi de condiţiile vitrege ale 
vieţii de la periferia oraşului ; b) tipul haimanalei şi al pungasului care 
reprezenta protestul cinarhic împotriva societăţii si a injustiti.ei ei ; c) 
tipul arivistului căruia societatea burgheză i-a creat condiţii optime de 
dezvoltare ; d) tipul protestatar, cel care anunţă zorii unei societăţi noi. 

Romanul în care - aşa cum defineşte Hegel în .,Prelegerile de 
estetică" -- apare fondul vast al unei lumi întregi, nu putea să facă ab
stracţie de aceste trăsături originale ale cartierelor de la marginea ora-· 
şelor, pepiniere de valori umane alături de decadenţă şi decrepitudine ; 
cu atît mai mult romanul modern care voia să se degaje de tradiţionalism 
şi în manieră şi în temă. 

Dacă la începutul secolului unele cărţi de beletristică cu c;ubiect 
•lin lumea mahalalei realizau - mai adesea - un c:oi de exoti.~Pl, rle 
extaz în faţa pungaşilor, haimanalelor, a faunei imune generată de orîn
duirea capitalistă la marginea marilor aglomerări urbane, romanele dP
ceniilor trei şi patru reprezintă momentul de înţelegere a periferiei 
bucureştene, una din perspectivele posibile de a percepe trăsăturile ei 
rnflete.:;ti, aspectele ei pozitive. 

Neîndoielnic, timpul a cernut şi aici de o cantitate apreciabilă de 
maculatură pentru că nu trebuie în nici un caz confundate literatura lu-
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Fig. 1 - Periferie bucureşteană 

mii interlope cu acPea a cartierului periferic propriu-zis. De aceea ne 
vom referi doar la cărţile care garantează interesul documentar, în care 
existii ac-el suflu de umanitate, acel clocot care ridică fiecare personaj 
la un potenţial simbolic, acele filtre care reţin numai semnificaţiile 
generale. 

In aceste mahalale se tîrăste o lume larvară, cu orizontul redus la 
extrem. Inghiţiţi zi de zi de tizina care le stoarce nu numai întreaga 
putere de muncă dar şi elanul vital, oamenii îşi macină toate potenţele 
sufleteşti, se abrutizează, renuntă la tot ce Pste deosebit, înălţător, sti
blim. Repetarea aceloraşi formule de existenţă, stereotipizarea vieţ:i, 
uniformizarea tuturor destinelor care urmează acelaşi declin creea?ă tot 
mai tiranic certitudinea că generaţiile vor perpetua aceeaşi tragedie. Spe
ranţele se spulberă cu fiecare nouă zi. E lumea cernită a lumpenprole
tariatului 

De-a lungul „Maidanului cu dragoste" şi în „Sfînta mare neruşi
!lare", G. M. Zamfirescu urmăreste pe sute de pagini traiectoria descen
dentă de la vis şi ideal înaripat, la viaţa de cîrtiţă, la conformismul 
impus ele realitatea ~;ocială ostilă omului. Avem nc--a face cu un tip 
colectiv, acel tip asupra căruia mediul are un rol hotărîtor. E':ite acel 
tip morocănos, fără orizont, puţin comunicativ, deprimant de singur în
tr-o comunitate de similitudini umane. 
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Din această lume larvară, se rdică viguroasă ca o expresie de vita
litate la polul întunecat al societăţii, fărîme sau numai palide umbre ale 
marelui duh romantic de atunci, cu o lege a lor mai presus de legi -
cuţitarii. Protestul lor mai mult pitoresc şi anarhic se mistuia în duşmă
nii de moarte Fiecare bandă era stăpînă absolută pe o mahala. Işi res
pectau hotarele, cu maidane şi cîrciumi şi nu plecau în altă „ţară" decît 
atunci cînd voiau să provoace, agitîndu-şi culorile. Haimanalele din 
mahalaua cu num2 ru~inos purtau tricouri în dungi orizontale albastre cşi 
albe, cei de pe Grant în dunp,-i perpendiculare albe si roşii, cei din cartie
rul Sf. Vineri - Pleşoianu în pătrăţele albastre şi roşii, iar cei de pe 
mahalaua cu „nume ruşinos" purtau tricouri în dungi orizontale albastre şi 
roşii. 4.) Fane, singur - puşcăriaşul frumos din Cotroceni - îmbrăca 
cămaşa de mătase în pătrăţele negre şi rosii pentru că : „dragoste şi 
moarte fraţilor, altceva nu există ! " In Fane trăieşte vagabondul ideal, 
generos şi dornic de petreceri de care să se ducă vestea şi în care să 
închine - alături de fraţi şi duşmani de moarte - „pentru suflet, pentru 
noroc, pentru femei şi pentru aleluia". 5) 

!n toiul chefului aripa morţii plutea de-asupră--le : „In z1ua cînrl o 
să te omorîm doi ani o să purtăm cenuşe în cap şi n··O să bt"m un strop 
de vin. Ibovnicele noastre au să lege funde negre în păr, iar lăutarii au 
să-ţi cînte cîntecul, ca o psaltire în biserică". 6) 

Cuţitarii, cu o şuviţă de păr lunecată provocator pe o sprîncean{1 
şi ochii ascunşi, piezişi, feroci în lovitura cu care ucideau pe la spate, 
aveau un imperativ drastic al cavalerismului tuturor cuţitarilor bucu
reşteni. Cînd, întîmplător, o fată sau o bătrînă aveau un necaz într-o 
suburhic \'eciniL haimanalele îi făceau gardă de onoare şi o însoţeaL: 
pînă la hotarul dintre cele două lumi. La despărţire, cineva rupea o 
buaată din t!I~icou şi o da mărturie ca să afle tovarăşii din cartierul 
megiaş cine le apărase sora, ibovnica sau mama. Recunoscători, aceştia 
îi invitau pe salvatori într-o cîrciumă şi-i conduceau pînă aco.să cu har
monica. In timpul petrecerii, gazde şi oaspeţi, legau batiste albe la cu
reaua pantalonilor - semn că e pace. Aceasta nu-i împiedica a doua zi să 
aibă o bătaie în lege, cu şisuri ascunse în mînecă, de pe urma căreia în 
ţărîna străzii rămînea întinsă cu braţele cruce şi ochii goi spre cer - - o 
haimana. 

O dată cu eroii lui Peltz intrăm în decorul tarabelor din Taica La
zăr. Interesantă este această varietate a mahalalei bucureştene, intrans
plantabilă. A fi revelat o seamă de tipuri bucme?tene de origine semită, 
iată un incontestabil merit documentar. Lumea lui Peltz din „Horos
cop", „Foc în Hanul cu Tei" ca şi în „Calea Văcăreşti" - văzută mai mult 
sociologic --- este alcătuită din mici negustori cu dugheană sau fără, din 
pro.stii.uate, actori de bîlci, dezrădăcinaţi. Desi o oarecare deosebire tipo
logică între indivizi este conturată, romanul interesează mai ales pt in 
aspectul colectiv. Nota definitorie este acea specifică nostalgiei a pros
perităţii. Ficu, !oină, Mehală ca şi Berl o au, o hrănesc, o întreţin cu un 
sentimentalism timid. Pentru mulţi, ea este personificată prin America 

4) G. M. Zamfirescu, Maidanul cu dragoste, Buc., 1867, p. 126. 
5) Ibidem. 
6) Ibidem, p. 127. 
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Fig. 2 - Atelier de cismărie la 1~30 în m~halaua Du_dţşti. 
~; . ·; r 
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şi într-o bună zi Moriţ pleacă la gară excortat elegiac de întreaga fa
milie. 

;Romanele lui Peltz sînt mai curind monografii de cartiere. Toată 
viaţa· evreiască este centrată în cîteva momente sociale : deces, nuntă, ce
'rein-on1i confesionale ridicate la generalizare deasupra simplului docu
ment. (Lăsă.m de o parte „Nopţile domnişoarei Mili", „Pui de lele", 
„Ţaţele", în care încercările de sondaj în mahalaua rom<'inească duc la 
rezultate nefericite). 

Atît la G. M. Zamfirescu, cît şi la I. Peltz există un antagonism 
ireductibil între viaţă şi om, o luptă încleştată, veşnic neîmpăcată, viaţa 
reprezentînd nu o entitate abstractă ci o realitate foarte concretă însu-
mînd toate tarele timpului. Tipul colectiv de care vorbeam, fie tipul în-· 
frînt, fie tipul haimanalei, nu-şi poate realiza visurile de fericire, moare 
în lupta cu traiul mizer sub un nesfîrşit cortegiu de bariere artificiale, 
canoane şi prejudecăţi. 

Uneori, prin opoziţie, G. M. Zamfirescu va arăta că viaţa e darnică 
pentru mediocrităţi, impostori, false valori, incap3bili. în „Madona cu 
trandafiri" va creiona cu o incisivă vervă satirică tipul ,.învingătorului" 
al omului lipsit de calităţi căruia societatea burgheză îi oferă condiţii 
optime de dezvoltare. 

Specific epocii la care ne referim este fenomenul transhumanţei de 
la sat spre oraş. Fenomenul este atit de accentuat, incit se poate vorbi 
de suflul rural al mahalalei bucureştene. Atins tangenţial, el va străbate 
pagini semnate de Liviu Rebreanu şi Cezar Petrescu, din „Răscoala", 
„Gorila", „1907", „Calea Victoriei", „Ochii strigoiului". 

In lucrările închinate mahalalei fenomenul ocupă spaţii întinse. 
Ţăranul îşi aduce odrasla la oraş, s-o lase slugă la vreun negustor din 
mahalaua Beilicului, din Grant, în Bariera Vergului la Obor sau în Du
deşti. Dintre ace~tia, cei mai mulţi rămîn - ca Tănăsică - slugi pe 
viaţă, muncind pentru o strachină de mîncare şi un culcuş pe ţoale şi 
fin puse pe două mese de cîrciumă cap la cap. 

Alţii însă, urmaşi ai unui Oană, rob la vechil din tată-n fiu ajung 
jupîni, devenind treptat o întrupare a rapacităţii. La început umili băieţi 
de prăvălie, îndură vicisitudinile luîndu-1 drept model pe stăpîn. String 
o sumă de bani şi-şi cumpără un loc ieftin unde se înfiripă o mahala 
nouă. Işi ridică singuri o dugheană de scînduri, strîng trei ciocane de 
rachiu, aîteva sticle şi un butoi de vin acrişor pe care-l vînd în trei 
zile. Muncesc cît şapte, mănîncă ce dă Dumnezeu, vînd ieftin şi pe da
torie. Intr-un an îşi· împrejmuiesc dugheana; înmultesc capitalul, îsi fac 
apoi - cu zestrea nevestei - case mari, gospodăreşti, de zid, îşi aduc 

. vinul de la Drăgăşani, nu-şi îngăduie nici o clipă de odihnă. odată în 
an ies pe Griviţa la o grădină cu taraf şi grătar unde nu le este la înde-
_mină şi unde văd că nevasta e bătrînă şi răpusă de muncă. · 

Nepoţii, daţi la şcoală să cîştige „o piine mai uşoară, cu mai pu
ţine sudori" vor ajunge scribi la tribunal şi se vor muta de la periferie 
spre centru. Urmaşul va purta neapărat guler tare şi manşete. Străne
poţii, vor aglomera titluri şi vor parveni în vîrful piramidei sociale. Spil
cuitul cu monoclu, cu servitori în livrea şi imobil propriu în centru,. 
va deveni Onişorescu sau Onişoreanu şi nu va mira pe nimeni pergamen
tele ce vor atesta oficial şi istoric că ilustrul urmaş al jupînului din 
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Fig. 3 - Chivuţe lingă Hala de peşte 
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Fig. 4 - Florărese 
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„,mahalaua cu nume ruşinos" este un demn strănepot al unui pîrcălab 
de pe vremea cine ştie cărui voevod glorios : feciori, nepoţi şi strănepoţi, 
1.oţi cu un destin al lor urcînd din treaptă în treaptă, in viaţa de clocot 
şi prefaceri a oraşului, pentru împlinirea unui imperativ social impla
:cabil. 

Literatura n-a întîrziat să consemneze în romane de moravuri tipul 
arivistului burghez. Personajul tipic poate fi Iancu Urmatecu din „Sfîr
~it de veac în Bucureşti" a lui I. M. Sadoveanu apărut în 1944. Acesta, 
ultimul sosit dintr-o falangă de creaţii tipologice memorabile care a de
butat cu Dinu Păturică, a continuat cu Tănase Scatiu pentru a se dife
renţia în perioada modernă în cîteva variante care exploatează de pre-
ferinţă pitorescul. Aşa sînt Lică Trubadurul - flueră vint din romanele 
Hortensiei Papadat Bengescu, Gore Pirgu din strania evocare de epocă 
a lui Matei Caragiale sau Stănică Raţiu, volubilul Mitică asasin din 
„Enigma Otiliei" a lui George Călinescu. I-am numit doar pe cei mai 
reprezentativi, care exprimă în stare aproape pură ideea de parvenire 
legată şi de acumularea materială, căci altfel, proza noastră realistă 
cunoaşte numeroase forme şi mobiluri derivate de escaladare socială, dar 
în afara perimetrului periferic bucureştean. 

Iancu Urmatecu, din promoţia tipologică nouă, nu este tratfi.t ca 
exemplar insolit al faunei sociale pînă la a-şi pierde ponderea şi consis
tenţa specifică - ceea ce se întîmplă în genere cu cazurile de excepţie 
pitoreşti pe care le-am amintit. Un atare regim de caracterizare ce res
tituie pe hulitul ciocoi zonei sale omeneşti, firescului şi cotidianului. dar 
C'are obligă şi la confrunt<"'\ri şi motivări mai strînse pe plan social şi mo
ral - avea asigurate toate condiţiile să ducă la adîncirea tipului. El este 
privit din unghiul cel mai favorabil înregistrării adaosurilor treptate cu 
·care experienţa lui se îmbogăţeşte, ceea ce creează o p0rspectivă mai pu
ţin obişnuită în prezf'ntarea acestei figuri tradiţionale în epica româ
nească. în Bucu1•eştiul agitat al vremii are însă o tentă patriarhală ')i 
apartenenţa la o lume puţin învechită, în contrast violent cu lumea de-
ceniilor 3-4 ale secolului noilor stăpîni şi ciocoi caracterizaţi prin sete 
de dominaţie şi de căpătuială grabnică. 

Preocuparea principală a scriitorului este aceea de a reconstitui 
în materialitatea lor diversele medii ale Bucureştiului de epocă, cu obice
iurile, gusturile şi gesticulaţia lor aparte, realitate mai elocventă decît 
-cronica evenimentelor cotidiene. privite la rîndul lor ca puncte de reper 
ale unor cariere individuale. Excelente sînt paginile care-l înfăţişează pe 
Iancu Urmatecu - fante de mahala în tinereţele sale -- în contact cu 
o lume de obiecte şi deprinderi rămase misterioase, pe care treptat şi le 
c:djudecă. 

O altă speţă de arivist găsim în cel de al doilea roman al lui 
l. M. Sadoveanu „Ion Sîntu" editat în 1957 în care se îmbină mult mai 
strîns definiţia morală cu timbrul şi culoarea locului din care a fost 
f'Xtrasă. Costică Ulmeanu este prototipul arivistului de la mijlocul vea
-cului. Isteţ, lipsit de orice scrupul, păstrînd o neîmpăcată ură împotriva 
Viranilor de pe vremea cînd era logofăt ,.nici subţiat, nici adîncit în 
nici un fel ca foarte mulţi de prin mahalalele Bucureştilor, primise pe 
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buruiana sufletului un fel de ifos, de exagerată simţire şi preţuire pentru 
sine insuşi". 

Tot din seria profitorilor face parte şi Stănică Raţiu nuanţat relie
fat de George Călinescu. Tip jovial, de escroc sentimental. de interme
cliar interlop, colportor de zvonuri, avocat de afaceri suspecte, arivist 
aprig, fără scrupule, profitor de pe urma tuturor este plămădit din aceeaşi 
pastă cu Pirgu, cel de al treilea crai de curte veche. Craii, Paşadia, Pan
tazi (de structură aristocratică) şi Pirgu (acesta din urmă obscur bucu
reştean, mahalagiu, care va face carieră de parvenit), sînt - aşa cum 
spune Călinescu „tot o apă·' în acei Bucureşti „semi-balcanici, semi-occi
dentali unde fineţea cea mai înaintată se amestecă cu înjurătura şi gro
solănia". 

In Matei Caragiale întîlnim un interesant fenomen de interferenţă 
între cei ce urcă şi cei care decad. Decadenţa si ruina unei categorii 
sociale şi victoria - nu numai simbolică - a lui Gore Pirgu ne transpun 
!n planul criticii sociale. Matei Caragiale e cronicarul acestor fiinţe de 
noctambuli, epicurei şi aristocraţi, muribunzi ai unei prelungite boeme, 
cu multiple umbre şi ciudăţenii topiţi într-un anume farmec derivat mai 
curînd din substanţa stilului somptuos al autorului. 

