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CERCETĂRI ARHEOLOGICE 

SAPAfURILE ARHEOLOGICE DE LA OTOPENI (II) 

de VALERIU LEAHU 

Intr-un raport de săpături anterior 1 s-a consemnat identificarea 
la Otopeni a două staţiuni arheologice, care au făcut obiectul unor in
vestigaţii în vara şi toamna anului 1966. Amîndouă staţiunile au fost 
aflate pe partea dreaptă a şoselei Bucureşti-Ploieşti, în dreptul kilome
trului 16.250, ambele fiind situate pe malul stîng al unui pîrîu -
afluent stîng al Colentinei. In prima dintre staţiuni - numită conven
ţional A - au fost cercetate resturi de locuiri din epoca bronzului şi 
din perioada feudalismului tîrziu - despre care am referit în raportul 
de săpături menţionat. Asupra investigaţiilor efectuate în cealaltă sta
ţiune relatează acum paginile de faţă. 

A doua staţiune arheologică de la Otopeni - notată şi ea, con
venţional, B - a fost idl'ntificată la o depărtare de aproximativ 300 m 
mai spre sud de prima staţiune, ea păstrînd resturi de locuire din prima 
epocă a fierului şi din perioada feudalismului timpuriu - din etapa fi
nală a epocii formării poporului român. 

Spre deosebire de prima staţiune, unde cercetările arheologice s-au 
putut desfăşura nestînjenit - într-un teren larg şi în întregime acce
sibil, în staţiunea de a doua situaţia a diferit, ca fiind, în fapt, aproape 
de loc favorabilă unor investigaţii sistematice şi ample. 

Terenul în care a putut fi identificată staţiunea B a fost, pe o 
foarte mare arie, afectat lucrărilor de construcţie ale aeroportului in
ternaţional Otopeni, fiind utilizat ca „zonă de împrumut" pentru scoa
terea de pămînt prin excavare. De aceea, după cît s-a putut deduce, mai 
bine de două treimi din staţiune au fost complet distruse, îndepărtîn
du-se stratul vegetal şi stratul de cultură arheologică. De altă parte 
nici zona de teren rămasă neatinsă n-a putut fi temeinic cercetată, de
oarece ea era fie travl'rsată de drumuri de acces către noul şantier, fie 
ocupată de clădiri şi alte obiective cu caracter special şi permanent. 
Atare situaţii au făcut ca săpătura arheologică să fie efectuată doar în 
zone imediat adiacente marii gropi de excavaţie, urmărind să salveze 

1 Cf. Bucureşti, Materiale de istorie Şi muzeografie, vol. VI, 1968, p. 27 şi urm. 
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doar obiective deja în parte distruse. De aceea şi rezultatele obţinute 
apar restrînse. 

Amenajarea de profile în unele zone ale malurilor gropii şi pereţii 
celor două secţiuni deschise au permis să se stabilească următoarea 
stratigrafie: sub stratul vegetal, cu o grosime între 0,15 şi 0,25 m, 
se afla un strat de humus cenuşiu-închis, masiv ca depunere, avînd 
grosimea medie de 0,60 m şi în ale cărui limite s-au putut deosebi co
loristic două zone, două „orizonturi" : unul superior, gros de circa 0,25 m, 
avînd nuanţa cenuşie-închisă, şi altul inferior, cu grosimea medie de 
0,35 m, avînd nuanţa cenuşie-castanie. Zona superioară păstra resturi 
de locuire (cu deosebire materiale ceramice) din secolul X e.n., de ca
racter Dridu, în timp ce depunerea de culoare cenuşie-castanie conţinea 
fragmente ceramice din prima epocă a fierului. Sub stratul de humus 
cenuşiu urma - întîi - o depunere de pămînt castaniu, iar apoi solul 
galben lutos, ambele fiind, din punct de vedere arheologic, sterile. 

In depunerea geologică cu fragmente ceramice din prima epoci a 
fierului nu s-au observat nicăieri urme care să ateste in situ complexe 
propriu-zise de locuire - gropi, resturi de locuinţe etc. Materialele ar
heologice (extrem de puţine oase de animale provenind de la cornute 
mari sacrificate ; o fusaiolă fragmentară şi fragmente de vase de lut) 
au fost găsite - toate - răspîndite, împrăştiate în cuprinsul stratului 
de pămînt. 

Ceramica - singurul element de inventar mai bine reprezentat şi, 
totodată, caracteristic - alcătuieşte din punctul de vedere al tehnicii de 
lucru a pastei, o singură categorie. Toate recipientele au fost lucrate 
din lut amestecat cu cioburi pisate în deosebi, nu arareori însă şi cu 
pietriş foarte mărunt sfărîmat, iar în cazuri rare şi cu foarte puţin ni
sip, care a antrenat şi paiete minuscule de mica. Arderea vaselor s-a 
făcut întotdeauna în mediu oxidant, fragmentele ceramice avînd supra
feţele exterioare de culoare cărămizie ori cărămizie-roşiatică. ln genere, 
arderea a fost bună - căldura pătrunzînd complet şi uniform pereţii. 
Există însă şi fragmente la care s-a observat o ardere incompletă, aces
tea prezentînd miezul pereţilor colorat cenuşiu, cenu~iu-negru sau chiar 
negru cărbunos. 

Alcătuind, în privinţa tehnicii de lucru a pastei şi în privinţa ar
derii, o unitate, ceramica hallstattiană de la Otopeni poate fi însă îm
părţită în două specii aparte - după modul diferit de a doza şi de a 
asigura calitatea degresanţilor şi după felul în care au fost tratate su
prafeţele exterioare ale recipientelor. Astfel, dacă cele mai multe frag
mente ceramice, provenind de la recipiente cu pereţi groşi ori relativ 
groşi, conţin degresanţi suficienţi şi de o calitate mediocră, iar supra
feţele exterioare ale acestor fragmente nu au fost în nici un fel tratate 
- există în schimb şi o grupă de fragmente de vase (de regulă acestea 
au pereţii mai subţiri) la care calitatea aceloraşi degresanţi a fost îm
bunătăţită (cioburile au bobul foarte mic, pietrişul aproape că lipseşte, 
nisipul este foarte fin) în plus şi cantitatea lor fiind diminuată. Atare 
fragmente ceramice au, foarte adesea, suprafaţa exterioară bine netezită 
- niciodată însă lustruită. 
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Materialele ceramice de la Otopeni au fost recoltate numai în stare 
fragmentară. Reconstituirea formelor urmează deci să se facă cu apro
ximaţie, adesea recurgîndu-se doar la precizarea unora dintre elementele 
de profiluri. . 

Foarte multe fragmente indică prezenţa repetată a unor forme 
tronconice. Dintre acestea distingem : a) fragmente din partea supe
rioară a unor recipiente de dimensiuni mijlocii, avînd gura largă -
buza făcînd corp comun cu corpul vasului şi fiind teşită orizontal sau 
uşor oblic în interior, alteori însă 
fiind rotunjită. Printre aceste 
fragmente predomină cele cu 
buză teşită orizontal; b) frag
mente de vase care aparţin tot 
tipului tronconic dar care au pe
reţii foarte uşor arcuiţi convex. 
Şi în aceste cazuri buzele sînt 
teşite orizontal, dar se pare că 
predominau buzele teşite oblic. 
Cîteva fragmente ceramice in
dică sigur prezenţa unor re
cipiente cu corpul emisferic, 
fiind vorba de forme întinse. 
poate castroane, pe al căror umăr 
erau cîteodată prinse în ex
terior şi torţi verticale. Ală

turi cu formele tronconice fi
gurează cîteva cu corp bitronco
nic. Dintre fragmentele care au 

Fig. 1. Fragment de podea de locuinţă cu 
urme de ţesătură imprimată (sec. X-XI). 

aparţinut acestora din urmă trebuie menţionate două, provenind de la 
recipiente cu corp relativ mare, amîndouă avînd marginea bine profilată 
şi evazată în exterior, cu buza teşită oblic în afară şi cu umerii relativ 
dezvoltaţi. In fine, repertoriul formelor - după cum se vede, sărac -
a inclus şi străchini, fragmentele provenind din asemenea vase repţo
ducînd toate unul şi acelaşi tip: strachina cu corp tronconic şi cu 
margine scundă, foarte uşor arcuită spre interior. 

Ornamentarea ceramicii hallstattiene de la Otopeni este de ase
menea săracă şi întotdeauna obţinută numai prin aplicaţiuni plastice 
pe pereţii exteriori ai recipientelor. S-au realizat astfel numai brîuri 
alveolate şi proieminenţe-apucători. Brîurile alveolate apar dispuse cel 
mai adesea orizontal, fie cu vreun centimetru sub buză, dar de cele 
mai multe ori - mai jos cu circa 3-4 centimetri. In două cazuri brîu
rile apar dispuse vertical - singular o dată, in ghirlandă triplă în al 
doilea caz, pornind de sub o proieminenţă-apucătoare. Brîurile nu sînt 
prea late iar alveolele sînt mai degrabă superficiale ori puţin albiate 
decît bine adîncite, şi au conturul destul de neregulat. Proieminenţele
apucători sînt în genere reduse ca mărime, forma lor fiind cel mai des 
il\ectangulară, mai rar semiovală, conică ori tronconică. In marea ma-
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joritate a cazurilor sînt dispuse orizontal - izolat sau întretăind brîu-
rile alveolate. Există şi două cazuri de dispunere verticală a proiemi
nenţelor-apucători. 

Printre resturile ceramice hallstattienc de la Otopeni se poate sem
nala şi un număr de fragmente de 'funduri de vase. ln genere nu sînt 
prea groase, au talpa întotdeauna dreaptă şi uneori profilată - mai 
mult ori mai puţin - în exterior. 

Incadrarea ceramicii hallstattien~ de la Otopeni se poate face nu
mai aproximativ, ţinînrl. seama că resturile de cultură materială sînt 
puţine şi sporadice ; că ele au fost găsite într-o depunere împrăştiată 
iar nu în complexe arheologice închise ; şi că alături cu ceramica nu 
s-au constatat şi alte obiecte care să poat{1 susţine, într-un fel ori al
tul, vreo argumentare. Faţă cu atare posibilităţi limitate de studiu, 
ceramica hallstattiană de la Otopeni poate fi atribuită perioadei tîrzii 
a primei epoci a fierului, luînd în considerare faptul că atît profilelc 
formelor tronconice şi bitronconice, cit şi cele_ ale străchinilor cu mar
ginea scundă şi arcuită spre interior se întîlncsc în complexe tîrzii hall
stattiene de pe teritoriul ţării. De asemPnea, se poate ca materialele de 
la Otopeni să aparţină unei etape incipiente a perioadei hallstattiene 
tîrzii, ţinînd seama de două considerente : formele latenoide lipsesc în 
descoperirea prezentată, iar profilele tronconice şi bitronconice se în
tîlnesc şi în nivelurile mai tîrzii ale culturii Basarabi :!. 

* 

Locuirea din secolul X-Xl e.n. a constituit neîndoielnic o aşe
zare grupînd colib0 de suprafaţă. Resturi.le unei asemcrn'a locuinţe -
distrusă, răvăşită - au putut fi surprinse într-unul din pereţii gropii 
mari din care s-a scos pămînt pentru şantierul Otopeni. Pe o suprafaţă 
cu contur rectangular, măsurînd o lungime de 2,15 m şi o lăţime de 
1,97 m, se mai păstra o parte din podeaua lutuită a locuinţei. Stratul 
de· lut, gros de aproximativ un centiml'tru, fusese depus direct pe pă.
mînt (în prealabil nivelat) iar apoi feţuit. Locuinţa fiind distrusă prin 
incendiu - podeaua lutuită a ars şi ea, inegal însă. Printre resturile 
podelei - crăpată, descompusă în nurneroas(' fragmente, a atras atenţia 
unul pe care se păstrau urmele unei ţesături de pînză, imprimate pro
babil prin apăsare cu degetul (fig. 1). Pe suprafaţa porţiunii pă<;tratc 
a podelei s-au găsit - împrăştiate - fragmente ceramice, iar alături 
cu acestea, un omoplat fragmentar de bovin purtînd pe el - obţinut 

prin incizii adînci - însemnul creştin al crucii (fig. 2) 3. 

