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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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