încercarea de a zugrăvi aristocraţia noastră în spiritul ei de castă 
nu e lipsită de interes. Duiliu Zamfirescu ne înfăţisa boeri încă puternici 
politiceşte şi patrioţi. Aristocraţii lui Gib Mihăescu sînt mai subtili dar 
fără putere în societate. Pentru ei, mahalaua devine un refugiu în sărăcie 
sau în meditaţie şi izolare. Din mahala, „lunatecii" lui Ion Vinea urmă-
resc cu seninătate, din tihna unei existenţe decrepite dar considerate 
senioriale, alunecarea unei lumi întregi şi a unei epoci înspre obştescul 
ei sfîrşit. Îndrăgostiţi de cărţi rare, amatori de artă, munca le pare incom
patibilă. Le e silă de ea, îi îngrozeşte orice demers. Totul, în afară de o 
stare de indiferenţă şi o contemplaţie vagă, perpetuă, - li se pare inu
tilă, caznă şi sforţare. 

I.ăsînd de o parte pe acei intelectuali de elită, urmaşi a generaţii 
lungi de cărturari şi dregători, spirite luminate, cu dragoste de ţară şi 
cărora li se datorează cultura română - ne oprim la acei alunecaţi spre 
„lumea de la fund", cel mai adesea detracaţi şi abjecţi dar cu noţiunea 
puternică a valorii sîngelui lor. Casta, mîndră de simpla ei existenţă se
apără nu prin meritul indivizilor săi, ci prin ireductibilitatea şi închi
derea porţilor. Preda Buzescu din „Dona Alba" de Gib. I. Mihăescu 
E:'ste un iremediabil detractat. Locuieşte într-o casă de mahala, cu multe 
femei uşoare, speculînd o corespondenţă compromiţătoare pentru Alba_ 

In Hortensia Papadat Bengescu interferenţele sînt mult mai acci
dentale, cu valoare de simbol discutabil, dar mult mai frecvente. Lică 
Trubadurul reprezintă mahalaua. Şi Mika - Le e mahala, „Bătrînul", 
„niţel neam" va spune: „m-am vîrit în mahala şi n-am mai ieşit din ea". 

în cazul nostru, în lipsa unei aristocraţii bine organizate şi de o 
vechime incontestabilă avem de-a face cu o mixtură de oameni de cele
mai dispersate origini care încearcă a constitui o clasă de elită. Socie
tatea orăşenească a Hortensiei Papadat Bengescu este, tocmai de-aceea, 
foarte pestriţă, de origine obscură. In „Logodnicul" o lucrare închinată. 
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'în întregime mahalalei, Maria reflectă asupra unei nobleţi mahalageşti 
„O mahala - spune ea - are valoarea şi demn.itatea ei". 

Şi într-adevăr, aşa cum alături de imperiul de gunoi se întinde 
.„pădurea minusculă de mărăcini cu frunza cărnoasă de un verde crud 
şi ţepi de aur, cu ciulini şi scaeţi cu floarea in puf violet 7) ; şi aşa cum 
.alături de „casa mică, igrasioasă, rămasă într-o rînă ca o amintire de 
Yis rău şi ca o mustrare ; 8) între Sf. Constantin şi Sf. Elefterie, de la 
·Giafer la Pricopoaia se ţinea grădină de grădină, numai pomi roditori, 
liliac şi boltă de viţă 9) ; tot aşa, în mahalalele cu nume ruşinos, printre 
pungaşi, prostituate, bătăuşi şi nebuni întîlnim insule de umanitate si 
suferinţă. Profiluri distincte, o galerie impresionantă de personaje defi
nesc structura atît de complexă şi diversă a periferiei bucureştene, lupta 
dintre puritate şi trivialitate, din care ies învingătoare cinstea şi curăţenia 
.sufletească. 

Eroi ca Iacov, Fana şi Domnişoara Nastasia poartă în ei sufletul 
·obidit şi mut al maidanului. Prea curînd apropiaţi de adevărurile bru
tale ale vieţii, prea devreme, loviţi de toate tainele şi sîngeraţi de toţi 
mărăcinii necazurilor, sufletul lor „creşte răsucit şi strîmb, ca un copac 
cu fruct pădureţ la gust şi otrăvitor". 

„Maidanul cu dragoste" avea să fie tragedia unei generaţii născută 
~i crescută dincolo de barieră, în cartierele mărginaşe ale oraşului. „Eroul 
acesta, sălbatecul şi păgînul Ciuf de odinioară, care moare între mără
cini violeţi odată cu soarele ca să renască în palid - gînditorul Iacov de 
mai tîrziu striga laolaltă cu toţi tinerii din generaţia mea şi din cele 
următoare : eu n-am avut copilărie. Tragedia lui sufletească e tragedia 
noastră, a celor tineri, iar viaţa de haos şi de imoralitate în care se for
mează este viaţa care ne-a mutilat sufletul şi ni l-a crescut ril~.ucit şi 
poate sterp spre un soare pe care nu-l mai simţim al nostru". 10) 

Tipuri de această factură, vor dezvălui un univers lăuntric bogat 
în resurse morale, cu o energie nativă inepuizabilă. Ei v-or evolua între 
două constante eterne : dragostea şi moartea. Moartea e un adevăr pe 
care de copii îl cunosc şi se tem. Moartea dincolo de barieră nu ap;:ire 
în ipostazele comune ci în forme violente, oribile. „Toţi oamenii de la 
noi din mahala mureau crunt, de moarte sălbatică". Dacă pentru unii eroi 
„mita cu coasă" e privită ca un mijloc de eliberare ca singurul „mare 
adevăr' şi liman însorit" tipurile de factură nouă nu-şi mai pot trăi 
<lestinul fără murmur, „cu blînda şi apostolica inconştienţă a turmelor 
duse spre abator". 11) Pentru tipuri ca Iacov, Fana şi Domnişoara Nastasia 
moartea e un protest iar ca element purificator, înălţător şi ca refugiu, 
conştiinţei lor se impune cea de a doua coordonată : dragostea. Lupta 
Domnişoarei Nastasia de a ieşi din mediul meschin, îngust, murdar, pen
tru a-şi croi un nou drum în viaţă alături de bărbatul iubit, are un sfir
~;it tragic. Domnişoara Nastasia, fiinţă de o mare disUncţie şi nobleţe 
sufletească, se îndîrjeşte în lupta pentru realizarea visului. Nu acceptă 

7) G. M. Zamfirescu, op. cit., Buc., 1967, p. 10. 
>l) Ibidem, p. 8. 
I) Matei Caragiale, Craii de Curtea-Veche, Buc., 196, p. 142. 

HI) România literară, an II (1933), nr. 59 (I aprilie), p. 2. 
ll) Ibidem, an II (1933), nr. 59 (I aprilie), p. 2 
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compromisurile, nu se resemnează şi nu devine sclava realităţii. Para
doxal, eroina iese învingătoare deşi se sinucide. Ea pedepseşte prin pro
pria ei moarte. Şi gestul final are măreţia eroului care preferă moartea 
unei vieţi umilite, lipsite de sens. 

Este de-a dreptul impresionantă dorinţa eroilor de a ignora trecerea 
vremii, de a rămîne cît mai mult în stadiul copilăriei. Poezia adolescen
ţei este apăsată de orizontul vieţii periferice. O poezie amară, dureroasă, 
sfişietoare. Tristeţea e un leit motiv care îi însoţeşte pe aceşti eroi aflaţi 
mereu în căutarea unei oaze de linişte şi fericire. !n general, în literatura 
periferiei nu s-au putut crea personaje valabile decît atunci cînd acestea 
au vrut să-si croiască o altă existenţă prin dragoste. Ei iubesc cu patimă 
adevărată, fără falsitate şi fără convenienţe. Dragostea are în cazul lor 
un rol regenerator declanşînd energii pozitive. 

Oamenii îşi creează un ideal superior, visează ardent binele, descă
tuşarea, eliberarea de mahala. Viaţa lor se desfăşoară între două extreme 
simbolice pe care Iacov le defineşte astfel : „trăiam ca o pasăre şi ca un 
mormoloc". Dorinţa de a realiza o viaţă morală este caracteristică tipului 
de care v;orbim şi ea constituie sensul înalt al lucrărilor de proză sau 
dramă ale lui George Mihail Zamfirescu. 

lln alt element definitoriu pentru acest tip este atitudinea faţă 
de muncă privită ca un act creator. Imaginaţia lui Iacov trece dincolo 
de aspectele cunoscute : „Mă visam lucrător la o maşină cu roţi şi curele
mulie, frumos, în bluză albastră, trăind în ritmul victorios al cuţitelor 
...:e fasonau lemnul şi al ciocanelor". !n această ordine de idei „Maidanul 
cu dragoste" mărturiseşte calitatea autorului de a prezenta un tip uman 
în creştere, de a surprinde evoluţia lui în nuanţele cele mai fine. 

Numeroasele lucrări epice ale lui G. M. Zamfirescu sondează din 
ce în ce mai adînc terenul social de la marginea marelui oraş, pentru a 
releva că aici, în mizerie şi promiscuitate, se află reale valori umane. 
„Maidanul cu dragoste", „Sfînta mare neruşinare", „Cîntecul destine
lor", este un ciclu epic de mare întindere rămas - din păcate - neter
minat. „Bariera" scrisă în perioada „Flamurei albe" nu este, propriu-zis 
un roman deşi ediţia apărută în 1946 poartă această indicaţie pe copertă. 
E mai degrabă o evocare a rnanifec;;taţiei de la 13 decembrie 1918. Tala
zurile omeneşti, defilînd impetuos sub privirile provocătoare ale aparatului 
represiv, surprinderea iscusită a unor reacţii individuale, iată cîteva ele
mente de veritabil „jurnal" al stărilor sociale din această epocă eferves
centă. Aici apar oameni crînceni exploataţi, care încearcă să se revolte, 
pornind - deşi instinctiv - pe calea luptei. Eroul ciclului Iacov (în 
,,Barieră", Grigore Voicu) va intra în fabrică şi va cunoaste viaţa în 
toată plenitudinea ei. !ntr-un interviu apărut în România literară la 
puţin timp după publicarea „Maidanului cu dragoste", autorul îşi mani
festă intenţia de a relua „Bariera" : „al treilea capitol (Bariera) ... va co
incide cu intrarea lui Iacov în fabrică şi va reda primul contact cu reali
tăţile sociale". Iacov, trecut prin război, va deveni „apostolul mulţimii" 
îndrumînd muncitorimea pe calea luptei. De altfel, aluzii la această 

temă - afirmarea şi lupta proletariatului - găsim încă din „Maidanul 
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cu drago5te", materializate în tipuri ca Puisor (tatăl lui Iacov), meşterul 
Bela şi în „Sfînta mare neruşinare", incă mai pn•gnant, prin doctorul 
Gorun şi tînărul muncitor Pasăre. 

Dar abia spre sfîrşitul deceniului V, odată cu prima ediţie a „Gro
pii" lui Eugen Barbu în 1967, tipul muncitorului, problemele, frămîntă-
1·ile şi lupta sa intră în literatura periferiei. Filantropia, Mandravda, Cu
ţarida şi Groapa lui Ouatu, alături de pungaşi, gunoieri, cîrciumari, parla
gii de abator, ghicitoare, chivuţe, zidari şi ţiitoare, se populează cu 
STB-işti, electricieni, muncitoare de la RMS, lucrători de la Mociorniţa, 
CFR-işti de la Griviţa. Personajeie cu întrunirile şi grevele lor, sînt 
gîndite în mişcarea naraţiunii ca simboluri ale proletariatului modC'rn. 

Influenţaţi de extinderea şi profunzimea suferinţei, a sărăciei şi 

sordidului mahalalei, scriitorii deceniilor 3-4 ale secolului nostru re
flectă această zonă geografică şi umană fără perspectivă şi discernămînt 
proiectînd doar nişte lumini spre elementul nou. Prezentul era încă 
aparent puternic şi îi copleşea ; vechiul - mult şi adînc. 

Această viziune cu puternice note de adevăr, justeţe şi sinceritate 
a fost alimentată de durerea pentru o copilărie şi. o tinereţe mutilate. 
Este cazul lui George Mihail Zamfirescu, Petre Bellu, Sărmanul Klopstock. 
Ion Ardeleanu. Au descris mahalaua cu imensa ei durere pentru a atrage 
<~tenţia opiniei publice asupra unei lumi, cu forţa şi primejdiile ce le 
reprezenta. „Eu am zugrăvit imoralitatea societăţii în toată goliciunea 
ei ca să o pot os în di", va scrie G. M. Zamfirescu în România literară 
din 1933. Iar mai tîrziu în 1935, în Facla: „In ziua cînd am semnat un 
contract cu o editură am renuntat la postul de redactor pe care-l aveam 
la Facla şi la toate posibilităţile de colaborare - post şi colaborări 
care înseamnă bani - şi m-am închis in casă ca să scriu „Maidanul cu 
dragoste". Am plătit cu sănătatea mea şi voi plăti cu toată viaţa nebunia 
c:;sta ... " 

Copleşiţi de propriile trăiri şi lipsiţi de perspectiva în spaţiu şi, 
în special în timp, ei nu pot reflecta în totala complexitate fenomenele 
negative şi pozitive din care s-a născut Bucureştiul modern şi pe care· 
s-a construit osatura social economică a Capitalei de azi. In aceste maha·· 
lale suna o sirenă şi se forma un proleturiat calificat, cu viaţa şi pro
blemele sale noi, se dezvolta industria modernă. Uzina - deşi la acea 
dată un moloh uriaş ce înghiţea elanuri şi vieţi omeneşti - înseamnă, 
în ultimă instanţă, civilizaţia. Pe de altă parte, aci în mahalale, trăiau cei 
ce participau la producerea tuturor bunurilor materiale ale societăţii. 
Bucw·eştiul moştenit, cu bulevardele şi parcurile sale sînt rodul muncii 
lucrătorilor uzinei, precum şi a sărăcimii mahalalelor robite de patimi 
şi roase de boli. 

Şi să nu uităm, că această mahala bucureşteană, cu mic cu mare. 
s-a ridicat să-şi apere oraşul în zilele lui August 1944. Pagini de ade
' ărată epopee au scris atunci femeile ce au ,cărat pe calea Rahovei cu 
braţele, obuzele grele şi copiii care transportau lăzile cu cartuşe, fără să 
mai pomenim de zecii de martiri ai zilelor insurecţiei. S-au petrecut 
simplu, omeneşte - în mahalale ca şi în intregul oraş - acte de eroism 
care abia de acum, din perspectiva timpului şi a istoriei, îşi aşteaptă zu
grăvirea reală. 
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RESUME 

L'etude aborde la mamere dont la peripherie de Bucarest au milieu du 
XX-eme siecle est reflett>e dans la prose du temps. En tratant le sujEt non seule
ment du point de vue geographique mais surtoui du point d:c> vue socio!ogique, l'au
-teur retient l'attention sur la peripherie de la ville, car ici se trouve le creu
s.et ou coexistent - socialement et psychologiquement - les elements ru.raux, 

-declasses, lumpen proletaires et ici se forme d'ailleurs, en commern;ant avec la 
premiere moitie du XX-eme siecle, un proletariat moderne avec tous ses attribut3. 
En limitant l'aire d'investigation, l'auteur comme:1te quelques types humains : le 
type collectif de ceux vaincus par Ies conditions defavorables de la vie a la peri
pherie de la ville, Ie type du vagabond, du vo1eur ciui representait la protestation 
anarchique contre la societe et son injustice, le type de l'arriviste auquel ia so
cielle bourgeoise lui a cr(•e des conditions optima de developpement, le type du 
protestataire, qui annonce l'aube d'une vie nouvelle. 

En conclusion l'auteur remarque le fait que dans la litterature de la 3-eme 
et 4-eme decade de notre siecle, la vision du faubourg reste incomplete, Ies ecri
vains etant influences par l'extension et la profondeur de la ~ouffrance, la pau
vrete et la sordidite du faubourg, et projetant seulement quelques lumieres vers 
.l'ekment nouveau. 
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BUCVREŞTI - CENTRU ŞTIINŢIFIC AL ROMANIEI 
SOCIALISTE 

de CONSTANŢA ŞTIRBU 

Cercetarea atentă a evoluţiei lumii contemporane, a căilor si posi
bilităţilor ei de dezvoltare, subliniază tot mai mult rolul deosebit, din 
ce în ce mai mare, pe care îl deţine in transformarea societătii ştiinţa. 