2 AlPxandru Vulpe, Sălaşul hallstattian de la Novaci, în Materiale şi cer
cetări arheoloqice, VIII. 19G2, p. 363. 

:: ObicPiul ele a zgîria sau inciza oase de animale (cu d0osebirl' astragale dl' 
vilă) a mai fost constatat în aşezările din pPrioacla fpuclalismului timpuriu (cf, 
Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu, contribuţie la arheologia şi istoria perioadei 
de formare a poporului rorniin, 1967, p. 95-rJG). ln caz.'1 dl' la Otor:;eni. Sl'mnifica\ia 
pare insă a fi di ferită de cea a. „incripţiilor„ de pc arşiu•. 
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.Materialul ceramic se grupeaza m cele două categorii incleobştc · 
constatate în aşezările culturii Dridu : fragmente de vase lucrate la:. 
roată, din lut amestecat cu mult nisip şi cu pietriş sfărîmat, ornamen
tate cu pieptenele (la Otopeni această categorie apărînd frapant pre-· 
cumpănitoare) şi fragmente de recipiente lucrate tot la roată, din pastă 
fină, cu pereţii coloraţi prin ardere 
cvnuşiu şi ornamentate cu linii lus
truill'. Alături cu acestea au fost des
coperite şi două fragmente dintr-o 
amforă - poate de import - mai ca
rac:tcristic fiind fragmentul care păs
trează gura recipientului şi gitul, de la 
a cărui bază porneau şi cele două mă
nuşi (fig. 3/2). 

Forma unică constatată în cate
goria vaselor cu decor striat este oala 
borcan fără torţi, care, şi la Otopeni, 
a fost transpusă în două variante prin
cipale : oala cu corpul mai puţin bom
bat, umerii fiind plasaţi mai jos <lecit 
gîtul şi apărînd mai puţin proieminenţi 
(fig. 3/1, 4-5,8) şi oala borcan avind 
umerii dezvoltaţi îndată după arcuirea 
gîtului (fig. 4/1). Marginile oalelor bor
cane sînt cel mai adesea arcuite, bu
zele fiind teşite, rotunjite ori îngroşate 
în exterior. 

Ornamentarea recipientelor lu
crate din pastă cu mult nisip şi pie
triş s-a făcut cu pieptenele, obţinîn

du-se astfel striuri orizontale şi ver
ticale, oblice, benzi de linii paralele 
drepte ori în val şi şiruri de împunsă
turi. Striurile orizontale apar adesea 
singular pe vase, dispuse de pe umeri 
pînă aproape de fund. Dintre toate 
fragmentele recoltate numai unul sin
gur păstrează striurile orizontale or
ganizate „în portative", în rest striu- Fig. 2. Os de animal cu însemnul 
rile acoperind în întregime şi neîn- crucii incizat (sec. X-XI) 

trerupt aproximativ patru cincimi 
din corpul recipientelor. Benzile în val ori cele verticale sau 
oblice, precum şi şirurile de puncte apar numai în asocine cu decorul 
de striuri orizontale, îmbogăţindu-l pe acesta cu elemente noi (fiind de 
altfel dispuse pe vase după trasarea striurilor orizontale). Benzile de li
nii verticale sau oblice au fost constatate rar (vezi fig. 3/fi : 4/2). Si
rurile de puncte sau adîncituri au apărut dispuse întotdeauna pe umerii 
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vaselor (fig. 3/5, 7). Benzile de linii în val se observă fie aşezate pe 
umeri, fie <şi pe corpul recipientelor. peste decorul de linii orizontale 
sau combinat prin alternare cu acesta (fig. :VI, 8; 4/3, 6). 

Aparţinînd categoriei vaselor cu decor striat, au fost descoperite 
şi două fundmi fragmentare de oale borcan, purtînd stampile în relief ~ 
într-un caz un dreptunghi cu cimpul împărţit în sectoare pătrate 
(fig. 3/3); în al doilea - un cerc, pare-se cu suprafaţa brăzdată de· 
o cruce (fig. 4/7). 

Vasele cu decor lustruit au apărut în aşezarea de la Otopeni puţin 
reprezentate sub raport numeric. După fragmentele recoltate, formele 
constatate ar fi oala borcan cu umerii dezvoltaţi şi cu marginea arcuită 
avînd buza îngustată în exterior ; şi vase de tipul amforelor, cu torţi 
pornind de pe gîtul recipientelor (fig. 4/4). Decorul constă nu
mai din linii lustruite organizatl' în reţea, acestora adăogîndu-li-se, pe 
gîtul unui fragment de amforă, un ornament incizat, păstrat doar în 
parte, sugerînd, se pare, un motiv vegetal (fig. 4/5). 

Puţinele resturi materiale recoltate, precum şi cadrul limitat al 
acestui raport preliminar, nu îngăduie nici o analiză mai detaliată a 
descoperirii, nici formularea unor concluzii mai ample asupra ei. Prin 
caracterele ei generale şi esenţiale, ceramica descrisă aparţine culturii 
Dridu - materialele de la Otopeni găsindu-şi asocieri dintre cele mai 
bune în însăşi aşezarea eponimă a culturii menţionate şi cu deosebire 
în ceramica aparţinînd fazei mai recente de acolo. " In felul acesta lo
cuirea de la Otopeni poate fi situată în intervalul de timp al celei de-a 
doua jumătăţi a secolului X - prima jumătate a secolului XI e.n. 

FOUILLES ARCHEOLOGIQl."ES D'OTOPENI (II) 

L'auteur presente les resultats des inYestigations archL•ologiques effectuees 
pendant l'ete et l'automne de l'annce HlliG a Otopeni, station B : des traces d'ha
bitat du premier âge du fer L'l ele la periode cles X-XICme siecles. 

Les traces de logement datant de Fepoque hallstattienne ont ete surprises en 
un dep6t eparpille et non pas en complexes archeologiques fermes, fait qui rend 
difficile leur etude. 

L'habitat des X-Xlmt' sieclc rcprcsente une aglomeration indubitablement 
bien liee. goupant des chaumieres a la surface. Par ses caracteristiques genfrales. 
et essentielles. celte agg!omeration appartient a une populat10n portant la culture 
Dridu. 

" Ibidem, p. 7D-!J:3 ; 135-14H. 
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SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA STRAULEŞTI - 1967 

AŞEZARILE PREFEUDALE 

de MARGARETA CONSTANTINIU 

Conform planului de perspectivă al şantierului arheologic Bă
neasa-Străuleşti, concomitent cu cercetarea, în continuare, a staţiunii 
Măicăneşti 1, în anul 1967 s-a efectuat un sondaj restrîns, pe versantul 
Pstic al colinei, într-un teren arabil al C.A.P. Otopeni, denumit de lo
calnici „La nuci". 

La Măicăneşti s-a urmărit cercetarea zonelor cruţate din perime
trul staţiunii prin secţiunile XIX, XX, XXI, XXII, XXIII şi XXIV, iar 
pentru cercetarea necropolei feudalP mai vechi (secolul XIV-XV) s-a 
săpat exhaustiv o suprafaţă de 25 mp împărţită în zece casete notate 
de la A la J. 

Lucrările au început în ziua de 22 mai prin trasarea secţiunii XIX 
('are străbate întreaga staţiune de la vest spre est, fiind paralelă cu 
secţiunile III şi X care o încadrează. Spre deosebire de aceste două sec
ţiuni mai vechi care au conţinut numeroase complexe arheologice, 
S. XIX - cea mai lungă din această campanie - deşi s-a dovedit a fi 
necesară pentru economia planului general al staţiunii, totuşi contri
buţia ei a fost mai săracă şi lipsită de elemente noi. în afară de o vatră 
pe care erau împrăştiate oase de animale mari şi pe care, după nivelul la 
l 0are era situată, o considerăm ca făcînd parte din aşezarea datată în 
secolul IV e.n., şi de două bordeie ale aşezării din secolul VI e.n. (B. 91 
şi B. 92, acesta din urmă deranjat de ,locuinţa feudală) secţiunea XIX 
a oferit doar prilejul de a se verifica încă o dată stratigrafia staţiunii 
întrucît străbate partea plană a platoului precum şi panta uşoară din
spre est care se coboară în lunca Colentinei. In zona de vest a surprins 
urmele aşezării din secolul IV e.n. şi ale aceleia din feudalismul tim
puriu aflate într-un strat cenuşiu închis a cărui grosime variază între 
0,30-0,40 m. Peste acesta se afla stratul cenuşiu mai deschis propriu 

1 M. Constantiniu şi P. I. Panait, Şantierul arheologic Băneasa-Străuleşti. 
Săpăturile de la Străuleşti-iU'ăicăneşti, în Cercetări arheologice în Bucureşti, UJ63, 
p. 140-222 ; idem Cercetările din sectorul Măicăneşti 1964-1966 în Bucureşti -
Materiale de istorie şi muzeografie, VI, p. 43-81. 
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Fig. 1 1 a-b - opaiţ din bronz găsit în locuinţa 83 (sec. III e.n.) ; 2-3. fibule 
din bronz. 4. brăţară din bron:i ; 5. pinten cu spin de fier 
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locuirii feudale gros de 0,30 m. In zona centrală, pînă la şanţul XIII' 
care-l întretaie, S. XIX întîlneşte cimitirul feudal din secolul XVI (ex-· 
trema lui sudică) şi locuirea din secolul VI e.n., stratigrafia rămînînd. 
neschimbată. Apoi străbate un teren uşor în pantă lipsit de vestigii, 
unde stratul de cultură se subţiază, pămîntul castaniu situîndu-se la1 
-0,55 m faţă de solul actual. 

Secţiunile XX, XXI şi XXII au intercalat în partea de vest a sta
ţiunii, secţiunile deja practicate în anii precedenţi. Deşi ele au străbătut 
din plin aşezările din secolele IV, VI, iar S. XX şi aşezarea din feu
dalism timpuriu, contribuţia lor a fost, de asemenea, săracă, reducîndu-se· 
la două bordeie din secolul VI : B. 85 şi B. 86. 

Secţiunea XXIII care este de fapt o prelungire a secţiunii IV s-a. 
situat în partea de sud-est a staţiunii fiind cea mai apropiată de cursul 
Colentinei. Două bordeie surprinse în interiorul secţiunii (B. 87 şi B. 88) 
se suprapun, bordeiul 88 dovedind că aşezarea din secolul IV se întin
dea şi în partea de est a staţiunii. In schimb nu a conţinut nici o urmă 
din aşezarea din secolul VI. Această situaţie verifică constatarea că spre 
deosebire de aşezarea de la Luncă, unde locuinţele aşezării din secolul 
VI e.n. atingeau firul apei, la Măicăneşti, aşezarea contemporană s-a. 
situat ceva mai departe de cursul Colentinei. 

Mai bogată în vestigii ale aşezărilor prefeudale a fost zona cimi
tirului feudal din secolul XIV-XV. Aici - în afară de un numeros. 
material ceramic şi cîteva obiecte aflate în stratul cenuşiu antic răs
colit de gropile de morminte - s-au descoperit un al doilea cuptor de· 
ars oale al aşezării din secolul III e.n. ; o locuinţă de suprafaţă tot din 
secolul III deranjată de mormintele feudale; o locuinţă de suprafaţă. 
din aceeaşi vreme, din care în situ n-a mai rămas decît vatra aşter
nută pe un pat de pietricele ; un bordei cu material în care predomină 
ceramica din specia zgrumţuroasă şi care a rămas să fie săpată în con
tinuare; iar din aşezarea din secolul VI e.n. un bordei (B. 89), care 
a fost tăiat de două gropi feudale şi a suprapus o locuinţă distrusă din. 
secolul III e.n. 

Dintre acestea, locuinţa 83 şi cuptorul de ars oale au reţinut în 
mod deosebit atenţia noastră. 