Filozofi şi istorici, economişti şi sociologi aflaţi pe cele mai di
verse poziţii ideologice, afirmînd oricît de variate concepţii, recunosc în 
unanimitate că ştiinţa a căpătat un atit de însemnat rol transformator, 
încît ea poate să figureze printre factorii permanenţi ai evoluţiei isto
rice. Aşa se explică de ce astăzi. toate popoarele, toate ţările mari sau 
mici, pun un mare accent pe stimularea cercetărilor fundamentale sau 
aplicative, acordînd din bugetul de stat sume considerabile pentru dez
voltarea ştiinţei. Asistăm la un fenomen care nu este numai strict cultu
ral ci şi economic şi politic, ce caracterizează societatea actuală. Subli
niind contextul în care se desfăşoară progresul ştiinţelor în România, 
tov. Nicolae Ceauşescu arăta că : „Influenţa pe care o exercită <ştiinţa asu
pra dezvoltării sociale în epoca contemporană, creşte nemăsurat. Aplica-
1·ea în practică a rezultatelor sale, face ca ştiinţa să devină o îmemnată 
forţă de producţie, un factor hotărîtor al mersului înainte al economiei 
~i culturii". 1) 

România este o ţară în care cercetarea fundamentală sau aplicativă 
in diferite domenii cunoaşte o îndelungată tradiţie, însumînd realizări 
multe şi valoroase. Iar de-a lungul anilor, începînd cu a doua jumătste 
a veacului trecut şi pînă astăzi, s-a afirmat în cîmpul ştiinţei româneşti, 
tot mai mult, rolul de important centru de activitate creatoare şi experi
mentală a oraşului Bucureşti. 

Concentrînd dintotdeauna puternice forţe ştiinţifice, Bucureştii este 
îndeosebi azi principalul centru ştiinţific al ţării. In prezent în Capitală 
sînt organizate şi activează peste 80 de institute de cercetare ştiinţifică 
din care 37 de institute şi 14 centre sînt subordonate Academiei Repu
blicii Socialiste România, iar restul funcţionează în cadrul departamental 
ca institute de cercetare şi proiectare. In toate institutele ştiinţifice din 

1) N. Ceauşescu, Expunere cu privire la imbunătătirea organizării şi îndru
mării activităţii de cercetare ştiinţifică, Buc., 1965, p. 6. 
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Bucureşti lucrează peste 5.500 de cercetători ştiinţifici. 2) La acestea tre
buie să adăugăm munca de cercetare ştiinţifică desfăşurată de catedrele
şi laboratoarele din învăţămîntul superior, de numeroase baze de cerce
tare existente în marile întreprinderi. 

Sarcinile concrete puse de conducerea Partidului în faţa tuturor 
oamenilor de ştiinţă sînt pe deplin realizabile ţinînd seama de condiţiile· 
create. In ultimii 7 ani pentru cercetările ştiinţifice efectuate în Bucu
reşti a fost cheltuită suma de 1.447.896 milioane lei 3) utilizată în 1) con
strucţii de localuri noi afectate unor institute ştiinţifice ; 2) lărgirea ba
zei materiale de cercetare, utilarea cu aparataj nou, perfecţionat ; 
:{)sporirea numărului de cadre angajate etc. 

Printre unităţile noi construite enumerăm : Institutul de fizică ato
mică, de inframicrobiologie, de biologie, de cercetări hidrotehnice, de cer
cetări metalurgice etc. ; s-au făcut amenajări la Institutul de endocrino
logie, de energetică, Institutul de medicină internă, la Centrul de chimie 
fizică, la Centrul de cercetări geofizice etc., sînt în curs de construcţie 
clădirile Institutului de proiectări pentru agricultură şi Institutului de ma
tematică. Unităţile de cercetare au fost dotate cu instrumentele şi apara
tura cea mai modernă, crescînd în felul acesta valoarea inventarului spe·
cial destinat modernizării metodelor de cercetare de 22 de ori. In acelaşi 
timp fondul de cărţi al bibliotecilor de specialitate a crescut în perioada 
1950-1967 de peste 3 ori.~) La aceste condiţii materiale create pentru a 
se oferi posibilitatea desfăşurării unei fructuoase munci ştiinţifice, se 
adaugă şi o serie de măsuri organizatorice printre care amintim : reorga
nizarea Academiei Române în 1948 pe noi principii 5) ; înfiinţarea înce
pînd cu anul 1949 a numeroase unităţi de cercetare; crearea Consiliuluf 
naţional al cercetării ştiinţifice în decembrie 1965; elaborarea planu
rilor unitare de cercetare ; înfiinţarea celor 11 comisii din cadrul Acade
miei R.S.R. etc. 

Intreaga muncă ştiinţifică se desfăşoară în strînsă colaborare cu 
Comitetul de stat al planificării şi cu celelalte organe centrale care au 
sarcina de a lega tot mai strîns cercetarea ştiinţifică de cerinţele econo
miei şi culturii, de nevoile construcţiei socialiste. Activitatea de cercetare
a cunoscut an de an o mare extensiune. Crearea noilor unităţi de cerce
tare în 1949, 1952, 1953, 1955, 1964, 1965, 1967, dezvoltarea şi consolidarea 
'echilor unităţi, promovarea unor direcţii noi de cercetare, reflectă creşte
rea continuă a rolului stiintei în toate sferele activitătii sociale. 

In cele ce urme~ză ~om sublinia cîteva din r~zultatele obţinute în 
Institutele Academiei RSR şi contribuţia adusă de institutele de cerce
tare ştiinţifică care desfăşoară activitatea în cadrul departamental - la 
progresul tehnic în România, precum şi colaborarea acestor institute cu 
unităţile industriale direct productive. 

Cei peste 2400 de cercetători ştiinţifici care îşi desfăşoară activitatea 
în cadrul Academiei. au obţinut în aceşti ani realizări importante în di
versele domenii ale ştiinţelor naturii şi societăţii, din care menţionăm : 
în domeniul matematicii cercetătorii secţiei de ştiinţe matematice prin-
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2) Dir. orăşenească de statistică Bucuresli. Dc:tele sînt pt. anii 1961--HJ67. 
:1) Ibidem. 
4) Probleme Economice. Nr. 9, 1966, p. 8 
!i) Decretul nr. 76)948. 
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tre care amintim savanţi de renume mondial ca : Acad. prof. dr. S. Stoi
lov, G. Mihoc; Gr. Moisil, M. Nicolescu, G. Vrînceanu etc. au adus con
tribuţii de seamă în teoria spaţiilor Banah, în analiza funcţională, în 
topologia algebrică, în aplicarea matematicii la termodinamică, în aero
dinamică, automatizare. S-au obţinut realizări în controlul statistic al pro-· 
ducţiei, în probleme de transporturi cu minimum de livrare, pentru utili
zarea masinilor electronice de calcul etc. Intr-o bibliografie publicată 
în 1964, „cartea de matematică în care autorul îşi aduce contribuţie ori
ginală" fi) sînt menţionate 15 lucrări pină în 1944 şi 116 lucrări în anii 
1944-1966. 

ln domeniul astronomiei s-au studiat diferite aspecte privind mi5-
carea de rotaţie a pămîntului, activitatea solară, mişcarea sateliţilor arti
ficiali. Cercetătorii participă la cooperarea geofizică internaţională, pu
blică „Buletinul solar", difuzat la 42 Observatoare din alte ţări, efec-
tuează lucrări de colaborare internaţională (cu Observatorul central de la 
Pulkovo al Academiei de ştiinţe a URSS, cu Observatorul naval din 
Washington etc.). 

In domeniul ştiinţelor fizice activitatea se desfăşoară în Institutul 
de fizică şi Institutul de fizică atomică, ambele înfiinţate în 1956 prin 
scindarea Institutului de fizică care luase fiinţă în 1949. Secţia de ştiinţe 
fizice a adus contribuţii importante prin studiile corpului solid şi în spe
cial al semiconductorilor, în teoria multielectronică a transportului în so
lide, în studiul absorbţiei şi emisiuni optice la monocristale de halogenuri 
alcaline cu impurităţi, în fizica şi tehnica reactorilor nucleari, în chimia 
radioizotopilor etc. Multe din cercetările efectuate şi-au găsit o largă 
aplicare în producţie (în industria chimică şi petrolieră, în metalurgie, 
în industria uşoară, în hidrotehnică, construcţii, geologie etc.). Metodele 
Yariate de aplicaţie a radioizotopilor şi instalaţiile aferente studiate de 
Institutul de fizică atomică, de pildă, au fost introduse şi sînt utilizate 
în prezent în peste 250 de întreprinderi industriale şi institute de cer
cetări. 7). 

In secţia de ştiinţe chimice activitatea se desfăşoară prin Centrul 
de chimie anorganică înfiinţat în 1960, la început ca secţie de chimie 
anorganică în cadrul Centrului de cercetări chimice şi devenit unitate de 
sine stătătoare în 1963, prin Centrul de chimie organică şi prin Centrul 
de chimie fizică ce a funcţionat la început (1953) ca secţie pe lingă Insti
tutul de fizică atomică, apoi din 1957 ca secţie a Centrului de cercetări 
chimice devenind în 1963 unitate independentă. 

Cercetările de chimie organică desfăşurate sub conducerea savan
tului C. D. Neniţescu, profilate pe chimia hidrocarburilor, au adus con
tribuţii de seamă în industria petrochimică şi a altor industrii. Şcoala de 
chimie fizică ce a luat fiinţă la Bucureşti sub conducerea academicianului 
llie Murgulescu a obţinut noi date în studiul proprietăţilor termodinamice 
ale amestecmîlor sărurilor topite, a făcut cercetări de cinetică chimică si. 
cataliză heterogenă, de coroziune metalică etc. !n chimia macromoleculară 
s-au făcut studii pentru obţinerea de noi monomeri şi polimeri, s-au sţu
diat aspecte din chimia celulozei şi ligninei. 

0) România Liberă, 1966, 25 septembrie. 
7) Probleme Economice nr. 9, Buc„ 1966, p. 11. 
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In domeniul ştiinţelor tehnice activitatea de cercetare se desfă
:şoara m : Institutul de mecanică a fluidelor şi Centrul de mecanică a 
:solidelor înfiinţate în 1965 prin reprofilarea Institutului de mecanică apli
cată care datează din 1949 şi a Institutului de energetică înfiinţat tot în 
1949. In aceste unităţi temele studiate răspund unor importante probleme 
teoretice şi aplicative. !n anul 1966 din cele 49 de teme cuprinse în pla
nul de cercetare, 29 interesau industria, încheindu-se în acest sens 7i 
contracte cu uzine sau diferite ministere. 8) Sînt cunoscute şi mult 
apreciate cercetările de aerodinamică, cele privind lubrificaţia, de hidro
<.linamică, de energetică şi studiile făcute în mecanica solidelor. Noua 
metodă pentru rodajul chimic al motoarelor a fost preluată de 3 ţări strt:
ine şi generalizată în toate întreprinderile Ministerului transporturilor 
~i telecomunicaţiilor. 0) Ministerul construcţiilor de maşini a prevăzut 
construcţia primei pompe sonice pentru extracţia ţiţeiului pe baza docu
mentaţiei întocmite de Institutul de energetică. 111) Institutul de mecanică 
a fluidelor a realizat macheta avionului utilitar IAR 819, Centrul de 
mecanică a solidelor a întocmit o parte din sturliile pentru autocamioanele 
rom.âneşti SR 113 etc. 11) 

In domeniul biologiei activitatea se desfăsoară în următoarele uni
tăţi : Institutul de biologie înfiinţat în 1960 prin dezvoltarea Centrului 
ele cercetări biologice al Academiei care luase fiinţă in 1957, Institutul 
de biochimie înfiinţat în 1952, Institutul de speologie înfiinţat la Bucu
reşti in 1956 şi care îndrumă şi secţia de la Cluj. Aceasta din urmă 
funcţiona înainte ca Institut creat în 1920 la iniţiativa savantului român 
Gh. Racoviţă şi în sfîrşit Centrul de cercetări antropologice ce a funcţio
nat la început (1950) ca o secţie a Institutului de endocrinologie, deve
nind unitate de sine stătătoare în 1957. Acesta s-a format prin preluarea 
întregului fond al Institutului de antropologie înfiinţat de academicianul 
Fr. Reiner. Cercetările întreprinse la institutul de biologie privind atît 
flora, fauna cît şi grupele de populaţie din zona Carpaţilor, au stat la 
baza alcătuirii unor însemnate lucrări de sinteză printre care menţionăm 
cele 8 volume Flora RPR, cele 32 fascicole ,.Fauna RPR" sau cele 
2 monografii ale acad. Tr. Săvulescu despre Uredinale şi Ustilaginale. Au 
fost descrise pentru prima dată la noi în ţară simptomatologia unor 
viroze şi bacterioze. S-au întocmit primele studii asupra rezistenţei şi 

imunităţii diferitelor soiuri ale plantelor de cultură faţă de diverşi para
'.L'.iţi, s-au pus la îndemîna producţiei peste 80 preparate sintetizate în 
ţară şi străinătate, îndrumîndu-se peste 200 de unităţi. 12) Cercetătorii 
Institutului de speologie au studiat încă 600 de peşteri faţă de 300 cîte 
erau cunoscute înainte de 1944, au descoperit aproape 100 de specii noi 
(organisme subterane), au obţinut rezultate importante în studiul faunei 
fosile quaternare. 1:1) In antropologie printre rezultatele obţinute menţio-

8) Sînt incluse şi Institutele din Timişoara şi Iaşi. Vezi Analele Academiei 
17.SR, seria IV, voi. XVI Buc., 1967, p. 54. 

9) Analele Academiei RSR, seria lV, voi. XV, Buc., 1965, p. 168 
10) Ibidem, voi. VI, Buc., 1967, p. 28. 
11) Ibidem, p. 29. 
12) Ibidem, 1966, p. 169. 
13) Idem. p. 259. 
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năm lucrarea de sinteză asupra populaţiei neolitice şi paleolitice de pe 
teritoriul RSR. 

In domeniul ştiinţelor agricole şi silvice activitatea se desfăşoară 
prin colectivele de pedologie, ampelografie şi pomologie înfiinţate în 
1955. Specialiştii acestor unităţi au adus contribuţii valoroase prin : rea
lizarea Hărţii solurilor RSR şi a tratatelor Ampelografia RSR (8 vol) şi 
Pomologia RSR (7 vol.). 

Secţia de ştiinţe geologice, geofizice şi geografice îşi desfăşoară 
activitatea prin Institutul de geologie şi geografie creat in 1958 şi insti-
1.utul de cercetări geofizice înfiinţat în 1961. Studiile întocmite au dus la 
imbogăţirea datelor privind structura formaţiilor care alcătuiesc subsolul 
ţării noastre, a fost întocmită o hartă a apelor freatice, s-a făcut un stu
diu complex al Văii Dunării, cercetările geofizice au permis introducerea 
unei metode originale de prospecţiune electrică, s-au strîns date pentru 
întocmirea hărţilor elementare geomagnetice din întreaga ţară, s-a pu~ 
în funcţiune staţia pentru înregistrarea mareelor scoarţei pămîntului de la 
Căldăruşani, a cărei activitate se situează la nivel mondial etc. 14) 

Activitatea în domeniul ştiinţelor medicale din cadrul Academiei 
se desfăşoară în : Institutul de fiziologie normală şi patologică D. Danie
lopolu înfiinţat în 1949, Institutul de endocrinologie C. I. Parhon ce 
datează din 1946, Institutul de inframicrobiologie înfiinţat în l 950, fiind 
al doilea de acest fel în lume, Institutul de medicină internă format în 
1959 prin desprinderea secţiei de medicină internă din cadrul Institutu
lui de terapeutică ce fusese înfiinţat în 195:~, Institutul de neurologie 
înfiinţ.at în 1949 şi colectivul de chimioterapie înfiinţat în 1948. Cerce
lările experimentale şi chimice au adus contribuţii de răsunet în înţele
gerea mecanismelor de producerea unor boli şi tratarea acestora : tuber
culoza, malaria epidemică, reumatismul, boli vasculare, boli ale creieru
lui, boli canceroase etc. Institutul de endocrinologie a obţinut rezultate 
care se bucură de aprecierea ştiinţei mondiale îndeosebi studiile de bio
logia vîrstei, de fiziopatologia bătrîneţii, în dezvoltarea ramurii noi a 
endocrinologiei infantile etc. Şcoala medicală românească şi-a continuRt 
prestigioasa tradiţie prin activitatea Acad. C. I. Parhon, D. Danielopolu, 
N. Hortolomei, St. Nicolau, Th. Burghele, Gr. Benetato, A. Kreindler, 
St. Mileu etc. 

In secţia de ştiinţe economice şi cercetări sociologice Institutul de 
cercetări economice înfiinţat în 1953 şi Centrul de sociologie înfiinţat în 
1966, au realizat o serie de lucrări de sinteză : dezvoltarea economică a 
Homâniei 1944-1964, industria României 1944-1964, istoria gîndirii 
filosofice şi social politice din România, s-au întocmit importante lu
crări monografice : repartiţia teritorială a forţelor de producţie în pro
cesul dezvoltării economice a României, curente şi idei în gîndirea 
economică românească din sec. XIX-XX etc. 

In domeniul ştiinţelor filozofice, psihologice şi juridice activitatea 
se desfăşoară în Institutul de filozofie înfiinţat în 1948, Centrul de lo
gică (1964), Institutul de psihologie înfiinţat în 1950 si Institutul de 
cercetări juridice care a luat fiinţă în 1954. Cercetările au fost îndrep-

11) Ibidem, voi. VI, Buc., 1967, p. 24-şi 26~ 
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tate spre studierea unor probleme ca : personalitatea umană şi progre-· 
sul tehnic, personalitatea umană şi progresul istoric, s-au făcut studii 
de logică clasică şi matematică, s-au continuat studiile de psihologia 
muncii, de psihologie pedagogică sau privitoare la sihopatologie. Cerce
tările juridice au fost concentrate pentru elaborarea unor tratate de drept 
civil, procesual şi de drept agricol. 

Secţia de ştiinţe istorice îşi desfăşoară activitatea prin Institutul 
de arheologie organizat în 1956 prin transformarea Muzeului naţional de 
antichităţi înfiinţat în 1864, Institutul de istorie N. Iorga înfiinţat în 1930 
din iniţiativa marelui cărturar care-i poartă numele şi prin Institutul 
de studii sud-est europene înfiinţat în 1963, continuînd tradiţiile vechiului 
Institut de studii sud-est europene fondat înainte de primul război mon
dial (1914) de marii oameni de ştiinţă N. Iorga, G. Murgoci şi V. Pârvan, 
Secţia de ştiinţe istorice a obţinut importante realizări în toate ramu
rile cercetării : publicarea volumelor de Istorie a Rom<îniei, a documente
lor din secolele XV-XIX, studiile publicate de revistele de specialitate 
ale Institutului de studii sud-est europene, vasta campanie de săpături 
arheologice sînt numai cîteva din lucrările efectuate. 

Unităţile ştiinţifice subordonate secţiei rle ştiinţe filologice : Institu
tul de lingvistică înfiinţat în 1919, Centrul de cercetări fonetice şi dialec
tice organizate în 1961, Institutul de istorie şi teorie literară înfiinţat în 
1948, au întocmit importante lucrări de lingvistică : Dicţionarul limbii 
literare contemporane, al limbii românesti, Gramatica limbii române, Dic
ţionarul ortografic, Atlasul lingvistic în continuarea lucrărilor începute 
înaintea celui de al doilea război mondial, Tratatul de istoria literaturii 
române, Istoria criticii literare româneşti în sec. al XIX-lea etc. 

In secţia de literatură şi artă, cele 2 Institute : de etnografie şi fol
clor şi cel de istoria artei înfiinţate în 1949 au întocmit lucrări monogra
fice precum şi studii pentru redactarea tratatelor de istoria teatrului în 
Homânia, a artelor plcistice, de artă populară etc. Viaţa ştiinţifică desfă
:;.urată în cadrul Academiei şi-a lărgit în ultimii ani sfera de actiune prin 
activitatea desfăşurată de cele 11 Comisii înfiinţate maioritatea în ulti
mul timp : Comisia de acustică (1955), Comisia de astronautică (1961), 
Comisia de automatizare (1956), Comisia de cibernetică (1965), Comisia 
de coroziune (1965), Comisia hidrologică (1956), Comisia de radiobiologie 
(1952), Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii (1930), Comisia de 
spectroscopie (1960), Comisia pentru studiul semiconductorilor (1960). 
Comisia de sudură (1964). Scopul principal pentru care a fost create 
a fost acela de a coordona activitatea cercetătorilor şi specialiştilor din 
diferite departamente şi întreprinderi, ajutîndu-i în acelaşi timp la solu
ţionnrea problemelor de interes economic, ivite în cadrul procesului de 
producţie. Cu excepţia Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii 
care are în subordine 120 de rezervaţii naturale cu o suprafaţă de 70 ha, 
celelalte participă direct la strîngerea legăturii între ştiinţă şi producţie. 
Studiile întocmite au dus la apariţia unor utile lucrări de specialitate 
de pildă : „Stadiul actual al cercetărilor şi metodelor de combatere a 
coroziunii" întocmită de Comisia de coroziune, „Stadiul actual al sudurii 
şi tehnicilor conexe în RSR" întocmită de Comisia de sudură, „Monogra-· 
fia internaţională asupra bazinului Dunării" întocmită de Comisia de 
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hidrologie, etc. Multe din aceste Comisii sînt afiliate Federaţiilor inter
naţionale cu acest profil, întreţin legături şi schimburi de informaţii cu 
acestea. De pildă : Comisia de astronautică este afiliată din 1961 Fede
raţiei internaţionale de astronautică cu sediul la Paris, Comisia de auto
matizare este membru fondator la constituirea Federaţiei internaţionale 
pentru automatizare etc. Schimbul de publicaţii însă în cadrul .Acade
miei se face în mare majoritate prin intermediul bibliotecii care între
ţine legături de schimb cu 5.000 de instituţii din peste 100 de ţări. 1 ") 
Buletinele de informare ştiinţifică semnalează anual peste 60.000 de lu
crări din peste 2.000 de reviste ştiinţifice. 16) Numai revista Matematica 
întreţine relaţii de schimb şi consultaţii cu 600 periodice de specialitate 
de peste hotare. 17) 

într-o statistică publicată de Academia de ştiinţe a U.R.S.S. în 1965 
.se arată că şcoala românească de matematică ocupă al 3-lea loc după 
S.U.A. şi U.R.S.S. în ce priveşte numărul publicaţiilor relative la teo
ria algebrică, a schemelor cu contacte şi relee. 18) Lucrări ale savanţilor 
români sînt publicate în traducere în cele mai mari edituri de specia-
litate. Numai într-un singur an cercetătorii de la Institutul de fizică ato
mică al Academiei au publicat 90 de lucrări în reviste de specialitate 
străine sau diferite organe internaţionale. 19) Cele peste 20 de reviste 
editate de Uniunea stiintelor medicale au un schimb cu 500 de reviste 
din 50 de ţări.20) ' · 

Procesul acesta al muncii de cercetare ştiinţifică desfăşurat de 
membrii sau cercetătorii Academiei R.S.R. nu poate fi rupt de activita
tea cadrelor didactice din institutele de învăţămînt superior. Multe din 
institutele ştiinţifice create în aceşti ani, au început ca nuclee de cerce
tare pe lîngă catedrele diferitelor facultăţi. 

Căci pe lîngă activitatea didactică, cotidiană, cadrele didactice au 
elaborat lucrări valoroase, au desfăşurat o importantă activitate de cer
·Cetare ştiinţifică cu numeroase aplicaţii practice atît in laboratloarele 
facultăţilor, cît şi în mari unităţi industriale. De pildă la Institutul poli
tehnic, unde potenţialul de cercetare echivalează cu cel al unui Institut 
cu 200 de cercetători, catedra de automatică şi-a axat cercetările în di
recţia autoadaptării unor procese din industria energetică (sistemul ener
getic naţional) şi în industria transporturilor la locomotivele Diesel ; 21) 

catedra de termotehnică din cadrul Facultăţii de mecanică pe lingă 
numeroase publicaţii, unele recenzate în străinătate, a ajutat la rezol
varea unor probleme termice la Teliuc şi Hunedoara. Eficienţa materială 
a acestui ajut10r se cifrează la economii de zeci de milioane lei. 122) La 
Facultatea de transporturi mai mult de 800/o din totalul temelor de cer
cetare - în cazul problemelor de tehnologia transporturior 1000/o, sînt 

15) Academia R.S.R., unităţi organizare, Buc., 1967, p. 
16) Date furnizate de secţia de documentare a Academiei. 
17) România Liberă, 1965, 14 rnartiP. 
lil) AGERPRES Buletin Intern 15 septembrie 1965. 
19) V. !ii'ămolaru, Prezenţe româneşti în lume, Buc., 1964, p. 43. 
20) Contemporanul, 1967, 20 aprilie. 
21) Contemporanul, 1965, 24 decembriP 
22) Munca, 1965, 23 decembrie. 
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înscrise în planul de activitate ştiinţifică în urma solicitărilor venite din 
producţie ; 2:i) la Catedra organe de maşini se efectuează cercetări origi
nale în domeniul utilizării maselor plastice ; 24) la Facultatea de electro
nică şi telecomunicaţii pe lîngă realizarea dispecerului radiotelefonic bre
vetat ca invenţie şi a unei instalaţii pentru traducerea simultană prin 
radio destinată sălilor de conferinţe (utilizată la conferinţele internaţio
nale desfăşurate la noi în ţară, a realizat şi definitivat sistemul de trans
misiune pentru televiziunea în culori etc. 25) Exemple asemănătoare pot 
fi luate şi din cadrul activităţii catedrelor Universităţii Bucureşti. 

O trăsătură principală a revoluţiei tehnico-ştiinţifice în etapa ac
tuală, este transformarea ştiinţei în forţă nemijlocită de producţie. Pla
nul de cercetare ştiinţifică pe anul 1966, cuprindea din cele 2180 de 
teme ştiinţifice 2/3 în domeniul ştiinţelor tehnice. 26) 

Institutele de cercetare departamentală, majoritatea aflate aici în 
Bucureşti, au aplicat în practică multe din rezultatele studiilor întocmite. 
De pildă : Institutul dC' cercetări metalurgice a introdus un nou procedeu 
de fabricare a semicocsului, a întocmit studii pentru obţinerea oţelurilor su
date de înaltă rezistenţă, studii pentru înlocuirea oţelului cu aliaje de 
aluminiu, utilizate de uzinele IM energia Constanţa şi Electroputere 
Craiova, a obţinut materiale termogene şi termoizolatoare noi pentru care 
s-a primit şi brevet românesc ce se fabrică industrial la Uzinele Răsă
ritul Braşov 27). Cercetătorii Institutului pentru proiectări de laminoare 
au întocmit studii şi proiecte pentru Combinatul siderurgic Hunedoara, 
Combinatul siderurgic Galaţi, pentru Fabrica de ţevi sudate Bucureşti, 
Uzina Metalurgică Iaşi. uzina de Plumb de la uzinele Chimico-metalur
gice din Baia Mare. 28) Institutul de cercetări miniere ICEMIN înfiinţat în 
1952 a întocmit studii pentru darea în funcţmne a uzinelor de preparaţie 
de la Tarniţa care obţin un randament de extracţie de nivel mondial, a 
celor de la Moldova Nouă şi Teliuc. Au fost studiate procedee mai econo
mice de exploatare la Trustul minier Oltenia. 29) Institutul de cercetări 
electrotehnice prin secţia de climatizări şi omologări a realizat de la în
fiinţarea acesteia (1959) peste 62500 experimentări şi încercări de mate
rial şi piese, îndrumînd activitatea de climatizare în peste 300 de între
prinderi şi 20 de institute ştiinţifice. A contribuit la producerea unor noi 
tipuri de cauciucuri, mase plastice, lacuri, vopsele, a furnizat peste ho
tare instalaţiile complete la Rafinăria de la Gauhati (India) şi fabrica de· 
ciment din R. D. Vietnam. Datorită studiilor întocmite de Institutul de 
cercetări energetice au fost omologate peste 100 de produse la diferite în-· 
treprinderi de specialitate. 30) Institutul de cercetări chimice ICECHIM 
care dispune şi de o uzină de staţii pilot a elaborat tehnologii moderne 
pentru producerea acizilor graşi în colaborare cu IFA si Uzinele chi-
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23) Scînteia Tineretului, 1966, 20 ianuarie. 
24) Munca, 1967, 17 octombrie. 
25) Steagul Roşu. 
26) Viaţa Economică, 1966, din 30 seotembriP.. 
27) Date luate de la Cabinetul tehnic al Comitetului orăşenesc Bucuresti. 
2q) Scinteia, 1962, 3 iunie. 
20) Scinteia, 1966, 3 noiembrie. 
30) Munca, 1963, 30 aprilie. 
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mice SIN, a întocmit studii pentru Uzina petrochimică Nr. 2 Ploieşti, pen-
tru fabricarea detergenţilo1-, a elaborat procesul tehnologic pentru fabri
carea poliacetatului de vinil la Uzinele chimice Rîşnov întrebuinţat la 
fabricarea vopselelor. :;1) Institutul de cercetări pentru industria chimiei 
şi metalelor neferoase, IPRAN, a elaborat documentaţia tehnică pentru 
combinatele chimice de la Craiova, Turnu Măgurele şi Tîrgu Mureş, :i2). 

Institutul proiect Bucureşti creat în 1953, a elaborat numai în anii şe
senalului proiecte pentru 64.000 de apartamente, cca 980 săli de clasă, 
100 OOO m.p. de magazine, 6400 locuri în cinematografe, 8.000 locuri în 
cămine studenţeşti, 33) Institutul de proiectări şi cercetări pentru con
strucţii şi materiale de construcţie a pus la punct, la Fabrica Progresul 
în Capitală, producţia de panouri mari, a proiectat întreprinderi indus
triale noi : Fabrica de mobilă din Capitală, Crama de vinuri-Tohan, fa
brica de geamuri Scăieni, 2 linii tehnologice pentru fabrica de ciment de 
la Haifon R. D. Vietnam), :Vi) Institutul de proiectare a construcţiilor şi 
instalaţiilor de gospodărie comunală a întocmit studii privind circulaţia şi 
organizarea transportului în comun pentru judeţele Braşov, Mureş, Pra
hova, Argeş, pentru alimentarea cu apă a văii Prahovei, a oraşului Tul
cea :15). Circa 450 de produse realizate de industria noastră de medica
mente se produc pe baza procedeelor de fabricaţie elaborate de Institutul 
de cercetări chimico-farmaceutic. 

Institutele de cercetări agricole din cadrul ICAR şi Institutul Fun
dulea au înregistrat rezultate de seamă în obţinerea unor soiuri de ce
reale, unor rase superioare de animale, în sporirea suprafeţelor agricole 
prin punerea în valoare a terenurilor slab productive, în studiul econo
miei şi organizării producţiei din unităţile agricole socialiste în vederea 
creşterii rentabilităţii etc. 

Potrivit estimărilor Comitetului de stat al planificării şi al Consi
liului naţional al cercetărilor ştiinţifice, aplicarea pînă în 191"0 a rezul
tatelor unora din cercetările înscrise în programul anului 1967, vor aduce 
o economie de valută de circa 900 milioane lei şi va reduce cheltuielile 
de producţie cu circa 2 miliarde lei. :Jî) 

Introducerea tehnicii noi nu este numai opera unui grup restrîns. 
de oameni de ştiinţă : la aceasta iau parte ingineri, tehnicieni, munci
tori. Mişcarea de inovaţii şi raţionalizări a luat o mare amploare în aceşti 
ani. Cabinetele tehnice din întreprinderi înregistrează anual în Capitală 
un număr din ce în ce mai mare de propuneri cu inovaţii De pildă 
Cabinetul tehnic al uzinelor Vulcan a înregistrat în 1966 circa 600 de-
inovaţii. Exemple de acest gen pot fi găsite pentru fiecare întreprindere 
din Capitală. 

Intensificînd prin toate mijloacele progresul ştiinţific pe plan na
ţional, statul român, s-a străduit în acelaşi timp să cultive legăturile-

31) Munca, 1964, 21 februarie, România Liberă. 1958, 27 mai şi Scînteia, 14 mar-
tie 1961. 