Locuinţa 83, din care s-a păstrat o bună parte din chirpiciul pe
reţilor, a apărut la -0,30 m de la suprafaţa actuală, desemnînd o formă 
dreptunghiulară. In colţul de sud-vest, sub cioburile a două vase, unul 
lucrat la roată iar celălalt cu mîna, s-a aflat un opaiţ roman de bronz· 
căzut cu faţa în jos. Piesa, destul de bine păstrată, deşi a suferit o ar
dere secundară, (fig. 1 : la-b) are ciocul prelung, uşor triunghiular de
corat cu volute şi rezervorul circular cu ,puternic inel pe fund. O gaură 
în dreptul locului unde ar fi putut fi prinsă mănuşa ne face să presu
punem existenţa ei iniţială. Discul este adîncit, fiind despărţit de re
zervor printr-un inel în relief şi tot un inel în relief mai pronunţat 
înconjoară orificiul larg pentru turnat uleiul. Piesa a fost refolosită în 
secolul III e.n. de către localnici 2, căci tipologic opaiţul se datează în se-

l La Sucidava, o lampă de bronz din sec. II e.n. a fost refolosită în sec. 
IV-V e.n. cf. D. Tudor, Oltenia Romană, Bucureşti, 1958, p. 78. 
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·colul I ('.n. :i. Opaiţele romane clin bronz sînt destul de rare chiar în 
. staţiunill' rom:im'. militare sau civile clin ţară, iar pentru aşezările sau 
·cimitirele dacilor liberi, coHstituie o piesă unică"· 

ln rl'st, locuinţa 83. care a fost răscolită şi ea ele gropi de mor
. mi!l te feudale a conţinut relativ puţin material ceramic, lucrat la roată 
şi 1·:_1 mina. clin toate speciile obişnuit semnalate în complexele ac;.ezării 

.din secolul Ill e.n. 
Cdălalt obiectiv asupra căruia ne vom opri este cuptorul de ars 

oale. Faţă de cuptorul prim de ars oale, descoperit în 1965 ii, el are ace
eaşi orientare şi se află spre nord-est, în linie diagonală, distanţa între 
cele două cuptoare fiind de 25 m. Complexul cel mai apropiat de cup
torul recent descoperit este B. 59/1964 care a conţinut nl.lllleroase de
şeuri ceramice. Imediata vecinătate a acestui al doilea cuptor de ars 
oale explică mai bim' situaţia preconizat[1 în B. 59 6. 

Cuptorul are forma aproape cilindrică şi este de tipul cu pilon 
central. Camera de foc (focarul) a fost săpată în pămîntul viu avînd 
vatra la -2,15 m de la nivelul actual. Este înaltă de 0,50 m iar pilonul 

·central are diametrul de 0,44 m. Platforma găurită pentru arderea va
selor, groasă de 0,16 m s-a păstrat pe o mică porţiune. Ea a fost făcută 
clin lut amestecat cu pleavă susţinut pe o plasă de nuiele acoperită 

,cu paie. Locul unde se încastra în pereţii cuptorului placa cu găuri, 
a rămas sub forma unui şanţ circular î. Camera de ardere s-a păstrat 
_pe alocuri pînă la înălţimea de 0,64 m. Arderea pereţilor fiind superfi
.dală (0,06 m) aceştia s-au fărămiţat uşor. Gura cuptorului nu se pro
. iecta în afară - fapt care-l deosebeşte de primul cuptor descoperit 
în aşezare. Groapa cuptorului, de formă ovală, a conţinut în afară de 
cioburi, un număr mare de bucăţi din lut puternic ars ce par a proveni 
de la unul sau mai mulţi stîlpi, de formă semicirculară cu diametrul de 
0,13 m. Lutul conţinea foarte multă pleavă ale cărei urme se văd atît în 
.miezul acestor calupi cît şi pe suprafaţa lor netezită. La ce vor fi folosit 
ac(•şti stîlpi este greu de spus - cel puţin deocamdată s. 

Olăria găsită la cuptor din care nu s-a putut întregi nici o formă, 
este lucrată cu mîna şi la roată din specia ceramicii fine cenuşii şi din 

, aceea aspră. Din preajma cuptorului s-a putut întregi o oală bitronco-

3 Dora Iv<inyi, Pannoninchen Lampen, Bud., 1935, pl. LIX 6-8 şi p. 229, 
nr. 4285. 1n tipologia Dorei Ivanyi opaiţul de la Străuleşti aparţine tipului XXXI, 
datat în sec. I e.n. Exemplarul cel mai apropiat (pl. LIX, fig. 8), nu are ansă. 

4 In aşezarea din sec. III e.n. de pe malul lacului Tei s-a descoperit un 
, opaiţ roman cu inscripţie, dar este din lut. (Săpături, D. V. Rosetti, inedit.) 

5 M. Constantiniu şi P. I. Panait, Cercetările din sectorul Măicăneşti, în 
Bucureşti - Materiale de istorie şi muzeografie, VI, p. 45. 

u In bordeiul 59 s-a constatat existenţa unor deşeuri de olărie puternic arsă 
şi deformată formulîndu-se ipoteza că ar proveni de la cuptorul de ars oale 
<lflat la 10 metri de bordei.(Cf.M. Constantiniu şi P. I. Panait, op. cit.). Descope
rirea unui alt cuptor mult mai apropiat de bordeiul 59, ne face să opinăm că 
deşeurile de olărie aflate acolo provin de la acest al doilea cuptor. 

7 Observaţii mai ample asupra modului de construcţie a cuptorului vor fi 
posibile după secţionarea lui, în campania viitoare. 

8 în orice caz aceşti calupi nu fac parte din cuptorul propriu zis ci, pro
babil, de la vre0 construcţie ce-l adăpostea. 
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nică, cu inel pe fund, marginea întoarsă în afară cu buza rotunjită 
{fig. 2 : 1) şi două strachini una cu corpul carenat, cu buza îngroşată 
în afară (fig: -~ : 2) şi cealaltă c':1 corpul rotunjit şi buza dreaptă. Din 
grupa ceramicu aspre - cea mai numeroasă - sînt oalele cu pîntecele 
bombat şi marginea trasă în afară terminată cu buza rotunjită sau 
în muche. Vasele lucrate cu mîna sînt borcane în formă de sac· conţi
nînd în pastă cioburile sfărîmate. Un buton grosolan modelat provine 
de la un capac. 

Prezenţa a două cuptoare în aceeaşi aşezare ne face să presupunem 
că olarii de la Străuleşti furnizau marfa lor şi altor aşezări similare. 
Ca şi la Butnărcşti n, s-a constatat şi la Străuleşti că acelaşi cuptor 
servea pentru arderea atît a olăriei lucrate la roată cît şi a olăriei lu
.erate cu mîna. 

" c;h. Bichir. Cuptoarele de ars ceramica din cadrul culturii Vîrteşcoiu-Po-
ieneşti. Un atelier ele olărie descoperit la Butnăreşti în „S.C.l.V.", XVfI, Hl66, 

:;, p. •1!Jî . 
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Aparţinînd tot aşezării din secolul III e.n. au mai fost descoperite 
două fibule cu piciorul întors pe dedesubt, o brăţară de bronz şi un 
pinten de fier cu spin. 

Cele două fibule cu piciorul întors pe dedesubt sînt variante ale 
tipului de fibulă cu arcul în forma literei „D" 10 întîlnit atît la Strău
leşti în 1961 11, cît şi în complexele din secolul III e.n. de la Militari
Cîmpul Boja, Tei sau în necropolele de la Chilia, Poieneşti 12 ş. a. Ambele 
exemplare sînt lucrate din două bucăţi, capul arcului fiind întors pe 
deasupra şi lipit pe arc ; resortul este bilateral cu coarda dusă pe sub 
arc; piciorul lung, adus pe dedesubt şi turtit se înfăşoară de 5 ori pe 
arc. Prima fibulă (fig. 1 : 3) are arcul semicircular înălţat, plat în in
terior şi bombat pe faţa exterioară iar piciorul este îngust. Reso!tul 
este format din 8 spirale. Un prag cruţat se află la locul de intîlnire 
între picior şi arc, altul la capul arcului. Faţă de fibulele în „D" din 
complexele citate mai sus, fibula descrisă denotă un tip mai evoluat 
indicat prin turtirea piciorului, înălţarea arcului, lungirea resortului şi 

prezenţa pragurilor cruţate. Cea de-a doua fibulă (fig. 1 : 2) se apropie 
.lll~_ mult de fibula în „D" prin forma arcului, prin resortul mai scurt 
(6 spirale) şi prin lăţimea trapezoi~ală a piciorului. Dar deschiderea mică 
a acestuia şi uşoara turtire a arcului spre picior indică tot o formă mai 
evoluată. ['ipologic, fibulele se situează între fibula în „D" de tip Chi
lia-Militari şi fibulele tîrzii obişnuit întîlnite în complexele Sîntana de 
Mureş. Caracterul lor evoluat ar arăta o prelungire în timp a aşezării 
dacilor liberi, a cărei datare a fost asigurată de monedele romane ale 
împăraţilor Diadumenian şi Gordian. 

Brăţara (fig. 1 : 4) este formată dintr-un fir simylu de bronz cu 
unul din capete îndoit în cîrlig şi înfăşurat în două spirale pe tijă. Ce
lălalt capăt este rupt dar presupunem că se termina printr-o spirală. 

Brăţări din fir de bronz cu cîrlig şi spirale au fost găsite în necropola 
dacică de la Caşolţ din epoca dominaţiei romane (sec. II-III e.n.), fiind 
con.siderate ca tipic dacice prin analogie cu brăţările dacice de argint 
din tezaurele dacice din sec. I î.e.n. - sec. I e.n. 13. O referire poate fi 

10 O. Almgren Studien ii.ber nordeuropăische Fibelformen, Leipzig, 1923, 
p. 76, Tafel VII, fig. 157, Gruppe VI b. 

11 M. Constantiniu şi P. I. Panait. Şantierul arheologic Băneasa-Străuleşti. 
Săpăturile de la Străuleşti-Măicăneşti, op. cit., fig. a-b. 

1l Vlad Zirra şi Gh. Cazimir Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de 
pe Cimpul Boja - Militari, op. cit., vol. I, p. 56 şi fig. 7/1-2 ; Dinu V. Rosetti, 
Siedlungen der Keiserzeit urid der V Olkerwanderungszeit bei Bukarest în Ger
mania, 18. 1937, p. 207 fig. 1 (2 a-2 b) ; Dr. Severeanu Fibules appartenant aux 
collections du Musee Municipal de Bucarest in Revista muzeului şi pinacotecii 
municipiului Bucureşti, nr. 2, 1935, p. 197, fig. 28-29; Radu Vulpe Săpăturile de 
la Poieneşti, în Materiale, I. p. 461, fig. 362/3 ; Sebastian Morintz Săpăturile de
la Chilia, în Materiale, VII p. 445, fig. 512. 

- 13 C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, p. 120 nota 1 ; M. Macrea. 
Les daces a l'epoque romaine în Dacia N.S., I, p. 212 şi fig. 4/1,2. 

18 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



făcută şi la cerceii de bronz din complexele atribuite sarmaţilor şi car-
pilor din Moldova şi Muntenia 14. • 

Pintenul de fier (fig. 1 : 5) are corpul lat cu butoane mici la capete 
şi c·11 spinul ataşat prin nituire. In dreptul spinului avea o creastă, azi 
rupUi. Un pinten asemănător a fost descoperit în aşezarea din secolul 
III t'.n. de la Militari-Cîmpul Boja 15. Tipul acesta de pinten este frec
vent în epoca romană. 

Mai puţine lucruri putem spune despre descoperirile din aşezarea 
rlin secolul VI e.n. Aşa cum am presupus, aşezarea a fost intens locuită, 
fapt dovedit de numărul mare de locuinţe care au brăzdat platoul Măi
căneştilor şi care apar mereu în cursul săpăturilor. Uniformitatea aces
tora cît şi a materialelor de inventar fac însă ca în pofida numărului 
lor mare şi a unei cantităţi considerabile de material ceramic, să nu 
mai cuprindă date noi privind conţinutul lor cultural. 

* 
Aşa cum am spus, concomitent cu săpăturile de la Străuleşti, s-a 

efectuat un sondaj pe terasa înaltă a Colentinei, la 200 m est de punctul 
Măicăneşti, în dreptul aşezării din secolul VI-VII e.n. de la Lunca 16. 

Planul lucrărilor, impus de prezenţa culturilor legumicole ale 
C.A.P. Otopeni, s-a redus la o secţiune lungă (95 m) orientată nord-est
sud-vest care a străbătut în bună parte terenul în pantă spre lunca 
Colentinei (S. I.) continuată pe platou cu secţiunea II (60,50 m) care a 
avut aceeaşi orientare dar a fost deplasată faţă de prima secţiune cu 
7,50 m spre est; din cauza unui canal de irigaţie. Această a doua sec
ţiune parcurge terenul plan, oprindu-se în apropierea şoselei Băneasa
Străuleşti (spre nord), Secţiunea III, singura orientată sud-est - nord
vest şi patru şanţuri scurte, prin care s-a cercetat o suprafaţă de 55 mp 
adiacentă secţiunei II au încheiat prima campanie de cercetări pe tere
nul denumit de localnici „La nuci". 

Pe pantă, stratigrafia secţiunii I indică intervenţia unei nivelări 
a terenului care a provocat subţierea stratului de pămînt cenuşiu, acesta 
avînd doar grosimea de 0,25 m şi constituind pămîntul arabil, lipsit de 
urme arheologice. Pe măsură însă ce secţiunile I şi II înaintează spre 
nord şi terenul devine plan, stratul cenuşiu capătă consistenţă, iar în 
cuprinsul lui nivelul de locuire antic se diferenţiază prin nuanţa lui 
cenuşie închis şi prin colorarea lui cu abundente particule de chirpici 
ars la roşu. 

Potrivit observaţiilor noastre rezultă că în terenul de la punctul 
„La nuci", există un singur strat de cultură destul de sărac în depu-

14 Radu Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti 1949 în Materiale, I, p. 357, 
fig. 194/3. Gh. Diaconu, Tîrgşor Necropola din sec. III-IV, Bucureşti, 1965, p. 169, 
pl. XIX. 

1s Inedit. Se află la M.1.M.B. 
16 M. Constantiniu Săpăturile de la Bucureştii Noi Sectorul Străuleşti-Lunca, 

fn Cercetări arheologice în Bucureşti, vol. I., p. 79-104. 
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ne'ri dar mai bogat în fărîme de chirpici ars, în care s-au situat vesti-
giile din secolul III e.n. · 

Au fost descoperite, în cursul sondajului, o locuinţă de suprafaţă 
(S. II. L. 1), o aglomerare de chirpici ars pe care deocamdată o vom 
nota L. 2 (S. IV) şi 13 gropi, gropile 1-7 în secţiunea I, groapa 8 la 
capătul nordic al secţiunii II şi gropile 10-13 în secţiunile IV-VI. 

Locuinţa 1, care, potrivit împrăştierii fragmentelor ceramice a 
chirpiciului ars şi a celor cîteva oase, pare să fi avut o formă ovală, 
s-a aflat în stratul cenuşiu la -0,50 m de la nivelul actual, depunerea 
avînd o grosime de 0,25 m. Axul lung al locuinţei era orientat est-vest. 
iar pc latura de nord o aglomerare de cioburi şi pămînt ars poate să 
indice locul unde a fost vatra. Materialul ceramic - destul de redus -
a constat din fragmente de olărie lucrate la roată şi cu mîna. Predomină 
acelea din specia fină cenuşie, provenind de la oale de dimensiuni mai 
mari cu buza îngroşată sau dreaptă şi de la străchini, toate cu inel pe 
fund. Din specia ceramicii aspre şi din aceea zgrunţuroasă sînt cîteva 
fragmente de oale. Vasele lucrate cu mîna sînt borcane din pastă po
roasă cu cioburi sfărîmate, prost arse şi grosolan modelate. Majoritatea 
materialului ceramic este ars secundar. 

În imediata vecinătate a locuinţei, spre est, a apărut, în cuprinsul 
secţiunii IV, o aglomerare de chirpici ars (desemnată L. 2) care avea 
forma unui semicerc ce se înscria într-o suprafaţă de circa 4 m.p. Chir
piciul era în mare măsură căzut cu partea făţuită în jos, pe partea opusă 
păstrînd canalele largi rezultate din arderea nuielelor din scheletul de 
susţinere. Printre bucăţile de chirpici erau cărbuni iar la extremitatea 
nordică două bîrnc arse. Această depunere ele chirpici se afla în cu
prinsul stratului cenuşiu, stratigrafic fiind situată la acelaşi nivel cu 
locuinţa 1 şi deci contemporană cu aceasta. Care a fost rostul acestui 
chirpici este greu de precizat. S-ar putea ca el să reprezinte resturile 
pereţilor prăbuşiţi ai unei locuinţe. Dar, imediata vecinătate a locuinţei 1 
care a fost aproape complet lipsită de resturile pereţilor de chirpici. 
depunerea din L 1 deosebindu-se total de cea din L 2 şi prin prcZl'nţa 
resturilor de olărie, toate acestea ne fac să emitem şi o altă ipoteză în 
legătură cu funcţia acestui chirpici, aşa cum vom vedea în cdc: cc 
urmează. 

Gropile 1-8 din secţiunile I şi II au fost săpate în pămîntul cas
taniu de pădure şi galben de stepă, pînă la stratul de nisip. Cu excepţia 
unei singure gropi care a avut forma aproape cilindrică, celelalte erau 
în formă tronconică, uneori lărgindu-se la gură, adîncimea lor nedepă
şind 1,30 m faţă de solul actual. Ele au conţinut rare fragmente cera
mice, cîteva oase şi uneori bucăţi de chirpici prinse în umplutura de 
pămînt cenuşiu compact cu lentile de pămînt castaniu, galben sau de 
nisip. Grija cu care au fost săpate şi sărăcia materialelor a căror abun
denţă caracterizează de obicei gropile menajere din aşezările vremii, 
justifică presupunerea că aceste gropi au fost folosite pentru păstrarea 
proviziilor, deşi nu au prezentat urme de ardere nici pereţii, nici fundul 
lor. Un argument în plus, este şi faptul că, potrivit observaţiilor noas-
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Fig. 3. Groapa 9. (plan şi profil) 
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Fig. 4. Castron de lut din groapa 9 

tre, umplerea gropilor s-a făcut pe cale naturală şi nu prin depunerea 
resturilor menajere. 

Celelalte patru gropi (9-13), au însă alt caracter, conţinutul lor 
denotînd, fără îndoială, o umplere a lor voită. Dintre acestea, groalPa 9, 
(fig. 3) aflată în partea nord-vestică a locuinţei 1, a reţinut în mod spe
cial atenţia noastră. Conturul circular al gropii s-a detaşat de solul cas
taniu la -0, 70 m de la suprafaţa actuală, adică la acelaşi nivel cu 
fundul locuinţei 1. Intre -0, 70-0,90 m, aceasta a conţinut un pămînt 
de umplutură cenuşiu învîrstat cu cărbuni şi grăunţe de chirpici. La 
adîncimea de 0,90 m în interiorul gropii a fost găsit, un castron mare 
din pastă fină cenuşie înroşită pe alocuri de arderea secundară. Vasul, 
din care s-a păstrat mai mult de jumătate, are corpul tronconic şi mar
ginea cilindrică terminată cu o buză lată teşită oblic în afară şi de
corată prin alveolarea pastei şi impresiuni în forma unor boabe de grîu 
(fig. 4). Castronul se afla în poziţie normală, dar cu o înclinare înspre 
centrul gropii şi conţinea o mare cantitate de pămînt ars bine tasat, 
care de altfel a şi provocat, desigur, spargerea lui. Umplutura de pă
mînt a gropii, după îndepărtarea strachinii nu era omogenă. Ea lăsa 
impresia că s-a amenajat o mică platformă în partea stîngă a gropii, 
căci pămîntul era castaniu tasat şi cu foarte rare urme de chirpici, în 
timp ce în spaţiul care corespunde amplasării străchinii pămîntul cas
taniu era mai puţin compact şi amestecat cu cioburi, bucăţele de 
chirpici şi cărbune. Aici s-au găsit şi două obiecte din fier : o verigă 
rotundă şi un amnar. La -1,50 m de la solul actual, pe fundul gropii 
erau aşezate o strachină în poziţie normală, un vas borcan răsturnat 
acoperit cu un fund de vas, un fragment dintr-o strachină şi o piatră 
de rîu nisipoasă, de culoare cenuşie deschis cu vărgi albe (fig. 5). Toate 
vasele denotă o ardere secundară. 

Strachina, este lucrată la roată din lut fin conţinînd în compoziţie 
abundente fire de mică. Are corpul tronconic, sprijinit pe un inel re
liefat, fundul drept, marginea cilindrică uşor convexă sfîrşind cu o buză 
rotunjită îngroşată atît la interior cît şi la exterior. Forma este aceea 
obişnuit întîlnită în aşezările vremii, de veche tradiţie geto-dacă. Arde
rea însă, preconizăm că s-a făcut oxidant, ceea ce i-a imprimat culoarea 
roşie omogenă. Nu credeam că arderea secundară a determinat înroşirea 
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ci. Vasul era aşezat pe o tavă improvizată dintr-un fragment de obiect 
din fier a cărui identificare este imposibilă avînd în vedere gradul de 
dC'tcriorare cauzat de arderea secundară şi de rugina care acoperă 
întreaga suprafaţă a obiectului (fig. 6 : 5). La rindul său, acesta era 
aşcz3t pe un pat de paie de mei ale căror amprente în metal se observă 
cu uşurinţă (fig. 6 : 6). Se mai disting şi vagi urme de patină de bronz 
care ar putea proveni de la vreo aplică ce a decorat piesa din fier. 

Vasul borcan, lucrat cu mîna, are culoarea cărămizie iar forma 
lui este aceea cu gura şi fundul larg, pîntecele moderat bombat în 
jumătatea superioară a corpului, iar marginea aplecată în afară este 

Fig. 5. Depunerea de la fundul gropii !1 
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terminată cu o buză teşită oblic. Pasta din care a fost lucrat rec1p1Pfl
tul conţine cioburi pisate, calcar şi pietricele (fig. (j : :{). Arderea se
cundară a pătat vasul cu nuanţe diferite de roşu şi l-a deformat uşor. 

Fragmentul folosit drept capac provine de la partea inferioară a 
unui vas, probabil o oală lucrată la roată. Arderea secundară a pro
vocat o uzură puternică a vasului aşa că suprafaţa este aspră la pipăit. 
Dar pasta fină în care· se zăresc numai fire de mica precum şi urmele 
slabe de angobă cenuşie-neagră lustruită, îl situează în categoria cera
micii fine cenuşii. 

Forma gropii, modul de umplere. conţinutul ei şi grupajul de vase 
de pc fundul acesteia, totul părea să indice că sîntem în prezenţa unui 
mormînt de incineraţie în urnă acoperită cu un fragment de vas drept 
capac 11. Dar lipsa completă a Gaselor calcinate în vasul acoperit care 
a conţinut numai pămînt sau pe fundul gropii, ne upre-şte a-l considera 
ca atare. In lipsa altei explicaţii ne gîndim la o groapă rituală sau poate 
chiar la o inmormîntare simbolică, aşa cum se preconizează în cazul 
tumulului LVIII, aflat în necropola daco-romană de la Caşolţ-Boiţa 18. 

In legătură cu gropi în care nu s-au găsit urmele oaselor incinerate, 
amintim şi gropile descoperite la Tîrgşor şi pe care cercetătorul Victor 
lfeodorescu le consideră gropi de morminte. 