32) Scînteia, 1965, 26 aprilie. 
33) România JAberă, 1965, 14 mai. 
34) Informaţia Bucureştiului, 1959, 3·J mai. 
35) Scînteia, 1967, 18 februarie. 
37) Munca, 1966, 28 decembrie. 
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;.tiinţifice internaţionale. Faptul apare azi ca o necesitate obiectivă. „în 
epoca contemporană - preciza tov. Nicolae Ceauşescu - cînd ştiinţa 
capătă un caracter universal, nu se mai poate concepe desfăşurarea izo
lată a muncii de cercetare, ignorarea revoluţiei gîndirii ştiinţifice din alte 
ţări, a rezultatelor ce se obţin în cercetarea internaţională". 38) 

în anii construcţiei socialismului România a purces către un dialog 
din ce în ce mai strîns cu ştiinţa internaţională, şi a fost firesc ca în 
acest dialog între oamenii de ştiinţă români şi celelalte ţări ale lumii, 
Bucureşti - cel mai de seamă centru ştiinţific al ţării - să deţină o pozi
ţie cheie. Cifrele care pot exprima în vremea noastră ori ce realitate, au 
elocvenţa lor şi în acest domeniu. Astăzi Academia R.S.R. are legături 
cu peste 100 instituţii academice, cu diferite organisme naţionale şi in
ternaţionale, faţă de numai 30 înainte de 23 August 1944. 39) Aceste le
gături au fost stabilite fie pe baza acordurilor guvernamentale fie prin în-
ţelegerea directă a savanţilor rom~~ni sau a institutelor de cercetare ştiinţifică 
din oraşul nostru cu diferite asociaţii şi uniuni ştiinţifice internaţionale. !n 
ultimii 24 de ani oamenii de ştiinţă din Bucureşti au luat parte la peste 
1800 manifestaţii ştiinţifice internaţionale. În primii ani ai revoluţiei 
populare participarea aceasta a fost mai limitată, frecvenţa solicitărilor a 
sporit, însă pe măsură ce ţara intra pe făgaşul desăvîrşirii construcţiei 
socialiste, pe măsură ce imaginea României noi cu o economie şi cultură 
jnfloritoare se contura. Un exemplu ca acesta ni se pare grăitor : numărul 
congreselor, conferinţelor şi sesiunilor ştiinţifice la care au participat 
savanţi români în anul 1958 a fost de numai 76 ; pe linia Academiei R.S.R„ 
în 1967, numărul acestora ajungînd la peste 140. 40) 

Pînă în 1944 numărul întrunirilor stiintiiice cu caracter internatio
nal organizate în întreaga ţară nu între~ea cifra de 20. In cei 24 de 'ani 
care au trecut, numai în Bucureşti s-au organizat peste 80 de asemenea 
întruniri internaţionale. Vom cita cîteva din congresele internaţionale care 
s-au organizat în Capitală în ultimii ani ; Colocviu de mecanică a flui
delor în 1961, Sesiunea comisiei de automatizare 1961, 1962, 1963, Sesiu
nea bolilor vasculare cerebrale (1962), Colocviu de analiză funcţională şi 
teoria funcţiilor (1963) Simpozionul comitetului de redacţie Flora Europae 
1963, al 8-lea Congres internaţional de ştiinţă a solului 1964, Simpo
zionul de colaborare internaţională a atomiştilor sub egida Asociaţiei 
internaţionale pentru energie atomică (1965) - prima mare Conferinţă 
internaţională cu privire la încercările nedestructive legate de domeniul 
energiei nucleare, al 20-lea Congres jubiliar al Apimondei (1965) cu pri
lejul căruia s-a deschis în Bucur~ti prima expoziţie internaţională tîrg 
din istoria apiculturii mondiale, Conferinţa naţională de psihiatrie 1966, 
Centenarul Academiei R.S.R. septembrie 1966, Consfătuirea internaţio
nală pentru cartarea geobotanică a Carpaţilor 1966, Colocviul interna
ţional de lingvistică 1967, Reuniunea internaţională de filozofie şi stiinţe 
umane 1967 etc. !n cadrul Academiei în perioada 1961-1967 au luat 
parte la reuniuni ştiinţifice, au fost trimişi la specializare sau schim-

:JR) N. Ceausescu. Expunere cu Drivire la îmbunătăţirea organizării şi îndru
mării activităţii de cercetare ştiinţifică, Buc„ 1965, p. 21 

39) Mărturii despre România de ieri şi de astăzi, Buc„ 1964, p. 62. 
40) Datele au fost luate de la Secţia de documentare a Academiei R.S.n. 
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buri de experienţă peste hotare, peste 2000 de persoane, Academia găz
duind circa 1200 de specialişti străini. 

Oameni de ştiinţă români şi-au cîştigat un bine meritat prestigiu; 
din cei 180 de academicieni şi membri corespondenţi ai Academiei care-şi 
desfăcşoară activitatea în Bucureşti, 80 sînt membri unor înalte foruri 
ştiinţifice de peste hotare, au căpătat distincţii şi premii. 41) Unii dintre 
ei au fost aleşi în conducerea acestor instituţii şi organisme internaţio
nale : Acad. Horia Hulubei. directorul Institutului de fizică atomică este 
vicepreşedinte al Consiliului guvernatorilor al Agenţiei internaţionale pen
tru energia atomică, acad. Cernescu Nicolae este preşedintele Societăţii 
internaţionale de ştiinţă a solului, acad. Penescu Cornel, rectorul Insti
tutului Politehnic este vicepreşedinte al Federaţiei internaţionale de 
automatică, acad. Ştefan Mileu este membru în Consiliul de conducere 
al Federaţiei mondiale a oamenilor de ştiinţă. acad. Andrei Oţetea este 
Yicepreşedinte al Comitetului executiv UNESCO, acad. Remus Hăduleţ 
a fost ales pe termen de 3 ani (1964-1967) preşedinte al Comisiei elec
trotehnice internaţionale, acad. Iorgu Iordan a fost ales membru de 
onoare al Congresului de lingvistică şi filologie romanică. "~) 

Participarea oamenilor de ştiinţă din Bucureşti la lucrările unor 
conferinţe, sesiuni, congrese ştiinţifice ale altor ţări sau cu caracter inter
naţional, invitaţiile pentru a ţine cursuri sau a conduce lucrări de doc
torat străine şi chiar alegerea lor în conducerea uniunilor sau consiliilor 
ştiinţifice, constituie o recunoaştere a aportului adus de savanţii bucu
reşteni la dezvoltarea ştiinţei mondiale. Menţionăm numai cîteva din 
manifestările ştiinţifice de peste hotare din ultimii ani la care au fost 
invitaţi să participe oameni de ştiinţă din Bucureşti : Congresul interna
ţional de neurologie desfăşurat la Bruxelles între 21-28.VIl.1957 unde 
s-a hotărît înfiinţarea Federaţiei internaţionale de neurologie, şi în al 
cărui comitet a fost ales acad. A. Kreindler, 4'l) Conferinţa internaţională 
de fizică a energiilor înalte, ţinută în octombrie 1960 în S.U.A. în urma 
căreia acad. Horia Hulubei a fost ales membru al Academiei de ştiinţe 
din New York ;4" al doilea Congres internaţional al economiştilor a,grari 
desfăşurat in sept. 1961 la Cuernavara în Mexic, care a adoptat hotă
rîrea de a înfiinţa Asociaţia internaţională a economiştilor agrari. La 
acest Congres conducătorul delegaţiei române acad. V. Malinschi, a fost 
.ales membru al Consiliului de conducere al asociaţiei ;4:>) al treilea Con
gres internaţional de ştiinţe aeronautice desfăşurat la Stokholm în oc
tombrie 1962 la care acad. Elie Carafoli, directorul Institutului de meca
nică aplicată „Traian Vuia", a fost ales membru al Consiliului internaţio
nal de Ştiinţe Aeronautice ;"6) al treilea Congres internaţional de endo
crinologie din august 1964 ţinut la Londra în cadrul căruia a fost con
stituită Societatea internaţională de endocrinologie. In comitetul executtv 

41) Datele au fost luate de la Secţia de documentare a Academiei RSR. 
42) Apărarea Patriei, 30 aprilie 1964 şi Scînteia Tineretului, 1964. 30 septem-

hrie. 
43) Scinteia, 1957, 31 iulie. 
44) Scînteia Tineretului, 1960. 6 octombrie. 
45) Steagul Roşu, 1961, 7 septembrie. 
46) Contemporanul, 1961, 5 octombrie. 
47) România Liberă, 1967, 18 octombrie. 
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a fost ales membru acad. Ştefan Milcu,47) Simpozionul internaţional de 
geometrie diferenţială de la Bologna în care acad. G. Vrînceanu a primit 
titlul de doctor honoris cauza din Bologna. t;.fl) 

O serie de lucrări ale oamenilor de ştiinţă din Bucureşti au stîrnit 
un larg ecou peste hotare, au fost distinse cu premii sau li s-au acordat 
distincţii, menţionăm cîteva mai recente : în 1964 Academia de ştiinţe 
din Paris a acordat Dr. Dumitru Gr. Constantinescu de la Institutul pen
tru controlul de stat al medicamentelor si al cercetărilor farmaceutice· 
premiul Foulon pentru mai mrulte lucrări în 'domeniul citologiei vegetale. ~ 9 )· 
în l 964 acad. prof. G. Oprescu a primit premiul Marmotton acordat de 
Academia de arte frumoase a Franţei pentru meritele sale de savant, 
istoric şi pentru lucrările de specialitate ;50) lucrarea „Elaborarea şi per
fecţionarea ciclotronului de 310 cm pentru fascicole intense de ioni grei'' 
elaborată de un grup de cercetători sub conducerea prof. Flerov, direc
torul laboratorului de reacţii nucleare din Dubna (din grup făcea parte 
şi cercetătorul român Grigore Indreas) a fost propusă pentru premiul 
Lenin pe anul 1966 ; 51 ) în anul 1966 Academia internaţională de arte, 
litere şi ştiinţe Neocastrum din Italia a acordt marele cordon academit: 
(medalia de aur) profesorului Jean Moruzi ca semn al aprecierii şi re
cunoaşterii activităţii sale ;52) Societatea cehoslovacă de medicină J. E. 
Purkjne a acordat medalia „Hanus" acad. Costin Neniţescu; 53) lucrarea 
„Puncte de vedere în angina pectorală" întocmită de un colectiv de spe
cialişti de la Spitalul Colţea sub conducerea acad. Basil Teodorescu a 
primit premiul Jensen decernat de Academia naţională de medicină din 
Paris ; 5'1) La Congresul Pan American de la Lima a fost decernată prof. 
I. Stoia „Diploma de recunoaştere pentru studiile privind aplicarea ener
giei ultrasunetelor în medicină" ;55) la cea de a XIX-a Sesiuni mondiale· 
a sănătăţii de la Genova, a fost acordat acad. prof. dr. M. Ciucă, meda
lia şi premiul fundaţiei Darling pentru merite excepţionale privind „etio
logia, patologia, epidemiologia, terapeutica, profilaxia şi combaterea pa
ludismului" ;56) în martie 1967 Universitatea din Viena a acordat pre
miul Godfried von Herder acad. A. Philipide pentru contribuţia sa în 
dezvoltarea relaţiilor culturale cu popoarele din sud-estul Europei ; 5î), 
în decembrie 1967 acad. Elie Carafoli i-a fost atribuită de către „Societe 
d'encouragement pour la recherche et l'invenţions" din Franţa, medalia 
de argint. 58) 

Alături de cei din întreaga lume, oamenii de ştiinţă din Bucuresti 
de diferite generaţii, păşesc astăzi într-un front larg uniţi în scopul co-
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48) România Liberă, l!J64, 27 august. 
49) Agerpres, Buletin de informare internă. Hl65. 10 februariP 
50) Scînteia Tineretului, 1964, 1 aprilie 
fit) Munca. 1965. 28 noiembrif' 
52) Informaţia Bucureştiului, 1967, 27 feb1 uarie. 
53) Scînteia, 1967, 18 februarie. 
54) Buletin Agerpres (extern), 1965, 14 decembriP 
55) România Liberă. l!J66, 13 ianuarie. 
56) Lumea nr. 21, .1966, 26 mai, p. 17. 
"7) România Liberă, 1967, HI martie. 
5A) Agerpres, ştiri interne, 1967, 22 decembrie 
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mun de a pune cuceririle ştiintei, artei şi literaturii în slujba progresu
lui bunăstării şi păcii. 

Oraşul Bucureşti, Capitala statului român socialist, a devenit nu 
numai principalul centru ştiinţific al tării, ci în egală măsură centru 
ştiinţific pe plan internaţional. Instituţiile ştiinţifice cunosc un stadiu de 
dotare tehnico-materială şi de organizare la nivelul celor mai izl:u
tite exemple din lume. Lucrările elaborate de savanţii şi cercetătorii 
bucureşteni au trezit, nu odată, un viu interes peste hotare, numeroşi oa
meni de ştiinţă fiind cunoscuţi şi apreciaţi pe plan internaţional. La fel 
·de evident apare faptul că spiritul de colaborare tradiţional în ştiinţa 
românească, în viaţa ştiinţifică a Bucureştilor, este astăzi promovat cu 
maximum de intensitate. 

In fine apare de netăgăduit împrejurarea că realizările deosebite 
·dobîndite în afirmarea ştiinţei româneşti sînt rezultatul condiţiilor op
time de dezvoltare şi creaţie oferite de revoluţia socialistă. 

RESUME 

L'article presente Ies principales realisations obtenues en 1944-1967 par 
1es hommes de science qui deployent leur activite dans Ies instituts de recherches 
·de I' Academie dans Ies instrtuts d'enseignement superieur, dans Ies instituts de re
cl!erches et de projection dans le cadre departamental, dans Ies bases de re'
cherches qui exi!ltent dans Ies grandes entreprises de la Capitale 

Les conditions materielles crees, Ies mesures d'organisation ont fait que ces 
dernieres annees la science devient U'ne force principale de production. un .fac
teur decisif de la marche en avant de !'economie et de la culture. 

En soulignant le role de la viile de Bucarest comme principal ceritre scienti
fique du pays, l'auteur observe en meme temps aussi Ies liaisons sdentifiques de 
notre pays sur le plan international. 
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CARTIERE NOI PE HARTA ORAŞULUI 1) 

de MAGDA BOIA 

Ample construcţii, în diverse puncte ale Capitalei, vorbesc de pre
faceri care vor dărui Bucureştiului noi dimensiuni ale frumuseţii, clă
dirile moderne, ridicate pe locul celor vechi sau în locuri puţin construite· 
schimbînd cu totul faţa oraşului nostru. 

Dezvoltarea rapidă a oraşului, mai ales sub raportul populaţiei, 
potenţialul economic şi tehnic în continuă creştere au cerut cu necesi
tate elaborarea unor adevărate schiţe de sistematizare. 

Hotărîrea Plenarei din noiembrie 1952 a fixat liniile directoare ce· 
urmau să stea la baza planului de sistematizare a Bucureştilor, printre 
r:ele mai importante aflîndu-se : precizarea limitei teritoriului oraşului ~ 
menţinerea sistemului radiar - inelar al străzilor principale ; construcţia 
de cvartale pentru a se obţine mai puţine intersectări ale magistralelor 
şi străzilor; introducerea principiului construcţiei complexe de cartiere· 
prevăzute cu toate amenajările orăşeneşti şi instalaţiile edilitare şi în
zestrarea lor cu grădini şi plantaţii ; ridicare nivelului cartierelor măr
ginaşe la nivelul celor din centrul oraşului; crearea unor centuri şi 
parcuri în jurul Capitalei etc.2) 

In 1961 este elaborată sub forma mai multor variante schita defi
nitivă de sistematizare a oraşului Bucureşti prevăzută pentru o p~pulaţie 
de 1.800.000 de locuitori. 3) Deşi mai multe variante ele au însă foarte 
multe părţi comune : în primul rînd modul de organizare a noilor zone· 
de locuit după principiile unităţilor structurale : microraion de 20-50 ha, 
cu 5000-12000 locuitori, cartier de 60-200 ha cu 15.000-50.000 locui
tori grupînd mai multe microraioane în jurul unui centru şi sector oră
şenesc de peste 500 ha şi peste 100.000 locuitori, grupînd mai multe car
tiere în jurul unui centru de oraş mare în ce priveşte dotarea. 

Variaţia apare în privinţa delimitării, determinată de modul cum 
se propune a se include în perimetrul viitor anumite terenuri libere· 
puţin construite sau cu alte folosinţe. 

1) Este vorba de principalele cartiere ridicate în ultimul timp în zona de cen
tură a orasului Bucuresti. 

2) P: Daiche, Aspecte din reconstrucţia oraşului Bucureşti, p. 42-43. 
3) După informaţii primite de la Proiect Bucureşti. 
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Se prevăd îndeosebi construcţii masive în zonele marginale ale ora
:şului, care vor forma unităţi de sine stătătoare bine închegate şi structural 
ierarhizate. Au început să prindă viaţă deja 6 mari centre de sectoare : 
Fundeni-Titan (în construcţie), Sud-Berceni (în construcţie), Giurgiului
Alexandriei, Drumul Taberei (în construcţie) şi Bucureştii Noi. în restul 
teritoriului actualmente clădit şi în care nu se prevăd restructurări nici 
în perspectivă, aplicarea principiului unităţii structurale se va limita la 
·o repartizare adecvată a dotărilor. 

Raţiunea de construcţie masivă în aceste ansambluri trebuie căutată 
in grija de a plasa cartierele de locuit cit mai aproape de locurile de 
muncă. (Se urmăreşte ca 600/o din populaţie să locuiască la mai puţin de 
2 km de locul de muncă). Astfel, principalele zone industriale primesc 
în apropierea lor aceste noi cartiere ale Capitalei care vor da de altfel 
şi un aspect plăcut şi înnoitor oraşului. Industria de deservire din vest, 
nefiind nocivă, va face parte integrantă din zona de locuinţe Drumul 
Taberei. In proiectarea construcţiilor în aceste zone s-a ţinut desemenea 
seama şi de procentul de demolări care era permis, evitîndu-se încălcarea 
unui anumit echilibru în acest sens. De aci construcţiile masive în Balta 
Albă care dispunea de spaţii mari şi puţin construite. 

Regimul de construcţie va fi în general variat şi mixt : de regulă 
,cu 10 caturi cu unele accente înalte şi cu unele mai joase de 4 pînă la 
2 caturi, contîndu-se pe o creştere a suprafeţei locuibilă de la 8-14 m.p. 
pe cap de locuitor. 

Spaţiile plantate sînt prevăzute a spori în interiorul perimetrului 
clădit, de la 760 ha la circa 3.480 ha, la care se adaugă apoi şi cele exte-
1ioare perimetrului ca şi suprafeţele de apă. 4) Zonele verzi vor forma un 
sistem unitar cu accente deosebite de-a lungul salbei de lacuri ale Co
lentinei şi a pătrunderilor din exterior pe lunca Dîmboviţei. 

De la construcţii răzleţe ridicate pe terenurile libere, acolo unde 
:s-au găsit, sau cu demolări de clădiri nevaloroase, s-a ajuns la ideea 
realizării unor mari ansambluri, printr-un efort de construcţie susţinut, 
ridicîndu-se anual, începînd cu anul 1961, cite 13.000 pînă la 15.000 de 
.apartamente. 

Marele ansamblu Titan, ce înglobează terenurile denumite în trecut 
„Balta Albă", cuprinde un teritoriu de circa 590 ha. El este situat la 
·est de artera principală inelară. Bd. Mihai Bravu, între Bd. Muncii la 
norld şi Bd. Ion Şulea la sud. Ambele artere conduc la puternice zone 
industriale în curs de dezvoltare, ceea ce a şi determinat dirijarea unei 
mari părţi a investiţiilor în această zonă. Planul de ansamblu prevede 
6 cartiere, fiecare între 85 şi 120 ha şi un centru administrativ, social, 
cultural şi de agrement. 5) 

Fiecare cartier cuprinde cîteva microraioane de 20-40 ha ; întregul 
sector va avea o populaţie de circa 130.000 locuitori, adică de talia unui 
oraş mare de provincie. 

4) Date luate de la Proiect Bucureşti. 
5) S. Bercovici, Ansambluri de locuinţe în cartierul Balta Albă Bucureşti, în 

Arhitectura RPR, IV/1963. 
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Fig. 1 - Vedere din elicopter a cartierului Drumul Taberei 

Centrul sectorului, acolo unde terenul e degradat de fostele ca
riere de argilă şi nisip va fi amenajat într-un vast parc ce va cuprinde 
ţ;i suprafeţele de apă alimentate din pînza freatică. 

În jurul lacului, care a început să se contureze deja, se va con
strui un centru orăşenesc la nivel de unicat - cu lUl teatru, cinemato
grafe, cămine, care vor polariza interesul întregii populaţii din această 
zonă. 

In afara marilor dotări centrale, fiecare cartier şi fiecare microra
ion va beneficia de dotările necesare : comerţ, sănătate publică, învă
ţămînt, cultură, sport, recreaţie, administraţie etc. 

Pînă în prezent au fost construite 28.000 de apartamente din cele 
56.000 pe care le va conţine acest mare cartier în etapa sa finală. Sînt 
de semnalat realizările din reţeaua şcolară, după proiecte care s-au refo
losit, corespunzătoare noilor condiţii cerute de pedagogia modernă, cu 
arhitectură primitoare, veselă, educativă. În materie de comerţ evoluţia 
magazinelor în aceşti 15 ani este de asemenea remarcabilă, ele trecînd 
de la parterul blocurilor unde incomodau si erau incomplete la corpuri 
de legătură între blocuri apoi în unităţi independente, formînd complexe 
comerciale mai întîi parter apoi şi cu etaj sau etaje. 

Pe şoseaua Olteniţei la capătul autobuzului 31. se ridică un alt car
tier de blocuri moderne. Este vorba de microraionul Sergent Niţu Va
sile, de altfel unul din primele microraioane date în folosinţă în Bucu
re~ti. 6) Cartierul este amplasat în imediata apropiere a intersecţiei din
tre şoseaua Olteniţei cu calea Văcăreşti. El ocupă o suprafaţă de 29 ha 
pe un teren de formă aproape triunghiulară, între strada Sergent Niţu 

6) Complexe comerciale în micror(lionul Sergent Niţu Vasile - Bucureşti, în 
Arhitectura RPR, 6'1!)63. 
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Fig. 2 - Cartierul Olteniţa 

Vasile, strada Secuilor şi Bd. C. Brîncoveanu, în general pe un teren 
puţin construit, în cea mai mare parte cu case mici şi insalubre. Astăzi, 
aici se ridică 36 blocuri de locuinţe armonios amplasate şi colorate ; 
străzi largi şi alei asfaltate brăzdează terenul printre plantaţiile care au 
rămas ca un vestigiu pitoresc al vechiului cartier. 

Necesitatea de a menţine încă unele cvartale vechi cu locuinţe par
ter în interiorul microraionului a determinat anumite dispoziţii ale pla
nului, tocmai acestea singularizînd microraionul şi dîndu-i un caracter 
propriu. 

Cartierul este dotat cu o şcoală, un dispensar şi 3 complexe comer
ciale. Unităţile comerciale judicios amplasate deservesc atît populaţia 
noului cartier cît şi populaţia cartierelor limitrofe care-şi păstrează încă 
aspectul lor rural. Magazinele sînt grupate în clădiri separate, numai la 
parter, concentrarea lor în complexe comerciale prezentînd avantaje în
semnate. S-a urmărit în mod deosebit ca magazinele al căror specific cere 
o aprovizionare cantitativ mare ce poate produce aspecte dezordonate ima
ginii urbane, să-şi grupeze anexele către o curte de serviciu izolată de 
fluxul cumpărătorilor. 

Din marele ansamblu de locuinţe prevăzut a se construi în sudul 
Capitalei face parte şi microraionul de pe şoseaua Olteniţei. 7 El totali
zează deocamdată 2.000 de apartamente grupate în 10 blocuri bară şi 10 
blocuri turn. Spaţiul dintre şosea, strada Daracului şi Mărţişor a primit 
destinaţii social-culturale. S-au construit aici un complex comercial, un 
dispensar medical de circumscripţie cu dotări complexe şi un modern ca
binet de stomatologie, un oficiu PTTR cu o centrală automată şi o şcoală 
cu 16 săli de clasă. 

7) Microraionul de pe şoseaua Olteniţei în Scînteia, 1%3. 23 mai şi Un nou com
plex de locuinţe pe şoseaua Olteniţei în Informaţia Bucureştiului, 1963, 6 aprilie. 
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Fig. 3 - Berceni-SLtd 

Şoseaua îşi va schimba şi ea înfăţişarea transformîndu-se într-un 
bulevard 18.rg a5a cum se cere unei artere de intrare în oraş. lri.tre clădii i 
vor domina spaţiile verzi cu plantaţii bogate iar între blocuri vor fi 
distanţe mari, care vor permite amenafarea unor locuri de joacă pentru 
copii, alei şi locuri de odihnă şi recreare, mici terenuri de sport. 

Tot în zona de sud a Capitalei pe o întindere de cîteva zeci de hec
tare, între şoseaua Spitalelor şi cartierul Niţu Vasile se profilează coor
donatele unui nou complex urbanistic - ansamblul de locuinţe Berceni.8) 

Cele 4 unităţi ale cartierului, unele realizate, altele în şantier sau în 
stare de proiect, ilustrează numai anumite părţi, din care lipseşte încă 
viitorul centru de sector cu toate dotările necesare. ln general microra
ioanele sînt mai mari (ansamblul 1 depăşeşte 55 ha) arterele majore ce 
le separă, artere ce duc spre zona industrială metalurgică în construc
ţie, sînt ample şi drepte, iar terenurile în general libere, au permis o 
aşezare generoasă a blocurilor formînd ritmuri majore. O preocupare de 
evitare a monotoniei se evidenţiază în modul de tratare a faţadelor în
deosebi la cele din ultimele etape. Ansamblul de locuinţe Berceni va 
avea în mijlocul său o zonă verde în a cărei componenţă intră un parc 
şi terenuri de sport. El va primi de asemenea complexe comerciale mari 

8) Berceni Sud în Informaţia Bucureştiului, 1964, 29 aprilie şi Berceni mare 
cartier în zona de sud în Scînteia, 1964, 5 aprilie. 
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Fig. 4 - Ansamblu din Balta-Albă 

alcătuite din unităţi specializate pe grupe de mărfuri. Vor fi unităţi mo
derne în care se va utiliza metoda autoservirii şi a expunerii deschise 
a mărfurilor cu plata la vînzător. S-a avut în vedere ca amplasarea lor 
ca şi a celorlalte unităţi de deservire să se facă în imediata apropiere 
a locuinţelor. 

Anumite zone acoperite cu clădiri ce nu au putut fi demolate au 
impus şi aci anumite limite, ce urmează a fi înlăturate în etapele viitoare. 

Alături de Şos. Olteniţei, şi Şos. Girugiului a renăscut, primind 
numeroase blocuri noi. Pe locul cunoscut sub numele de Livada, în apro
pierea actualei pieţe Progresul s-au ridicat în toate măreţia şi splendoa
rea lor blocuri masive ale căror proporţii domină deocamdată totul în 
jur. Ansamblul este format din 7 blocuri mari cu parter şi 8 etaje, tota-
1izînd 1600 apartamente, precum şi alte clădiri de interes social cul
tural. 9) 

Pe porţiunea cuprinsă între str. Doljeşti şi Bazaltului au fost pro
iectate 11 blocuri (6 cu opt etaje şi 5 blocuri turn cu zece etaje cu un 
total de 1.421 apartamente). Ele vor avea la parter spaţii comerciale şi 
de deservire a populaţiei. Se urmăreşte pe viitor, dezvoltarea în conti
nuare a aceste zone ce va prelua şi integra acest prim ansamblu realizat. 

9) Jurnalul construcţiilor în Informaţia Bucureştiului, 1962, 14 iunie. 
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Fig. - 20.5 - Construcţii în cartierul Giurgiului 

In partea de vest a Capitalei, parcă pentru a contrabalansa măreţia 
cartierului Balta Albă-Titan se ridică al doilea mare cartier de locuinţe 
din I3ucuresti cunoscut sub numele de Drumul Taberei. El se va întinde 
pe o suprafaţă de 600 ha şi va avea aproape 30.000 de apartamente. 10) 

Ansamblul Drumul Taberei constituie o grupare de microraioane, 
de formă alungită mă.rginite la nord de zona industrială Militari către 
care s-au şi prevăzut scurte străzi de legătură. Fiind lipsit de o arteră 
de penetraţie dintr-o direcţie principală exterioară, circulaţia principală 
se îndreaptă către centrul oraşul pe două ramuri importante. Un centru 
de sector oră7enesc se va adăuga în partea centrală a ansamblului, teri
toriul fiind împărţit într-o serie de unităţi structurale. 

In general amplasarea noului cartier s-a făcut astfel încît a deter
minat pe de o parte o relativă apropiere de centrul oraşului iar pe de 
alta de o puternică zonă industrială realizîndu-se astfel în mod fericit 
unul din dezideratele moderne şi anume întrepătrunderea dintre indus
trie şi zona de locuit. 

· Cele 9 microraioane vor adăposti în etapa lor finală blocuri de lo
cuinţe cu un total de aproape 12.000 m.p. 11) In afara lor se vor mai ri-

ID) Agerpres - Ştiri interne, 1!:164, 28 martie. 
11) La nord de Drumul Sării în Scînteia, 1965, 27 ianuarie. 
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dica şi numeroase obiective social culturale ca şi unităţi de deservire a 
cetăţenilor. S-au şi dat în folosinţă 2 şcoli, fiecare cu cîte 24 săli de 
clasă, un dispensar medical şi de asemenea un mare complex comercial 
fo suprafaţă de 6.000 m.p. Pe viitor urmează a se construi alte 3 loca
luri de şcoală în diferite părţi ale noului cartier, noi săli de spectacol, 
complexe comerciale mai mici, garaje subterane şi alte dotări. S-a pre
văzut şi amenajarea unor mari spaţii verzi, terenuri de sport şi locuri 
de joacă pentru copii. 12) 

Tot în partea de vest a oraşului Bucureşti acolo unde s-a stator
nicit în ultimii ani şirul de fabrici cunoscut sub denumirea de complexul 
industrial Militari, se ridică un alt ansamblu de locuinţe ce-i poartă nu
mele. Flancat de ambele părţi de cartiere noi (Drumul Sării şi Drumul 
Taberei) în această zonă se vor ridica construcţii cu un volum final de 
13.000 de apartamente. 13) Terenul stabilit în suprafaţă de 160 ha, este 
determinat la nord de bd. Păcii, la sud de calea ferată Bucureşti-Cioro
gîrla, la est de str. Lucernei iar la vest de artera ce delimitează zona 
industrială. 

In prima etapă pe cei 245.000 de m.p. se vor înălţa 82 de blocuri 
care vor adăposti 6.940 de apartamente. 1") Din micul orăşel nu vor lipsi 
modernele complexe comerciale şi de deservire: şcoala cu cele 24 săli 
de clasă, 2 dispensare medicale, un centru stomatologic, 2 complexe co
merciale, o centrală telefonică şi o staţie de radioficare. La subsolul com
plexelor comerciale se vor amenaja garaje. Spaţiile verzi, terenurile de 
sport şi de joacă vor întregi imaginea cartierului. 

In condiţiile acestui cartier s-a păstrat chiar schema stradală exis
tentă care va fi folosită o perioadă mai îndelungată pînă ce se va rc>con
strui întreg cartierul Militari. Artera majoră de circulaţie deşi orientată 
oblic faţă de cartier va deveni viitoarea autostradă spre Piteşti. Ampla
sarea dotărilor comerciale la artera de mare circulaţie şi tratarea dife-
1·enţiată a faţadelor înlătură pericolul ca această arteră foarte lungă să 
devină monotonă. 

In cadrul sistematizării generale s-a prevăzut totodată şi realizarea 
unei zone verzi, puternic plantată care pătrunde între unităţile indus
triale şi clădirile social administrative, creînd un cadru odihnitor şi plă
cut. O perdea verde va delimita complexul spre vest şi sud constituind 
o protecţie eficientă împotriva eventualelor nocivităţi. 

In partea de nord a Capitalei alte cartiere vin să întregească lanţ.ul 
noilor construcţii ce formează centura oraşului Bucureşti. 

Pe str. Paforei, dincolo de podul Constanţa se ridică noul cartier 
de locuinţe ce păstrează încă numele străzii în amintirea realităţilor 
de odinioară. Peste 30 de blocuri cu balcoane frumos amenajate se înşiră 
1n formă de evantai pînă departe spre clădirea impunătoare a Casei Scîn
teii. Acoperişurile roşii, aşezarea, aspectul urbanistic îţi dau impresia unei 
staţiuni ridicată la marginea marelui oraş. Şi aceasta în locul unor mai
dane si nimic altceva. Ultimele blocuri ale Pajurei se oglindesc deja în 

12) Se extinde cartierul Drumul Taberei în Informaţia Bucureştiului, 1964, 
16 iunie. 
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apele lacului Băneasa. Centrul va primi un modern complex comercial. 
Astfel Casa Scînteii primeşte în spatele ei un cartier nou şi modem. 15) 

In continuarea acestuia s-a dezvoltat în ultimii ani, pe un teren 
în cea mai mare parte liber, ansamblul Jiului-Scînteia. El reprezintă deja 
o unitate structurală închegată : pe o suprafaţă de 25 ha, 27 blocuri cu 
2560 locuinţe, număr ce va creşte în viitor prin îndesirea lor. 1G) 

Situaţia lui în cadrul oraşului, în vecină.tatea parcurilor, a lacuri
lor şi a două mari dotări arhitecturale complexe au determinat soluţii 
dintre cele mai originale. Unitatea de locuit Jiului-Scînteia cuprinde toate 
dotările de primă treaptă care caracterizează acest mod de structurare 
a oraşului. Două clădiri independente vor cuprinde unităţi comerciale şi 
de deservire în suprafaţă construibilă de 6.340 m.p. 

Stadiul la care au ajuns marile ansambluri ale oraşului Bucureşti 
ne arată că sînt creiate premisele pentru ca o dată cu creşterea solicită
rilor şi a posibilităţilor materiale noi progrese să poată fi realizate în 
crearea de zone orăşneşti de locuit, care să ducă Capitala noastră şi în 
.această privinţă la nivelul realizărilor mondiale. 

RESUME 

L'article traite des problemes !ies a la systematisation de la viile de Buca
rest, en soulignant le d<"·veloppemc>11t tout particulier des dernieres constructions 
<le la zone de ceinture ele la Capitale. 