Imprejurarea că toate vasele poartă neîndoielnic, urmele unei ar
deri secundare, impune în primul rinei întrebarea ele ce şi unde au fost 
arse aceste vase. Dar elementele de care dispunem nu ne ajută nici de 
această dată pentru a da o explicaţie cu caracter definitiv. S-ar putea 
ca depunerea de bucăţi de chirpici pe care am semnalat-o mai sus în 
apropierea locuinţei, să provină de la vreo amenajare în legătură cu 
practici rituale, unde să se fi ars şi vasele din groapa învecinată rn. Dacă 
admitem ipoteza noastră întrebarea cc urmează logic este : de ce nu 
s-au giisit nid aici urmele incincraţic•i sau resturi de la vreun a~a numit 
banchet. 

Prezenţa unei necropole în vecinătate, presupusă de noi cu ani în 
urmă, ar lămuri situaţia creată prin complexele descrise mai sus. 'fi
nind seama că terenul dintre staţiunea Măicăneşti şi locul denumit „La 
nuci", abia de acum încolo urmează a fi cercetat, această prezenţă nu 
este deloc exclusă. 

Sondajul din staţiunea „La nuci" a avut un rezultat pozitiv, chiar 
dacă lucrările, reduse ca volum, nu au înlesnit o documentare mai 
precisă. Importanţa populaţiei dacilor liberi, a manifestărilor lor materiale 
şi spirituale, justifică interesul pe care-l suscită orice nouă descoperire 
privind populaţia autohtonă din secolul lll e.n. Mult timp scoşi în afara 
istoriei din lipsă de ştiri în izvoarele literare antice şi din cauza pe-

i; Categoria a II-a d. Sebastian Morintz Săpăturile de la Chilia, op. cit .• 
p. 441 şi Gh. Diaconu Tîrgşor. Necropola yeto-dacă de la sfîrşitul sec. III şi în
ceputul sec. IV e.r>., p. :11. 

1.1 M. MaLT<>a Şantiernl arheolo.rnc Ca~olţ·Boita. in Materiale, VI, p. 40î. 
'" Amintim că !;1 liis!ria în tumul11l XII s-au găsit. printre• resturile ru

gului, bu<"ă\i dc; 1nimint ars t·u urmt• dl' i<'mrw. 
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6 
Fig . 6. O b iecte clin groapa 9 : 1. Fragment de st rach ină cenuşie fi nă; 2. Amnar 
d in fi er ; 3. Vas d in lut lucra t cu mîn a ; 4. Piat 1·ă de r îu ; 5. Fragment dintr-un 

obiect d e fier ; 6 Am prente de boabe de m ei (d etali u). 
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·nuriei descoperirilor· arheologice, pe măsură ce aşezările şi cimitirele 
·dacilor liberi brăzdează cîmpia Munteniei, rolul lor în formarea poporu
.lui român apare din ce în ce mai evident şi mai intens. Purtători ai 
unor tradiţii culturale din perioada de înflorire a La Tene-ului geto-dac, 
receptivi la forme noi de cultură înaintată ca aceea romană, dacii li
beri, deşi au trăit în condiţii vitrege, în aşezări rurale deseori în calea 
lurtunilor, totuşi au avut o cultură proprie care apare mai evidentă 

.atunci cînd în cuprinsul aşezărilor lor putem descifra elementele stră
ine intervenite în decursul timpului. în cadrul acestei realităţi, groapa 
rituală de la punctul „La nuci" ridică problema apartenenţei etnice a 
populaţiei care practica arderea secundară a vaselor depuse în mormin
tele de incineraţie. Se ştie că dacii nu au trecut prin foc, niciodată, va
sele de ofrandă sau urnele conţinînd resturile calcinate ale defunctului. 
Bazat, în primul rînd pe această constatare, Gheorghe Diaconu, a de
finit un grup de morminte de incineraţie, cu vasele arse secundar, datat 
în secolul III şi începutul secolului IV e.n. (aspectul Tîrgşor-Olteni) 

. atribuindu-l unei populaţii nordice, înclinînd pentru taifali. Teza este 
prea bine cunoscută pentru a mai stărui asupra ei 30• Ce ne interesează 
în cazul de faţă este dacă putem atribui groapa rituală de la Străuleşti 

. acestei populaţii şi dacă o putem îngloba în grupul Tîrgşor-Olteni. ln 

. afară de arderea secundară a vaselor, un element care vine în sprijinul 
unui răspuns afirmativ este amnarul de fier găsit în groapă, de ase-
menea puternic ars secundar. 

Amnarul, căruia îi lipseşte o parte din veriga de susţinere (fig. 6 : 2) 
. este asemănător cu piesa găsită în mormîntul 15 de la Tîrgşor 21, dar este 
ceva mai mic. Are lungimea barei de 6,5 cm, lăţimea de 0,6 cm ~ 
1,4 cm, şi secţiunea rectangulară. Ca şi la exemplarele de la lfîrgşor şi 
Mogoşani veriga este formată prin subţierea barei şi îndoirea ei. Bazat 
pe o bogată documentaţie, Gheorghe Diaconu situează amnarele cu ve
rigă de acest tip printre dovezile „sigure pe baza cărora pot fi reperate 
elementele nordice Pşevorsk" 23. 

Problema prezenţei acestei populaţii nordice - străină de populaţia 
localnică - a fost ridicată şi în ceea ce priveşte aşezarea din secolul 
III e.n. de la Măicăneşti. ln ultimul nostru raport de săpături 7.3, am 
semnalat existenţa unor materiale ceramice - permanent apărute in 

· complexele aşezării din secolul III - dar, în deosebi, în două bordee 
descoperite în anul 1967, materiale asupra cărora acelaşi cercetător, a 
opinat că aparţin unei populaţii nordice, în speţă taifalii. Ipoteza am 
prezentat-o atunci cu toată rezerva cuvenită unei situaţii încă nepre
cizate, cu atît mai mult cu cît, în cazul acesta trebuia admisă ·interven-

~'O Gh. Diaconu, Despre taifali în lumina cercetărilor arheologice (aspectul 
Tîrgşor-Olteni), în SCIV, XV, 4, 1964 p. 468-481 ; C. Preda, Cimitirul de la Ol
teni (reg. Bucureşti) şi unele probleme privind cultura materială a sec. IV e.n. 
pe teritoriul R. P. Române, în SC/V, X, 1959. 

21 Gh. Diaconu Două amnare de tip Pşevorsk descoperite în Muntenia, în 
SCIV, XV, 1964, 3, p. 428, fig. 1/4. 

22 Idem, p. 430. 
23 Idem. 
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Fig. 7. Ceramică lucrată cu mîna descoperită în aşezarea „La nuci". 
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ţia elementelor taifalice în cuprinsul aşezării dacilor liberi din Munte
nia, încă din a doua jumătate a secolului lll. Groapa rituală descoperită 
cu un an mai tîrziu în staţiunea „La nuci", întăreşte ipoteza emisă în 
cazul materialelor ceramice de la Măicăneşti şi constituie un argument 
în plus la teza referitoare la populaţia taifalică considerată „ca o avan
gardă a cerniacovenilor". 

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE STRAULEŞTI - 1967 
LES f~TABLISSEMENTS PREFEODALES 

RESUME 

En 1967 les fouilles archeologiques de .Străuleşti ont ete pourslllvies a la 
place du village feodal Măicăneşti. En meme temps on a effectue un sondage en 
un terrain du voisinage denomme par Ies gens du pays; Aux noyers". 

A Măicăneşti,· on a decouvert des habitations de surfacl' et des chaumierP'> 
du Ilic , 1vc et vie siecles surtout dans le perimetre du cimetiere feodal des 
x1ve -xve siecles. 

La plupart des complexes anciens ont etc d&truits. toulefois on 
a recolte un important materiei appartenant ii !'habitat des Dan•s libres du III'' 
sicc!e de notre ere (Fig. 1-2) et on a decouvert un four de potiers. 

Par le sondage du terram „Aux noyers" un a c.lecouvert une habitation de 
surface et de nombreuses fosses-quelques unes a provisions, d"autres menageres, 
appartenant a la population dPs Daces libres du inc sieclc dl' notre ere. La 
fosse 9 (l"ig. 3-5) a ete consideree comme fosse rituelle du a la maniere dont 
clle est remplie et au fait qu'au fond on a trouve lm vase entier (Fig. 6-3) cou
vert avec le fond d'un auire vase et une jatte. Le fait que toutcs Ies vases ont 
ete secondairement cuits et que dans le contenu de la fosse on a trouvc un 
briqw.·t du type l'sevorsk ont determine l'auteur a rapprocher la fosse 9 de 
Străuleşti dPs complexes du groupe Tîrgşor-Olteni. date du 1vc siccle de natre 
ere et attribuc a des populations nordiques, peut-etre les Taifalls. 
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îNSEMNARI ARHEOLOGICE PE ŞANTIERELE DE CONSTRt.TCŢII 
DIN BUCUREŞTI (II) 

de PANAIT I. PANAIT 

In ultimii ani oraşul Bucureşti a cunoscut ample transformări edi
litar-urbanistict.• care au afectat atît zona centrală cît şi terenuri aflate, 
pînă nu de mult timp, în porţiunea periferică a capitalei. Efectuarea 
.cu această ocazie a unor masive cscavaţii a permis scoaterea la lumirnI 
a unor vestigii care dovedt:.'sc evoluţia societăţii omeneşti. pe aceste 
meleaguri, din cele• mai îndepărtate vremuri şi pînă în prezent. Ritmul 
trepidant al şantierelor contemporane, cît şi imposibilitatea d(• a lărgi 
investigaţiile la fiecan~ obiectiv arheologic reperat, nu au permis cer
cetarea completă a suprafrţelor pc care apar aceste vestigii. Considerăm 
totuşi utilă chiar numai enunţarea constatărilor făcute la faţa locului, 
întrucît prin catalogarea descoperirilor se pot îmbogăţi ştirile privitoare 
la istoria Bucureştilor I 

Zonele urmărite se plasează aUt în CPntrul capitalPi cît şi în 
imediata vecinătate a oraşului. Descoperirile făcute aduc informaţii noi 
sau confirmă unele ipoteze privind evoluţia societăţii pe teritoriul de 
.azi al Bucureştilor clin cPle mai vechi timpuri pînă în sec. al XIX-lea. 

PIAŢA SPLAIULUI 

Amenajată în unul dintre cele mai adînci meandre ale Dîmboviţei, 
actuala Piaţa Splaiului adăposteşte ca obiective istorice ctitoria patriar
hului Silvestru al Antiohiei de la jumătatea sec. al XVIII-lea 7, precum 
şi urmele unuia din havuzurile ce împodobeau, în a doua jumătate a 
aceluiaşi veac, grădinile marelui ban Nicolae Brincoveanu :i. Aceste 

J Un prim material ck acPst gc'n s-a publicat sub titlul „Obsert'aţii arheo
/09ice pe şantierele ele construcţii din capitală" în Cercetări arheologice in Bucu
veşti, M.I.B .. I, l!JG3, p. 13!!-l îO. 

J N. Stoic0scu, Repertoriu/ bibliografic al monumentelor feudale din Bucu
reşti, Bucureşti HHil. p. :!!18. 