On presente les grancls quartiers qui former,mt en !'etape finale de vrais 
centres urbains, a savoir; Fundeni - Titan, Sud Berceni, Giurgiului - Alexandriei, 
Drumul Taberei .etc. 

On met !'accent snrtout sur Ies constructions masives de ces zones et sur 
:les dotations speciales. quelques-unes a niveau individuel, qui vont accorder leur 
lipecifique â ces nouveaux quartiers. 

'") Pajura, în Scînteia, Hl61, 16 au~ust. 
' 8) Jiului-Scînteia, în Scînteia, 1~1()3, 30 august. 
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Constantin C. Giurescu, ISTORIA BUCUREŞTILOR DIN CELE MAI 
VECHI TIMPURI PINA IN ZILELE NOASTRE, Bucureşti, Editura pentrn 

Literatură, 1966, 466 p. + ii. + 8 pi. + 5 hărţi. 

1'n istoriografia marxist-leninistă 
româriească, istoria Bucurestilor a 
început să suscite interesul cercetă
torilor îndeosebi cu prilejul sărbăto
ririi, la 20 septembrie 1959, a cinci 
sute de ani de la prima atestare do
cumentară a oraşului. De atunci şi 
pînă in prezent, au apărut o serie de 
lucrări, de mai mici sau mai mari 
proporţii, dedicate trecutului capita
lei Republicii Socialiste România, in
stituţiilor, culturii sau monumente
lor sale de arhitectură. fără a se 
ajunge - cu puţine excepţii - la 
actualitate. Noua operă a prof. Con
stantin C. Giurescu izbuteste însă să 
redea, într-o amplă viziune, o istorie 
a Bucureştilor, de la primele aşe
zări omeneşti î·nchegate pe teritoriul 
actual al oraşului în timpul comu
nei primitive, şi pînă \'n vremurile 
noastre, ale desăvîrşirii construirii 
socialismului. Acest remarcabil efort 
de a înfăţişa o istorie cît mai com
pletă a capitalei patriei noastre, a 
fost precedat de o muncă migăloasă 

•şi stăruitoare de documentare, în
cepută încă din anul 1957, prin cer
cetarea oelor mai importante fonduri 
de arhive publice şi particulare, 
parcurgerea a sute de lucrări tipă
rite sau manuscrise, folosirea rezul
tatelor cercetărilor arheologice şi stu
dierea unui imens număr de izvoare 
iconoo;:rafice şi cartografice. Ţinuta 
grafică de calitate în care se înfăţi
şează lucrarea de vaste proporţii a 
prof. C. C. Giurescu, răsplăteşte, cre
dem, cu prisosinţă truda depusă de 
autor vreme de un deceniu. Spre 
deosebire de celelalte sinteze sau lu-

crări dedicate, din 1959 şi pma m 
prezent, istoriei capitalei, prof. C. c. 
Giurescu, nu se mărgineşte numai la 
o expunere generală a trecutului Ca
pitalei -, ci într-o a doua parte a 
operei d-sale, reînnoieşte cu tradiţia 
moştenită de la primul istoriograf de 
valoare al Bucureştilor G. I. Ionescu 
Gion şi se ocupă amănunţit în mici 
capitole cu caracter monografic -
de î·ntinderea şi populaţia oraşului, 
de lumea tîrgoveţilor şi a meseriaşi
lor, de hanurile şi viile, de uliţele l;ii 
mahalalele, de grădinile şi parcurile 
oraşului etc. Acest mod de prezen
tare singularizează sinteza de vaste 
proporţii a profesorului Giurescu a
cordîndu-i un caracter mai potrivit 
felului de tratare a istoriei unei ase-
zări urbane. · 

într-o competentă introducere bi
bliografică (p. 7-14) autorul enu
meră cititorilor lucrările cele mai 
de seamă care s-au scris pînă în 
prezent asupra Bucureştilor, de la 
simple evocări şi articole, pînă la 
ghiduri, studii şi sinteze. Apariţia 
primului volum din „Istoria ora
şului Bucureşti" (de la origini pînă 
la 1918), alcătuit de către un co
lectiv de cercetători sub auspiciile 
Muzeului de istorie a oraşului 
Bucureşti, la începutul anului 1966, 
atunci cînd opera care face obiec
tul receriziei de fată se afla sub 
tipar, explică desigu~ absenţa men
ţionării ei printre recentele sinteze 
dedicate istoriei capitalei. Cu mi
nuţiozitatea care îl caracterizează, 
autorul analizează apoi cadrul geo
grafic al Bucureştilor (p. 15-24), ce 
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a exercitat fără îndoială o influ
enţă asupra destinelor oraşului. 
Trecînd ~n urmă la tratarea pro
priu zisă a istoriei Bucureştilor, 
precedată de aceea a aşezărilor răs
firate în comuna primitivă şi an
tichitate pe teritoriul de mai tîrziu 
al tîrgului medieval, prof. Giu
rescu reconstituie cu minuţiozitate 
în decursul a 16 capitole, frămînta
tul trecut al capitalei României so
cialiste. Nu stă în intenţia noastră 
de a insista prea mult asupra aces
tei prime părţi a operei prof. Giu
rescu, care dezvoltă un subiect tra
tat destul de amplu şi în lucrări 
anterioare datorate predecesorilor 
d-sale ; autorul urmează în general 
liniile de expU'nere cronologică 
obişnuită şi acceptă periodizarea 
unanim recunoscută de majoritatea 
cercetătorilor trecutului Bucuresti
lor. în schimb vom îricerca să sub
liniem mai ales contribuţiile origi
nale şi punctele de vedere noi ale 
sintezei luate în discuţie. 
Fără îndoială că o problemă de 

importanţă capitală este aceea a în
·ceputurilor oraşului. Concluzia lo
gică care se desprinde din mi·nu
·ţioasa analiză efectuată de către 
autor, este aceea că oraşul îşi da
torează originile îndepărtate „unui 
întemeietor cu numele de Bucur, 
stăpînul locului de pe malurile Dîm
bovitei unde s-a înfiinţat la început 
satul Bucureşti" (p. 44). Săpăturile 
arheologice efectuate în ultimii ani, 
analiza atentă a izvoarelor şi o lo
gică strînsă în reconstituirea ade
vărului istoric nu pot decît să con
firme această judicioasă părere a au
torului. De altfel în ceea ce pri
veşte vechimea legendei lui Bucur 
ciobanul, miticul întemeietor al ora
şului şi al bisericii ce-i poartă nu
mele. considerată pînă de curînd o 
creatie cărturărească a secolului 
xix: cercetări noi vin să arunce alte 
lumini asupra ei. După cum a intuit 
prof. Giurescu, tradiţi;i despre Bucur 
circula în sînul poporului cu mult 
înainte de secolul al XIX-lea, şi 
descoperirea de curînd a textului 
Inedit de călătorie al misionarului 
fra•nciscan Blasius Kleiner de că
tre cercetătorul bulgar K. Telbizov, 
dovedeşte că legenda era împămîn
tenită în Bucureşti înainte de 1764, 
dată la care a fost inclusă în 'am
plul raport înaintat de acest ele-
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ric străin autorităţilor sale superi
oare de la Roma. Kleiner afirm~ ri
tos în 1764 că oraşul a fost ţnte
meiat cu cîteva sute de ani mai 
înainte de un Bucur ciobanul, 1care 
a ridicat aici şi o biserică ; I este 
drept însă că el nu o identifi~ă cu 
paraclisul Sf. Anastasie de 11îngă 
mănăstirea Radu Vodă, pe care in 
înşirarea tuturor bisericilor bucu
reştene ce o face în raportul său, 
nu o denumeşte ca biserică a lui 
Bucur, ci purtînd doar hramul mai 
sus amintit. Localizarea zisei bi
serici a lui Bucur rămîne deci încă 
o problemă deschisă. Insă vechimea 
legendei întemeietorului orasului si 
al lăcaşului omonim ca traditie 
populară circulînd în rîndul ma.Se
lor încă din veacul al XVIII-iea, nu 
mai poate fi pusă la îndoială. 

In schimb, ni se pare că mai 
trebuie argumentată părerea autoru
lui ca Bucureştii să se fi transfor
mat dintr-un simplu sat într-o aşe
zare dezvoltată încă din sec. XIII 
şi datorită importantei sale economi
ce şi strategice să ·fi atras atenţia 
domniei pentru ca aceasta să-si fi 
strămutat uneori reşedinţa pe "ma
lurile Dîmboviţei chiar de la sfîrsi
tul sec. XIV. Dacă re0entele săpă
turi arheologice efectuate pe o rază 
vastă în diferite puncte ale orasului 
şi mai ales în sectorul C'urtea Veche, 
presupusa vatră iniţială a Capitalei, 
au dovedit urme de existentă a urior 
aşezări izolate de tip rural· din sec. 
X-XI, în schimb - în afara aflării 
unor monede î'n diferite locuri spo
radice - n-a fost făcută nici o des
coperire importantă din sec. XIII
XIV. O asezare semi-urbană de o 
oarecare importanţă în sec. XIV, 
cum încearcă să ne convingă auto
rul, ni se pare imposibilă de con
ceput fără a fi lăsat, cit de cit, u
nele urme materiale. Mai logică si 
mai prudentă ne apare deci supoziţia 
ca Bucurestii să fi existat doar ca 
sat în decursul secolului al XIV-lea 
iar importanţa sa să fi crescut trep
tat în decursul veacului următor 
pînă a determina pe un Vlad Ţepeş 
să-şi aşeze ai<;i o reşedinţă mai mult 
sau mai puţin stabilă. Desigur cum 
sîntem în domeniul ipotezelor, ori 
şi ce părere - inclusiv aceea a au
torului - îşi păstrează valabilitatea 
pînă la infirmarea sau confirmarea 
ei pe baza unor date documentare 
ce se vor dovedi indiscutabile. 
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Autorul continuă apoi să depene 
firul istoriei bucureştene după trans
formarea oraşului în reşedinţă dom
.nea5că de către Radu cel Frumos 
(1462--1474) şi urmaşii săi. să ne 
înfăţişeze zbuciumata sa existenţă în 
·decursul veacurilor XVI şi XVII, 
pline de războaie ,pustiiri, molimi şi 
răzmeriţe, să ne introducă în pe
rioada de prefaceri a dominaţiei tur
co-fanariote şi să insiste asupra în
noirilor din pragul epocii moderne 
(pp. 50-131). Incepînd din această 
epocă, istoria Bucureştilor începe să 
se co'nfunde din ce în ce mai mult 
cu însăşi istoria ţării, iar la mari 
evenimente ca revoluţia din 1848, 
lupta pentru Unire (1859) războiul 
pentru Independentă (1877-1878), 
populaţia capitalei şi-a adus contri
bu\ia ei de seamă. Devenit capitală 
a României independente, Bucureştii 
se transformă în cel mai mare oraş 
al ţării, unde se dezvoltă impetuos 
industria, iar o dată cu ea creşte şi 
~e întăreşte proletariatul, clasa cea 
mai înaintată, căreia îi apartinea 
viitorul (pp. 132-180). De un mare 
interes sînt în schimb paginile de
dicate de căti·e autor istoriei Bucu
restilor între cele două războaie 
mondiale si mai ales reconstituirii 
atente şi minuţioase a vieţii oraşu
lui în anii întunecaţi ai dictaturii 
fasciste antonesciene, luptei pli'nă de 
avînt a maselor sub conducerea în
cercatului Partid Comunist Român 
pentru scuturarea jugului hitlerist 
<:ulminînd cu măreţul act de la 23 Au
gust şi în sfîrşit filele ilustrînd pe
rioada de reconstrucţie post-belică 
şi uriaşele realizări din Bucureştii de 
azi ai construcţiei socialiste (pp. 
181-245). Aceste din urmă capitole, 
evocînd viaţa Capitalei după 1918, 
sînt cu atît mai preţioase, cu cît ele 
sînt singurele care tratează pe larg 
aspecte şi evenimente doar schiţate 
în restrînsele sinteze de istorie bu-
1:Ureşteană apărute pînă în prezent. 

Trecînd acum la analiza părţii a 
II-a a acestei valoroase monografii a 
-capitalei, ţinem să subliniem din nou 
deosebitului ei interes, datorită adîn
cirii problemelor legate de dezvolta
rea acestui însemnat centru econo
mic şi surprinderea aspectelor esen
ţiale ale activităţii populaţiei mare
lui oraş. 

în capitolul privind „întinderea 
oraşului. Sate de pe aria bucureştea-

nă şi sate încorporate. Planuri ale 
Bucureştilor" (pp. 249-264), autorul 
aduce în multe sectoare, noi şi inte· 
resante contribuţii. Astfel, din docu
mentata î•nşiruire a satelor care fă
ceau parte odinioară din aria bucu
reşteană, întîlnim unele aşezări ne
cunoscute, care n-au mai fost men
ţionate anterior, ca de pildă, Pănă
teştii, Stîlpenii, Belesche, Bălacii, 
Băneştii, Furdueştii şi Bereştii, a că
ror denumire a dispărut încă din 
secolul XVI (p. 258). 

In ceea oe priveşte pla•nurile Bucu
reştilor, semnalăm că prezintă un 
deosebit interes informatia autorului 
asupra existenţei unui foarte vechi 
plan al oraşului într-unul din cele 
patru colţuri ale unei hărţi înfăţi
şînd Ungaria şi ţările vecine, tipărită 
la Amsterdam în 1535 (p. 259). în 
schimb afirmaţia lui Ulysse de Mar
sillac privind alcătuirea unui plan al 
Bucureştilor în secolul al XVII-lea 
nu corespunde realităţii, ea datorîn
du-se unei confuzii, scriitorul fran
cez referindu-se de fapt la schiţa de 
plan ridicată de Sulzer, care după 
cum ştim a însoţit a sa Geschl.chte 
des transalpinischen Daciens tipărită 
la Viena în 1781. Printre alte pla
n uri ale Bucurestilor ridicate în se
colul trecut de ofiţerii topografi ruşi, 
ar fi fost util ca autorul să me·nţio
neze şi pe acela datorat lui Kuzmin 
şi Şernskanţ din 1828 (indicînd îm
părţ.irea capitalei în plăşi sau culori) 
sau cel din 1850, înfăţişînd şi împre
jurimile oraşului, ambele păstrate în 
original la Arhiva Centrală de Stat 
militaro-istorică din Moscova şi a
flate în copie fotografică la Muzeul 
de istorie a oraşului Bucureşti. 

in ceea ce priveşte capitolul refe
ritor la .,Populaţia Bucureştilor" 
(pp. 265-277), foarte temeinic elabo
rat, mai ales în ceea ce priveşte 
compone'nţa etnică a locuitorilor o
raşultti. menţionăm ca fiind îndrep
tătită identificarea de către autor a 
bisericii moldovenilor cu aceea nu
mită ulterior Sf. Ionică (fostă în 
spatele Palatului Republicii), deoare
ce un document inedit din august 
1696 menţionează în aceste locuri o 
mahala a „moldovenilor" în apro
piere de Stejar şi Brezoianu. Cu pri
vire la variaţiile demografice i'nre
gistrate în secolul al XVIII-iea de J. 
populaţia capitalei semnalăm ca 
demne de înregistrat pentru com
paraţie şi cifrele înfăţişate în des-
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crierea statistică a populatk'i Tării 
Româneşti alcătuită de austriaci la 
1737 I) ca şi acela privind pe emba
ticarii mănăstirii Sf. Pantelimon din 
1752 2). 

Capitolul intitulat „Meşteşugari. 
Manufacturi, fabrici" (pp. 278-299) 
este unul dintre cele mai izbutite 
ale întregii lucrări, prezentînd în 
întreaga ei complexitate evoluţia 
meşteşugărimii bucureştene de la 
timidele începuturi de breaslă pînă 
la puternica industrie de astăzi. Sînt 
înfăţişate rînd pe rînd cc>le mfli dife
rite meserii pe ramuri de producţie, 
dintre care unele amintite pentru 
prima oară (ca de ex. potlogarii 
- cei ce puneau potloage, adică pe
tice de piele la încălţăminte, sau 
tavangii - cei ce împodobeau ta
vanele locuinţelor boiereşti - ş.a.). 

O atenţie deosebită a fost acordată 
de către autor şi studierii organizării 
profesionale a meşteşugurilor, la în
ceput în bresle apoi în corporaţii 

iar mai tîrziu a meseriaşilor moderni 
în cooperative. Un paragraf aparte 
este destinat şi evoluţiei întreprin
derilor industriale bucureştene de la 
manufacturi la fabricile si uzinele zi
lelor noastre. Ţinem să. aducem în 
această privinţă şi unele completări 
din documente inedite mcnţionînd 
printre „instalatiile" rudimentare de 
tip „industrial" ·ale Buc•1reştilor se
colului al XVII-iea şi o povarnă de 
rachiu funcţionînd în mahalaua Ste
jarului şi aparţinînd evreului Marco 
(12 martie 1688), precum şi o „brăgă
rie" aflată în stăpînirea boierilor 
Dudeşti şi producînd bragă în apro
pierea oraşului, Ia Obileşti pe Colen
tina (18 martie 1678) ; un alt docu
ment inedit din 10 martie 1699 amin
teşte, în apropierea bisericii Sf. 
Gheorghe V1echi şi de locul „unde se 
frînge hierul" 3), adică de existenţa 
unui mare atelier de prelucrare a 
fierului. 