:i l'. I. Panait. Cercetările clin Piaţa Splai•.1.ltLi în Materiale VIII p. îRP.. 
I bidPm Obseri:aţii arlzeoloyice pe şantierele de construcţii clin capitală, C.A.B., 
L 19!i:1. p. 157-Hi4. 
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mărturii ale feudalismului tîrziu bucureştean sînt dominate, sau aco
perite, de grupul de blocuri înălţate în 1959-1960 pe fundaţiile proiec
tatului palat al Senatului. Cu ocazia amenajărilor edilitare din faţa 
acestor noi construcţii au fost descoperite urme arheologice care dove
desc că terenul respectiv, aflat pînă la marea canalizare din 1881, pe 
partea stîngă a rîului, a cunoscut o locuire intensă cu mult timp îna
intea ridicării monumentelor mai sus menţionate. Cele mai vechi urme 
cercetate în 1962 datează din sec. X-XI şi ele au fost găsite atît în 
stratul de pămînt cenuşiu închis, gros de 0,25-0,30 m, cît şi în groapa 
unui bordei semnalat în faţa blocului turn. Pornită din stratul feudal 
timpuriu groapa acestei locuinţe se adîncea cu 0,46 m în stratul cas
taniu neumblat, avînd pereţii verticali, fără vreo urmă de amenajare. 
In colţul de N-E se afla cuptorul cu bolta în formă de cupolă. Vatra 
era puţin arsă şi acoperită cu cenuşă şi cu un strat de cărbune din lemn. 
Pămîntul de umplutură al bordeiului conţinea mult cărbune şi frag
mente de vase din lut cu decor în striuri. Frecvenţa materialului 
ceramic a fost mai mare în partea superioară a gropii. Tipologic frag
mentele descoperite se înscriu în seria vaselor descoperite şi în zona 
Curtea Veche, locuinţa de aici făcînd parte dintr-o mare aşezare feudală 
timpurie ce însoţea cursul Dîmboviţei pînă spre actualul Pod Şerban 
Vodă 4• 

In imediata vecinătate a bordeiului feudal timpuriu au fost sem
nalate două locuinţe medievale. Gropile acestora porneau din partea in
ferioară a stratului cenuşiu deschis feudal dovedind că aparţin celor 
dintîi amenajări medievale din această zonă. Ambele locuinţe au folosit 
din plin scînduri şi bîrne de lemn. Distruse prin incendiu ele conţin 
o mare cantitate de cărbune şi pămînt înroşit. Printre materialele găsite 
se află fragmente de farfurii cu decor obţinut prin tehnica sgrafitto 
şi acoperite cu smalţ galben-verzui, maron şi verde, bucăţi de oale 
cu pereţii subţiri, lucrate la roarta repede, fragmente de la un borcan 
din pastă cenuşie, cărămizi groase de 3,5 cm arse incomplet, oase de 
animale domestice ş. a. 

După ceramica semnalată, care prezintă analogii cu aceea desco
perită la Curtea Veche 5, cele două locuinţe datează din sec. XV-XVI. 
Ele se adaugă locuinţei semnalată cu ocazia cercetărilor din hrubele 
blocului turn 6, şi unor gropi de cereale găsite în imediata apropiere. 

Prin descoperirea acestor vestigii se poate considera că în sec. 
al !XVI-lea vatra oraşului Bucureşti, al cărui nucleu se înfiripase în 
jurul Curţii domneşti, s-a extins tot pe malul stîng al Dîmboviţei, în
globînd şi actuala Piaţa Splaiului. Locuinţele sînt modeste marcind 
zone periferice nediferenţiate substanţial de aşezările săteşti din imediata: 
vecinătate. Suprafaţa acoperită de fiecare din aceste case, tehnica de 
amenajare şi materialul de construcţie folosit, sînt aceleaşi ca la satele 

4 M. Constantiniu şi P. I. Panait Cercetarea feudalismului timpuriu pe te
ritoriul oraşului Bucureşti, M.1.M., III, Buc., 1965, p. 8. 

s Bucureştii de odinioară, Ed. Şt., 1959, Pl. CVl/3, 5 ; Pl. CX/1-3. 
6 P. I. Panait, Observaţii pe şantierele de construcţii din Bucureşti în C.A.B.~ 

I, p. 161. 
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Măicăncşti 7, Grozăveşti, Lupeşti 8, semnalate tot prin săpături arheo
logice. Sînt locuinţe puţin afundate în sol - cu pereţii făcuţi dintr-un· 
suport de scînduri sau nuiele fixate pe stîlpi de lemn şi căptuşite pe 
ambele laturi cu straturi de pămînt amestecat cu ierburi sau pleavă. 
La acoperiş, şi aici ca şi în satele menţionate, se întrebuinţau paie sau 
plante acvatice, aşa cum rezultă din analiza cărbunelui găsit în interior. 
Cărămida apare ca material auxiliar la cuptor fără a intra în compo
nenţa pereţilor. De fapt şi în imediata apropiere a Curţii domneşti, pe· 
terenul pe care s-a înălţat mai tîrziu Hanul cu Tei, cele mai multe din 
casele bucureştenilor erau făcute, în sec. al XVI-lea, din paiantă şi nu 
din cărămidă 9. In ceea ce priveşte mahalaua Scorţarului, ce îngloba 
actuala Piaţă a Splaiului abea în sec. al XVII-lea va primi clădiri făcute 
din cărămidă sau piatră 1o. Dar în acea perioadă periferia oraşului fusese 
împinsă cu mult peste smîrcurile create de izvoarele lacului lui Dura .. 

CALEA VICTORIEI 

Lucrările edilitare efectuate în 1960 şi 1969 pe Calea Victoriei, 
în porţiunea cuprinsă între str. 30 Decembrie şi Splai, au permis sem
nalarea unor vestigii arheologice datînd din sec. XVII-XVIII. Cele mai 
multe dintre acestea indică existenţa unei întinse necropole. Mormintele 
sînt depuse la 1,20 m faţă de nivelul actual, scheletele fiind orientate 
E-V. Inventarul găsit la cele 14 morminte cercetate este extrem de 
sărac. Printre obiectele descoperite se află o cărămidă ce are pe una 
din feţe o cruce realizată prin două senţuiri şi iniţialele ce se întîlnesc 
pe crucile creştine. Obiectul a fost găsit pe craniul unui matur care 
trebuie să fi fost călugăr sau preot. Fragmentele de farfurii acoperite 
cu smalţ verde dens, indică perioada de funcţionare a acestui cimitir 
în sec. XVII-XVIII. Analizînd izvoarele cartografice privitoare la această 
zonă rezultă că necropola a aparţinut bisericii Măgureanului 11, ctitorie 
a lui Şerban Vodă Cantacuzino din 1686 12. Ea se afla în dreptul actualei 
străzi I. C. Filitti, înscriindu-se în mijlocul laturei unui triunghi format 
de Calea Victoriei şi de traseele a două uliţe ce se bifurcau din Uliţa 
Curţii Vechi, în apropierea bisericii Sf. Dumitru-Poşta. Bîrne de lemn 
şi stîlpi de la uliţa ce ducea spre podul de la Sf. Spiridon Vechi, au fost 
găsite pe Splai în şanţul deschis în faţa blocului DRTA. După direcţia 
ce o indicau aceste birne reiese că actuala stradă N. Tonitza corespunde 
in bună măsură uliţei din sec. al XVIII-iea. Nu s-au putut preciza însă 

7 Ibidem - Şantierul Băneasa Străuleşti. Aşezarea feudală în M.J.M., VI, 
Bucureşti, 1968, p. 76-78. 

e A se vedea însemnările privitoare la şantierele Grozăveşti şi Lupeşti '.iD 
raportul de faţă. 

r, Observaţii făcute în 1968 cu ocazia săpăturilor de la Hanul cu Tei în 
vederea restaurării acestuia. 

rn George D. Florescu, Din vechiul Bucureştt, Bucureşti, 1935 p. 116, nr. 53~. 
11 Aurelian Sacerdoţeanu, O schiţă topografică a curţii bisericii Măgureanu 

din Bucureşti la 1780, în M.J.M., V, p. 255-261. 
12 George D. Florescu, op. cit., p. 33. 
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•urmele Podului Mogo~oaiei ceea ce pune unele probleme în legătură 
.cu stabilirea traseului acL•stei frecventate artere de comunicaţie. t;>an
ţurile făcute în 1960 şi 1969 au secţionat terenul paralel cu ambele 
trotuare, scoţînd la iveală pretutindeni mormintele necropolei bisericii 
Măgureanul. Acest fapt exclude, cel puţin pentru sec. XVIl-XVlll, 
_posibilitatea identificării actualului traseu cu vechiul drum pe care 
planul ridicat de F. Ernst în 1791, îl redă uşor mai spre vest, mai 
aproape de proprietăţile boierilor Floreşti 13. Este de subliniat faptul 
că săpăturile nu au mai permis în această zonă identificarea urmelor 
.de locuire feudală timpurie şi din sec. XV-XVI. Acest fapt indică în 
mod cert că numai terenul din partea de vest a meandrului Dîmboviţei 
a fost populat cu bordeiele din sec. X-XI. Cele mai vechi vestigii ale 
unor clădiri făcute din cărămidă au aparut în faţa Autobazei D.R.T.A 
şi spre intersecţia Căii Victoriei cu str. 30 Decembrie. Toate sînt înălţate 
din cărămidă groasă de 4 cm, cu mortarul alb, rezistent, indicînd tehnica 
-de construcţie de la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi prima jumătate 
a secolului următor. Secţiunile deschise nu au permis precizarea casei 
înalte „cu beciuri şi cu deosebite odăi la poartă" în care au fost găzduiţi, 
la începutul sec. al XIX-lea, şcolarii Academiei de la Sf. Sava 1". 

* 
Tot pe Calea Victoriei cu ocazia turnării fundaţiei blocului „Ro

_marta copiilor", sub actualul trotuar, au fost găsite zidurile unor hrube 
ce acopereau întreaga suprafaţă dintre str. Edgar Quinet şi Bd. 6 Martie. 
Făcute numai din cărămidă îngustă de 3-3,5 cm prinsă cu mortar alb, 
rezistent, aceste ziduri înscriau conturul unei construcţii orientate spre 
palatul Casei Centrale a Armatei, înaintînd în bună parte sub calda
rîmul Căii Victoriei. Zidurile groase de 0,80 m delimitau încăperi des
_făşuratp de-a lungul unui coridor orientat nord-sud. 

După tehnica şi materialul de construcţie vestigiile respective da
tează din prima jumătate a sec. al XVIl-ka. Cit priveşte apartenenţa 
lor consider[1m că nu greşim a le atribui impunătoarei mănăstiri Sărin
daru din vecinătate, ridicată după părerea unor cercetători, în sec. al 
XVI-lea '\ după alţii, bazaţi pe tradiţie, în sec. al XIV-lea rn. Fără a 
aduce darificăl'i în această importantă problemă a datării bisericii numit[1 
şi a Coconilor, vestigiile descoperite pe Calea Victoriei aparţin operei 
de reclădire a lui Matei Basarab. 

Precizarpa laturei de est a incintei mănăstireşti ce îngloba şi hanul 
cu acelaşi nume. cit şi faptul că absida altarului bisericii atingea actuala 
.arteră bucureşteană 17 elimină posibilitatea acceptării vechiul drum spre 
Mogoşoaia pe acelaşi traseu pe care îl urmează astăzi Calea Victoriei 

fl Plan der Wallachischen Haupt u Resiclenz Stadt Bukarest, M.I.l\'T.1.1., 
irh. 1381. 

. 32 

1'• l\icolat' StoiC'Pscu. op. cit., p. 223. 
l5 George D. Florescu, op. cit„ p. 28-29. N. Stoicescu, op. cit„ p. 2l>li. 
1" Constantin C. Giun'scu, Istoria Bucureşt ilar, Bucurcşt i, llJliG, p. 4ll. 
l~ Gt>orgl' D. Florescu, op. cit „ p. 28 . 
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;n faţa Casei Centrale a Armatei lK_ De fapt o analiză a planurilor lui 
Fr. Purcel şi F. Ernst, arată frîngerea direcţiei drumului respectiv în 
dreptul clădirilor ce încingeau biserica mănăstirii, pe partea estică. strecu
rîndu-se spre Dîmboviţa pe lîngă casele lui Radu Slătineanu, aflate chiar 
sub blocul „Romarta copiilor" de astăzi. Latura sudică a mănăstirii a 
iost precizată in urma descoperirii în mijlocul Bd. 6 Martie a unor ziduri 
.~roase, orientate E-V şi făcute din acelaşi material cu hrubele din Calrn 
Victoriei. 

Observaţiile arheologice au permis astfel precizarea în teren a 
limitelor de sud şi de est ale uneia din cele mai mari mănăstiri din 
Bucureşti dotată cu chilii în care decenii de-a rîndul, în sec. XVIII-XIX, 
au fost adăpostiţi bolnavii mintali din Bucureşti şi din Ţara Româ- , 
nească 10. Catagrafia din 1862 menţionează încă pe latura de răsărit 
a inciI11tei mănăstireşti, 16 odăi, ale căror pivniţe au fost semnalate ar- · 
lwologic :w. Ele au fost năruite în 1864. 

DEALUL SPIRII 

Cu ocazia unor lucrări de amenajare a unei autobaze I.T.B. în 
str. Puişor 2 au fost descoperite vestigii arheologice din neolitic, epoca 
bronzului, feudalismul timpuriu şi orînduirea feudală. La sesizarea con
ducerii şantierului Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti a efectuat 
un sondaj arheologic care a afectat latura de est a Dealului Spirii, una 
dintre cele mai proeminente coline din această zonă ~L. Săpăturile au 
constat din patru şanţuri cu o lungime totală de cca 65 m şi din ame
najări ale profilelor escavaţiilor făcute de şantierul de construcţii. Si
tuaţia stratigrafiei întîlnită în toate punctele studiate se prezintă astfel : 
la -1,10 m de la nivelul contemporan, se află solul castaniu neumblat 
peste care s-a depus un strat gros de cca 0,35 m de pămînt brun, ames
tecat cu bulgări de cărbune şi fragmente de vase din lut neolitice şi 
.din l'poca bronzului (cultura Tei). Peste acest strat se constată un pămînt 
·cenuşiu închis, bogat în fragmente de vase feudale timpurii şi apoi 
pămîntul cenuşiu deschis, medieval. Un strat gros de 0,10-0,15 m de 
Jut galben şi moloz provenit de la unele lucrări invecinate acoperă 
intregul teren. Urmele de locuire neolitică sînt alcătuite din cîteva 
unelte de silex (fig. II/l), fragmente de vase mici făcute dintr-o pastă 
amestecată cu pleavă, incomplet arsă, avînd pe umeri tortiţe semi
circulare sau elipsoidale (fig. I/1-2). 

Cultura Tei este mult mai bogat reprezentată. Deşi nu a fost 
semnalată nici o locuinţă, stratul de pămînt brun conţine numeroase frag
mente de vase executate dintr-o pastă amestecată cu nisip, arderea 
fiind şi aici incompletă. Ca decor aceste vase prezintă şnur puternic 

1.• Ştefan Ionescu, Cîteva inadvertenţe în istoria Bucureştilor (mss.). 
1 ~ 1 Ioana Cristache Panait, Consideraţii documentare asupra asistenţei bolilor 

nervoase la Bucureşti în prima jumătate a secolului al XI X-lea, în M.I.M.„ I, 
p. 3G8. 

'~' Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 26G, n. D. 
~l Ln săpături a participat şi cercetătorul Ştefan Burda. 
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aplatizat, uneori completat de m1c1 aripioare, şir de gropiţe, motive 
zgîriate în pasta crudă etc., avînd analogii în faza III a Culturii Tei 22 

(fig. II/2). 
Au fost găsite de asemenea trei fusaiole tronconice (fig. I/3-4). 

Nici de la aşezarea feudală timpurie nu s-a precizat vreo locuinţă. 
Totuşi frecvenţa mare a materialului ceramic dov,edeşte că vatra sa
tului se afla în imediata vecinătate. 

Deosebit de preţioase au fost vestigiile datînd din epoca medievală. 
S-a precizat astfel, pe cale arheologică că Dealul Spirii a cunoscut <> 
etapă de locuire feudală mult anterioară secolelor XVII-XVIII, aşa cum 
se presupunea pînă de curînd. Şanţurile deschise au dovedit că pe partea 
oea mai înaltă a colinei a existat o aşezare rurală încă de la începutul 
sec. al XV-lea. ln secţiunea II a fost intercepta:tă groapa unei locuinţe 
de formă patrulateră cu suprafaţa de cca 10 mp. Pereţii într-o uşoară 
oblicitate spre interior se afundau la -0,80 m faţă de nivelul feudal. 
In pămîntul de umplutură s-au găsit fragmente de vase din lut, bulgări 
de chirpic puternic arşi, oase de animale domestice. Ceramica provine 
de la oale de formă globulară cu marginea scundă, trasă în afară şi 
ornată cu cîte două caneluri. Ea îşi găseşte analogii în toate staţiunile 
arheologice feudale de la Bucureşti datînd de la sfîrşitul sec. al XV-lea. 
şi începutul sec. al XVI-lea ~. Şi aici, ca şi la Măicăneşti, se constată 
existenţa aşezării săteşti în sec. XIV-XVI după care se petrece părăsirea 
vechii vetre. Bordeiul din şanţul II aparţine etapei finale de locuire 
fiind contemporan cu un fragment de cahlă plată cu decor în relief~ 
acoperit cu smalţ verde-gălbui (fig. 11110). Cele mai vechi indicii de 
locuire medievală au fost găsite în şanţul I, şi ele constau din fragmente 
de borcan cu buza triunghiulară în secţiune datînd din sec. XIV-XV 
şi fiind analoage vaselor de la Măicăneşti 24 (fig. I/11). Pe partea de 
vest a promontoriului s-a identificat o necropolă feudală din care au 
putut fi cercetate. şapte morminte şi o groapă comună de înhumare. 
Mormîntul 7 a fost dublu adăpostind osemintele unui bărbat şi ale 
unei femei. Deşi nu au fost găsite obiecte de inventar funerar, consi
derăm că necropola a aparţinut aşezării feudale. Cercetările au scos la. 
iveală, de asemenea, în zona exterioară necropolei, cîteva gropi de· 
cereale, două vîrfuri de săgeţi în forma de frunză de salcîm ş. a. 

Poziţia dominantă a acestei coline, flancată din trei părţi de maluri 
abrupte, oferea condiţii deosebit de prielnice pentru amenajarea unei 
aşezări feudale. Ea nu poate fi decît satul Lupeşti, vîndut de jupăniţa 
Caplea din Periş lui Alexandru II Mircea cu 26.000 aspri de argint. 
Din documentul care aminteşte această tranzacţie, întocmit la 14 mai 
1580, rezultă că satul avea atunci 13 case '.l5. 

21 Valeriu Leahu, Săpăturile arheologice de la Căţelu Nou, în C.A.B., II. 
1965, p. 50, fig., 31/1-4. 

2.1 Bucureştii de odinioară, Bucureşti, 1959, Pl. C VI/3, 5 ; Cercetări arheolo
gice în Bucureşti, II, 1965, p. 217, fig. 115/2. 

2-1 Cercetări arheologice în Bucureşti, II, Hl65, p. 215 tig. 114/1-6 ; Bucu
reşti M.l.M., VI, p. 74, fig. 13/6-7. 

25 Documente privind istoria României, B. Ţara Românească veac XVl. 
vol. IV, p. 4 73. 
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Fig. I. Dealul Spirii : 1-2. Vase din neolitic ; 3-4. Fusaiole, epoca bronzului ; 
5. Vas scund neolitic; 11. Fragment de borcan sec. XIV-XV; 12-14. Fragmente 
de oale sec. XV-XVI. Grozăveşti: 6. Fragment borcan sec. X-XI; 7. Vas cu 
toartă interioară sec. X-XI ; 8. Fragment buză borcan sec. X ; 9. Fragment 
borcan sec. XIV-XV ; 10. Fragment de buză de oală sec. XVI ; 15. Fragment 
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Cercetările efectuate pe Dealul Spirii au îmbogăţit harta arheo
logică a oraşului cu un nou obiectiv aflat într-o zonă în vecinătatea 
<::ăreia se va începe în mai 1679 înălţarea mănăstirii Cotrocenilor :m, iar 
în 1775 a Curţii Arse din Bucureşti. 

DEALUL GROZA VEŞTI 

În cursul ultimelor luni ale anului 1965, au fost descoperite ves
tigii arheologice şi pe şantierul Institutului Politehnic din Bucureşti, 
deschis pe Dealul Grozăveştilor. Cercetările întreprinse în condiţiile unei 
toamne umede şi reci 27 şi a lucrărilor de decapare executate cu maşini 
moderne, au dus la stabilirea etapelor mari de locuire a acestui pro
montoriu de pe partea dreaptă a riului Dîmboviţa. Terenul, flancat la 
est de albia rîului, la nord şi vest de văioage largi se prezintă ca un 
pinten de deal ce a favorizat existenţa unor aşezări datînd din epoca 
bronzului, a feudalismului timpuriu şi din epoca feudală. 

Un strat gros de 0,05-0,20 m de pămînt cenuşiu castaniu, conţinea 
bogate fragmente ceramice din epoca bronzului, tipice culturilor Clina 
şi Tei (fig. II/3-4). 

Etapa de locuire feudală timpurie este marcată de un strat de 
pămînt cenuşiu închis şi de unele urme de locuire, printre care se 
remarcă un bordei dotat cu cuptor săpat într-un calup de pămînt cruţat. 

Materialul ceramic descoperit în această staţiune este bogat şi 
variat. El provine de la borcane lucrate din pastă amestecată cu nisip, 
arderea fiind de cele mai multe ori incompletă. Pereţii vaselor sînt 
groşi, buza terminîndu-se adesea cu o întoarcere în formă de colac. 
Decorul este cel obişnuit la ceramica culturii Dridu :lS. Ceea ce atrage 
atenţia este predominarea striurilor adînci, distanţate, neglijent executate. 
Cîteva fragmente provin de la borcane scunde avînd un decor de striuri 
dense. Pe umărul vaselor găsite la Grozăveşti se întîlneşte motivul de 
striuri în val, şiruri de împunsături etc. Două fragmente de buză se 
deosebesc de masa mare a materialului feudal timpuriu. Ele prezintă 
la exterior o nervură puternică, marginea buzei fiind tăiată drept. Pe 
umăr s-a aşternut un brîu de linii în val scurt iar sub acesta striuri 
foarte şterse. Prin forma lor aceste buze anunţă ceramica medievală din 
sec. al XIV-lea (fig. 1/6 ; II/6). Reţine de asemenea atenţia un fragment 
de vas, probabil o cratiţă, care are la interior o toartă de susţinere cu 
o nervură longitudinală (fig. 1/7). Vase din această categorie, cu toartă 
la exterior însă, au mai fost descoperite recent la Curtea Veche, ele fiind 
datate din sec. al XI-lea. La Grozăveşti ceramica cu decor obţinut prin 
lucru este foarte puţină, la fel ca şi fragmentele de amfore. 

De la aşezarea feudală au mai putut fi semnalate opt resturi de 
locuinţe, cuptoare de copt pîinea, necropola. Satul ocupa întreaga por-

~6 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 189. 
2' La aceste cercetări a luat parte Aristide Ştefănescu - student. 
28 Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridtt, Ed. Acad., 1967, p. 81-84. 
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F'ig. II. Dealul Spirii: 1. Uneallă de silex; 2. F'ragmenl din epoca bronzului ; 
JO. Fragment cahlă sec. XVI ; Grozăveşti: 3-4. Frngmente din epoca bronzului; 

5-i. Fragmente sec. X-XI ; 8-9. F ragmente de oală şi farfurie sec. XVI. 
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ţiune avansată a dealului, avînd gospodăriile răsfirate în jurul cimi
tirului. 

Cele mai vechi indicii medievale datează de la sfîrşitul sec. al 
JXIV-lea avînd analogii pînă la identitate cu materialele ce aparţin sa
tului Măicăneşti. Astfel fragmentele de borcan cu pereţii executaţi 
dintr-o pastă fină, cu buza uşor trasă în afară, şi cu o şenţuire evidentă 
pe partea exterioară, sînt datate la Măicăneşti cu monede emise de 
Mircea cel Bătrîn l9 (fig. I/9). 

Prezenţa acestor vestigii dovedeşte că aşezarea de aici, care nu 
poate fi decît satul Grozăveşti, este cu un veac mai veche d.ecît prima 
ei atestare documentară din 9 oct. 1492 30. Satul a continuat să dăi
nuiască în această vatră pînă către sfîrşitul sec. al XVI-lea, aşa cum 
indică vasele cu buza dreaptă, uşor agiitată la exterior, prin două ca
neluri, şi decorate pe umăr cu dungi de angobă albă, descoperite recent 
(fig. I/10). 