Un foarte amplu capitol al lucrării 
prof. Giurescu este dedicat negus
torilor, hanurilor şi hotelurilor (pp. 
300-316), cuprinzînd noi si intere
sante date. La fel de bine documen
tat şi plin de sugestii preţioase este 
şi acela privind „Livezi şi prisăci. 
Pivniţe-cîrciumi, mustării şi berării, 
cafenele, cofetării şi restaurante~ 
(pp. 317-332). 

Autorul analizează apoi cu cmn
petenţă activitatea şi structura orga
nelor de conducere ale oraşului din 
cele mai vechi timpuri pînă astăzi, 

(pp. 333-340) reconstituind cu miga
lă atribuţiile judeţilor şi ale pîrga
rilor, asistati de dregătorii domnesti 
(pîrcălabi, ~ornici şi portari), în s~c 
XVI-XVII, pentru a trece apoi li;i 
agă şi marele spătar, conducătorii O
raşului în epoca fanariotă şi a în
cheia cu organizarea municipală mo
dernă din sec. XIX-XX cu sfatul o
răşenesc, primăria şi Sfatul Popular. 
Două paragrafe aparte se ocupă cu 

aprovizionarea oraşului (morile şi 
apa de băut), precum şi cu dările, 
taxele şi bugetele bucureo;;tene (pp. 
340-351). Cu privire la alimentarea 
cu apă a Bucureştilor şi reţeaua hi
drografică a Capitalei din sec. XVII 
pînă astăzi, amintim şi o lucrare ne
inclusă în monografie şi c>ditată de 
curînd sub auspiciile Muzeului de 
istorie a oraşului Bucureşti. 4) 

Un capitol de seamă al lucrării 
recenzate se referă bineînţeles la 
.,Mahala1e, cartiere, microraioan~. 

„Poduri" şi poduri. Uliţe, străzi, bu
levarde şi magistrale, tîrquri, oboare, 
maidane şi pieţe" (pp. 352-386), în 
care autorul face o bogată e'numera
re a celor mai importante artere de 
circulaţie ale orşului şi prezintă is
toricul lor, cu multe date noi ex
trase din documente inedite. 

În sfîrşit un ultim capitol se re
feră la „Grădini ; grădini de petre-

') Ş. Papacostea, Populaţia Ţării Romdneşti în ajunul reformelor lui Constantin 
Mavro'.:ordat. Un document inedit în Studii, 19 (1966). nr. 5, p. 934. 

<) I. Ionaşcu, Aspecte demograficz şi sociale din Bucureşti la 1752, în Reuista 
Arhivelor, seria nouă, II (1959), nr. 2, p. 138-145. 

"l Amintirea loculul .• unde se fringe hlerul" s-a păstrat şi în denumirea uliţil 
„Frlnge fierul" (actuala str. Elias Intre str. Decebal şi Lipscani). 

'l FI. Georgescu-Al. Cebuc-P. Daîch<>, Probleme edilitare bucureştene 1. Alimen-
tarea cu apii, ~. Canali?•1rea Dimboviţet. 3. Asanarea laci;ri!or din nc„dul 
Captta!ct, Bucureti, 1966, 197 p. + il. + pl. 
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<lere, parcuri" (pp. 387-:199), faimoa
sele „spaţii verzi" care au constituit 
în trecut, ca si astăL'i, una din ma
ri le atracţii aie oraşului nostru. Lu
crarea se încheie cu un indice meto
dic redactat, precum şi cu amănun
ţita listă a celor 241 ilustraţii (în 
mare măsură inedite) ca şi a cin:i 
hălfţi sugestive, care însoţesc textul. 
Opt planşe în culori după stampe 
bucure~terie mai puţin cunoscute îm
bogăţesc într-o măsură ;:i mai mare 
ţinuta grafică de calitate a acestei 

reuşite lucrări. Lucrarea este scrisa 
într-un stil colorat si atractiv. 

In concluzie, ţinem să subli'niem 
încă o dată importanf.a deosebită 
pentru istoriogafia noastră a apari
ţiei acestei valoroase monografii de
dicate capitalei României socialiste 
de către profesorul Constantin C. 
Giurescu, unul dintre cei mai buni 
runoscători ai zbuciumatei sale is
torii. 

PAUL CERNOVODEANU 
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CRONIC.\ 

în cursul anului 1967 s-au studiat 
şi s-au redactat 24 de probleme şi 
teme din planul de cercetare ştiin
ţifică al Muzeului de istorie al Muni
cipiului Bucureşti, incluse - în ma
rea lor majoritate - în voi. V al 
revistei noastre cu profil istoric şi 
muzeografic. Deoarece toate studiile 
şi comunicările - atît cele ce for
mează sumarul voi. V cît şi cele din 
volumele precedente - se referă în 
exclusivitate la istoria orasului 
Bucureşti, revista noastră a primit 
titlul, „Bucureşti. Materiale de isto
rie şi muzeografie", continuînd tot
odată tradiţia buletinului Muzeului 
Municipal, „Bucureştii", a cărui im
portanţă ştiinţifică s-a făcut remar
cată şi peste hotare. Prezentată în
tr-o formă grafică nouă, inclu2'înd 
lucrări elaborate de cercetătorii in· 
stituţiei noastre, precum şi studii de 
înalt prestigiu datorate unor specia
lişti din afară - cadre universitare, 
cercetători ai institutelor de istorie, 
iubitori ai istoriei Bucureştiului, re
vista devine o largă tribună de dez
bateri în care se reflectă stadiul cer
cetării istoriei Capitalei, indisolubila 
sa legătură cu oraşele patriei, rolul 
avut în evoluţia fenomenelor econo
mice, politice şi social-culturale în 
sud-estul Europei. 

Tot în cursul anului trecut s-a e
ditat un pliant "Muzeul de istorie a 
oraşului Bucureşti" în limbile româ
nă, franceză şi rusă. 

* * * 
Şi în anul 1967 s-a organizat un 

ciclu de comunicări, prilej de con
fruntare şi elucidare a unor proble
me de istorie a oraşului Capitală, de 
istoria culturii şi a civilizaţiei sale. 
Cercetătorii din cadrul muzeului au 

susţinut în perioada aprilie-iunie ur
mătoarele teme : „90 de ani de la 
proclamarea independenţei de stat a 
României" (Ştefan Ionescu), „Aspec
te ale dezvoltării comerţului bucu
reştean în sec. al XIX-iea (Alexan
dru Cebuc), „Dem. I. Dobrescu -
primar al Bucureştilor" (Petre Dai· 
che), „Vasile Pîrvan. Activitatea 
ştiinţifică şi universitară la Bucu
reşti (V. Leahu). l'n perioada septem
brie-decembrie s-au susţinut urmă
toarele comunicări : .,Date noi pri
vind cultura materială a geto-dacilor 
pe teritoriul oraşului Bucureşti'' 
(Mioara Turcu), „Barbu Ştefănescu 
Delavrancea - primar al Capitalei" 
(Aurel Duţu), „Comerţul bucureştean 
între cele două războaie mondiale" 
(Ana Bene), „Tipuri bucureştene re
flectate în literatura de la mijlocul 
vea~ului XX" (Getta Săvescu). 

* * * 
ln cadrul intensei munci de recu

perare, cercetare şi punere în valoa
re a vestigiilor trecutuiui istoric al. 
Bucureştilor şi a personalităţii sale 
urbanistice, specialişti ai muzeului 
nostru au participat la activitatea 
de şantier de la zona istorică Curtea 
Veche (zona cuprinsă între străzi
le Blănari, Smîrdan, Halelor şi Bd. 
1848). Cele 4 obiective principale -
monumente istorice sau arhitectoni
ce - Palatul Domnesc, Hanul Ma
nuc, Hanul Gabroveni şi Hanul cu 
Tei, au pus numeroase probleme de 
ordin istoric. 

ln urma cercetărilor arheologice 
s-au descoperit o serie de elemente 
de suprastructură fundatii şi pivniţe 
dind posibilitatea specialiştilor să 
stabilească o serie de concluzii : de
limitarea în întregime a conturului 
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palatului, date noi cu privire la con
struirea fostei Curţi Domneşti şi a 
Hanului Manuc, elemente de arhi
tectură civilă specifică sec. XVIII. 
Investigaţiile au permis obţinerea 
unor date importante privind lu
crările de restaurare a acestor mo
numente şi îndelungul proces de 
locuire a sectorului central bucu
restean. 

Pe linia investigării şi cercetării 
de pe şantierele arheologice deschise 
de muzeu s-au făcut unele descope
rii interesante privitoare la istoria 
comunităţilor omeneşti de pe terito
riul oraşului Bucureşti. 

La Otoper.i au fost încheiate să
păturile de salvare ÎnC'epute în 
anul precedent. Au fost scoase la 
iveală resturile uno1· locuiri din 
prima epocă a fierului şi din sec. X 
e. n. La Străuleşti şi Pantelimon 
·s-au continuat cercetările aşezămin
telor prefeudale descoperindu-se 
resturi materiale din sec. III e. n. 
In comuna Bragadiru s-a efectuat 
în luna octombrie un sondaj care a 
dus la îmbogăţirea datelor referi
toare la aşezări din sec. VI-VII e. n. 

Săpăturile din vatra satului Măi
căneşti s-au axat îndeosebi asupra 
·necropolei datînd de la sfîrşitul sec. 
al XIV-iea şi începutul secolului 
următor. Cercetarea celor 72 de 
morminte a dus la descoperirea 
unui valoros inventar alcătuit din 
podoabe, monede, obiecte vestimen
tare. Jn acest stadiu şantierul Stră
uleşti-Măicăneşti oferă prima ne
cropolă medievală din ţară studiată 
complet din punct de Vl?dere arheo
logic şi antropologic. 

Pe malul stîng al rîului Ciorogîrla 
a fost identificată vatra unei alte 
aşezări de la Sfîrşitul sec. al XVI
lea şi care a dăinuit aici pînă în 
sec. al XVII-iea. Săpăturile de son
daj au dat la iveală 4 locuinţe. 
Observaţii preţioase au fost fă· 

cute şi pe şantierele de construcţii. 
Astfel pe dealul Grozăveşti s-au 
descoperit urmele unui sat atestat 
-documentar la sfîrsitul sec. al XV
lea. iar pe Bd. 184B fundaţiile unor 
prăvălii din sec. XVII-XVIII. 

* * * 
In sectorul de propagandă, Mu

zeul de istorie al Municipiului 
Bucureşti a dus o intensă muncă 
cultural-educativă. S-au organizat 
şi susţinut un număr de 110 con-
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ferinţe pe teme ca : „Rezultate de 
pe şantierele arheologice de pe te
ritoriul oraşului Bucureşti", „For
marea limbii şi a poporului ro
mân", „Vechi Curţi domneşti", „Mo
numente feudale în Bucureşti", 
„Bucureştiul în timpul evenimente
lor din 1848", „Pagini din istoria 
bucureşteană", „Dezvoltarea edili
tar-urbanistică a Bucurestiului mo
dern", „Momente ale · revolutiei 
populare", „Bucureşti - centru e'co
nomic al ţării", „Prestigiul culturii 
bucureştene peste hotare" etc. Multe 
dintre acestea au fost expllse în 
cadrul a trei lectorate speciale pe 
temele : „Din istoria Bucureştilor" 
şi „Bucureştiul azi". 

De asemenea, s-au organizat, la 
sediul muzeului, în întreprinderi şi 
instituţii, la case de cultură şi clu
buri ale tineretului un număr de 63 
de expoziţii itinerante şi temporare 
dintre care 9 tematici noi realizate 
în cursul anului 1967. Subliniem cî
teva : „Costume şi podoabe din a 
doua jumătate a sec. al XIX-lea", 
„Bucureştii în cifre şi imagini", 
„Bucureştii văzuţi de artişti străini". 

* „ * 
Pentru a face cunoscută peste 

hotare activitatea muzeului nostru, 
precum şi pentru a studia organi
zarea şi rezultatele muncii în insti
tuţiile similare din străinătate, în 
cursul anului 1967 s-a iniţiat un 
schimb de publicaţii internaţional. 
S-au stabilit - deocamdată - rela
ţii de schimb reciproc cu peste 25 
de muzee. ln cursul anului 1967 în 
fondul documentar al Muzeului de 
istorie a oraşului Bucureşti au in
trat materiale, reviste şi publicaţii 
de specialitate sosite din Praga, 
Varşovia, Moscova, Ki:il'n, Viena, 
Helsinki, Leningrad. Los Angeles 
etc. 

* * * Patrimoniul muzeului s-a îmbo-
găţit în anul 1967 cu peste 1300 
obiecte provenite din achiziţii. Prin
tre acestea - documente intere
sante, cum ar fi actul de fundare a 
Casei de depuneri cu semnături în 
original ale familiei regale şi ale 
membrileir guvernului din 1864, un 
document original referitor la 
emanciparea ţiganilor, documente 
privind unele cartiere comerciale 
din a doua jumătate a secolului 
trecut, o hartă a Valahiei din sec. 
XVI, hărţi ale Bucureştilor şi pia-
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nuri de război, scrisori ale familiei 
Rosetti, un sul de mătase - care 
a aparţinut domnitorului AL I. Cuza 
- pe care sînt imprimate capitole 
din Istoria românilor de D. Papa
zoglu, fotografii ale familiei Titu
lescu etc. 

In colecţiile muzeului au intrat 
numeroase piese de îmbrăcăminte, 
bijuterii şi obiecte de podoabă pur
tate de Elena Cuza, Ana Aman, de 
membre ale familiilor Suţu, Canta
cuzino şi Rosetti. 

S-au mai achiziţionat - roba de 
ceremonie purtată de primul preşe
dinte al !naltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, Gh. V. Buzdugan - fost 
membru al consiliului de regenţă şi 
roba de procuror general al Curţii 
din Bucuresti. 

De valoare documentară şi intrin
secă sînt cîteva piese de mobilier 
sau obiecte de interior care au 
aparţinut familiei lpsilanty, familiei 
Cuza, casei Capşa sau Hanului 
Manuc. 
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•*• 
* * 

•*„ 
* * * 
* * "' 

.*,.. 
* „ * 
•*• 

Fl. Georgescu 
Fl. Georgescu şi 
P. I. Cernovodeanu 
Fl Georgescu şi 
Al. Cebu.c 

Ioana Cristache 
Panait 
Fl. Georgescu 
St. Ionescu 
Paul 1. Cernovodeanu 

Panait 1. Panait 

Al. Cebuc 

Petre Daiche 
Fl. Georgescu 
Al. Cebuc 
V. Leahu 
Fl. Georgescu, 
Al. Cebuc şi 
Petre Daiche 

- Istoria oraşului Bucureşti, vol. I, 1965. 
- Bucureştii de odinioară în lumina săpăturilor ar-

heologice, 1959. 
- Cercetări arheologice în Bucureşti, voi. I, 1963. 
- Idem, vol. II, 1965. 
- Materiale de istorie şi muzeografie, voi. I. Hifi4 

Idem, voi. II, 1965. 
-- Idem, voi. III, 1965. 
- Idem, vol. IV, 191111 
--· Bucureşti, Materiale de istorie şi muzeografie, vot. 

V, 1967. 
-- Documente privind istoria uraşulv.i Bucureşti, 1960 
- Bucureşti, scurt istoric, 1959. 
- Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti (Ghid), 1965 
- Pagini din trecutul Bucureştilor, 1959. 
- Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, 1960. 

- Evocări - locuri şi case din Bucureşti legate de 
lupta P.C.R. 1960. 
Idem, ediţia a II-a, 1961. 

- Răscoala poporului din 1821, Buc., 1960. 
-· Participarea maselor populare bucureştene la revo-

luţia de la 1848, Buc., 1961. 
- Podul Mogoşoaiei (Calea Victoriei), 1961. 
- Răscoala seimenilor şi dorobanţilor din Bucure~tt 

la 1655, 1961. 
---· Aspecte din lupta populaţiei bucureştene împotriva 

regimului turco-fanariot 1716-1821, 1962. 
- Din istoria transporturilor de călători in Bucureşti, 

1962. 
- Aspecte din reconstrucţia oraşului Bucureşti, 196!3. 
- Bucureşti - oraş socialist, 1964. 

- Cultura Tei, 1966. 
Probleme edilitare bucureştene. Alimentarea cu apă, 
canalizarea Dîmboviţei, asanarea lacurilor din nor
dul Capitalei, 1966. 
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