Din observaţiile făcute la unul din bordeie rezultă că laturile 
acestor locuinţe erau de cca 3,25 X 3,80 m. Particularitatea lor o alcă
tuieşte însă cuptorul la care a fost întrebuinţată, pentru amenajarea 
vetrei, cărămida dreptunghiulară sau pătrată. Unul din bordeie a avut 
două cuptoare alăturate. Cuptorul A cu dimensiunile de 1 m X 0,90 m 
a fost săpat în pămînt fiind dotat la început cu vatră de lut. Ulterior 
partea dinspre gură a fost căptuşită cu cărămizi pătrate cu latura de 
cca 27 cm, sau dreptunghiulare (24 X 13,5 X 3,5 cm). Cuptorul B din 
aceiaşi locuinţă, cu diametrele de 1,10 X 0,74 m nu a fost căptuşit cu 
cărămidă. In ambele cuptoare s-au găsit oase de animale şi fragmente 
de vase din sec. al XVI-lea. 

Un alt bordei a avut cuptorul căptuşit pe vatră tot cu cărămidă. 
Sistemul acesta de folosire a cărămizii la vatra cuptoarelor este sem
nalat atît la rr'înganu 31 cît şi în locuinţele satului Mărăcineşti, cercetate 
în raza localităţii Căldăraru 3:1. Cuptoarele de la Grozăveşti beneficiau 
însă, în cea mai mare parte, de cărămizi patrate, a căror dimensiune 
nu a mai fost întîlnită pînă în prezent la Bucureşti 33• După forma şi 
mărimea lor aceste cărămizi amintesc pe cele de factură bizantină. 

La cele 12 morminte cercetate nu a fost găsit nici un element de 
datare certă. Numai la unul din morminte s-a găsit un fragment de cercel 
din bronz. lnmormîntarea s-a făcut totuşi după ritul ortodox ceea ce 
dovedeşte că necropola aparţine aşezării feudale. 

29 Margareta Constantiniu şi Panait I. Panait, Şantierul Băneasa-Străuleşti. 
Cercetările din sectorul Măicăneşti (1964-1006) în M.J.M., VI, Bucureşti, 1968, 
p. 74, fig. 13/1-7. 

311 Documente privind istoria Romdniei B. Ţara Româneasca, sec. XIII, XIV 
şi xv, p. 212-213. 

31 Cuptorul 1 din şanţul III şi cuptorul 1 din şanţul IV. 
32 Gh. Cantacuzino, Unele probleme istorice privind aşezările medievale mun

tene în lumina cercetărilor arheologice de la Cernica, în S.C.l.V„ an XIV, (1963) 
nr. 2, p. 370. 

3J Cărămizi patrate însă cu latura de 14 cm au fost întîlnite la pavimentul 
unei locuinţe din incinta Hanului Manuc, datînd din sec. al XVII-lea. 
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Observaţiile sumare efectuate în acest loc au permis astfel loca
lizarea satului Grozăveşti a cărei existenţă s-a desfăşurat pe acest pro
montoriu de la sfîrşitul sec. al XIV-lea pînă către sfîrşitul sec. al XVI-lea. 

_.:C I 5 

* 
Insemnările pe şantierele de construcţii au stabilit vetrele a două 

din satele de pe teritoriul de azi al Bucureştilor, Lupeşti şi Grozăveşti, 
au precizat limite ale oraşului la sfîrşitul sec. al XV-lea şi începutul sec. 
al XVI-lea şi au dus la precizarea laturilor mănăstirii Sărindaru, năruită 
la sfîrşitul sec. al XIX-lea. 

Completînd cercetările efectuate pe şantierele arheologice, aceste 
descoperiri aduc ştiri importante la cunoaşterea istoriei medievale a 
Bucureştilor. 

NOTES ARCHEOLOGIQUES AUX CHANTIERS DE CONSTRUCTION 
DE BUCAREST (II) 

REsUME 

A l'occasion des importants travaux edilitaires-urbanistiques effectues sur 
le territoire de Bucarest on a signale de nouveaux vestiges archeologiques qul 
-completent la connaissance de l'histoire de territoire du cette ville. 

LA PLJ\jCE DU QU AI. Dans le voisinage immediat des blocs recemment 
<'onstruits on a decouvert des fragments ceramiques du Xeme-Xleme siecle et 
une chaumiere dotee d'un four. Toujours ici ont apparu deux habitations feodales 
.qui prouvent qu'â la fin du XVeme siecle l'etablissement de Bucarest s'etendait 
jusque dans cette zone. 

L' A VENUE DE LA VICTOIRE. Au bout sud-est de cette importante voie 
de communication on a signale au milieu de la rue des tombes de la necropole de 
l'eglise Măgureanu et des murs qm appartenaient a des constructions feodales du 
XVII-t?me-XVIIIeme siecle. Ces decouvertes montrent que le trace actuel ne 
correspond pas a la vieille rue qu1 unissait B\lcarest au palais de Mogoşoaia. 

LA COLLINE SPIRii. Dans la portion la plus haute de la Colline Spirii, 
situee au bord droit de la Dîmboviţa ont apparu des traces d'habitat du neoliti
que, de l'âge de bronze - la culture Tei - et du temps du feodalisme a son com
mencement. En meme temps on a identifie ici le foyer du village Lupeşti, marque 
par des habitations, une necropole, des fosses a cereales. 

LA COLLINE GROZAVEŞTI. Situee toujours sur la rive droite de la mm
boviţa, cette colline a ete intensement habite â l'epoque du bronze (cultures Glina 
et Tei) ainsi que temoignent Ies nombreux fragments de vases decouverts dan!t 
la couche de terre grise-brune. On a precise des traces d'habitation feodale pre
·COCe (Xeme-Xleme s.) ainsi que des vestiges du village Grozăveşti des XIVeme
XVIeme s. On a trouve des habitations douees de fours doubles de briques carrees 
et rectangulaires, la necropole, Ies fours a pain de ce village. 

On a precise ainsi Ies foyers de deux des villages englobes a present dans 
le rayon de la ville de Bucarest et on a fait des observations concernant le trace 
suivi par le Pont de Mogoşoaia, l'une des plus importantes arteres de circula
tion de l'epoque feodale. 
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I I . STUDII DE ISTORIE 

ROLUL BUCURE.5TILOR IN STIMULAREA RELAŢIIWR 
DINTRE ŢARILE ROMANE lN EPOCA FEUDALA "' 

de PANAIT I. PAN.UT 

Pe trunchiul viguros al romanităţii dar în condiţii şi vremuri deo
sebite s-au constituit, deoparte şi de alta a Carpaţilor, cele trei ţări 
feudale române, a căror dăinuire avea să se consemneze în istorie timp 
de aproape un mileniu. Procesul acesta început în zorii epocii medievale 
s-a încheiat la 1 decembrie 1918, atunci cînd Transilvania s-a alăturat 
celorlalte două ţări constitui<te deja într-un stat naţional, la 24 ianuarie 
1859. Cazul ţărilor române nu este unic în Europa. Italia a cunoscut 
fenomenul sciziparităţii politice în tot evul mediu şi abia mijlocul sec. 
al XIX-lea avea să aducă, după multe eforturi şi sacrificii, constituirea 
Italiei de azi. Germanii au urmat acelaşi făgaş istoric. În partea de răsărit 
a Europei formarea statelor feudale, petrecută în condiţiile descom
punerii relaţiilor gentilice, în unele zone, sau a relaţiilor sclavagiste în
altele, a fost puternic stînjenită de neîncetatele mişcări de popoare mi-, 
gratoare. La români acest factor a intervenit în prima fază a existenţei 
acestor state, menţinîndu-se apoi timp de mai multe secole. Populaţia 
din Transilvania era organizată în cîteva formaţiuni politice cînd şi-au 

făcut prezenţa cetele de călăreţi maghiari. Voievodatul Transilvaniei s-a 
constituit în sec. al XII-lea în condiţiile ocupaţiei străine dar ţinîndu-se 
seama de realităţile autohtone 1. Pînă în sec. al XVI-lea Transilvania 
~·i-a păstrat o puternică autonomie. La sud şi la răsărit de munţi, Ţara 
Românească şi Moldova s-au format ca un rezultat firesc al dezvoltării 
economice şi sociale şi concomitent cu lupta dîrză a populaţiei autohtone 
împotriva pericolului tătar şi a tendinţelor suzeranitare ale coroanei 
maghiare. Abia constituite aceste state au fost ţinta unor repetate şi 

impunătoare desfăşurări de armate otomane şi tătare. Din sec. al XV-lea 
ţările extracarpatice au beneficiat de o semiindependenţă, înlăturată. 

* Comunicare ţinută în cadrul ciclului Muzeului de istorie a municipiului 
Bucureşti la 23.X.1968. 

t Vin istoria Transilvaniei I, Buc., 196G, p. 83. l'. P. Panaitcscu Introducere 
la istoria culturii româneşti, Bucureşti Hl69, p. 234. 
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:pentru scurte vremuri prin eroica ridicare a unor voievozi ale căror 
nume se rosteau de pe atunci la unele Curţi europene. După sînge
roasa luptă din mlaştinile Mohacsului, de la 29 august 1526, Transilvania 
a primit şi ea suzeranitatea turcească pe care o va menţine pînă după 
marea bătălie de sub zidurile Vienei din 1683, cînd oştile imperiale vor 
avea nevoie numai de patru ani pentru a se cantona în oraşele de pe 
versantul nordic al Carpaţilor meridionali 3. De atunci pînă în 1918 
istoria Transilvaniei s-a împletit cu aceia a eteroclitului Imperiu 
habsburgic pe cînd Moldova şi Ţara Românească rămîn să înfrunte în 
cadrul Imperiului otoman, decăderea, corupţia şi zvîrcolirile acestui co
losal stat militarist feudal. Ar fi greşit dacă am limita enunţarea ţărilor 
din interesele cărora numeroase oşti străine au încălcat teritoriile Mol
dovei, Ţării Româneşti sau Transilvaniei de numeroase ori, numai la 
cele pe care le-am amintit pînă acum. Istoria a consemnat tendinţele 
panilor şi ale unor regi de a împinge graniţele Poloniei feudale cu mult 
sub limitele sudice ale Pocuţiei. Cu secolul al XVIII-lea o nouă forţă 
politică, Rusia ţaristă îşi leagă aspiraţiile de coamele munţilor Carpaţi. 
Politica ei îmbracă adesea haina eliberării popoarelor creştine de sub 
apăsarea musulmanilor, stăpănitori ai Sfîntului mormînt dar şi ai strîm
torilor Mării Negre atît de rîvnite de noii stăpînitori ai întregii părţi 
nordice a Mării Negre. De aici bătălii scurte dar decisive ca cea de pe 
Prut din 1711 sau războaie lungi, cu cantonări de trupe pe pămîntul 
românesc, ca acelea din prima jumătate a sec. al XIX-lea. Infruntînd 
vicisitudinele unei istorii atît de frămîntate poporul român a dăinuit şi 
şi-a creiat cultura sa materială şi spiritual unitară pe întregul teritoriu 
locuit de el. Acest proces a fost determinat pe deoparte de fondul comun 
.care stă la originea locuitorilor de dincolo şi de dincoace de Carpaţi, 

iar pe de alta, de neîntreruptele legături statornicite între Transilvania, 
Ţara Românească şi Moldova. Munţii n-au reprezentat nici o dată o 
barieră, chiar dacă pe crestele lor fuseseră împlîntate graniţele politice 
.ale unor state. Legăturile dintre românii din Transilvania şi cei de din
coace de munţi nu au putut fi niciodată întrerupte 3. Chiar cînd oşti 
.ca acelea ale lui Alexandru Aldea, Basarabă Ţepeluş sau Radu Mihnea 
sînt tîrîte de otomani în pustietoare expediţii în Transilvania, tratativele 
intre voievozii români şi conducătorii oraşelor ardeleneşti, ca să luăm 
numai un astfel de exemplu politic, continuă în mod firesc. In anul 1480 
_Neagul Vornicul trimetea o scrisoare braşovenilor în dorinţa de a cla
rifica unele neînţelegeri ivite prin participarea lui Basarabă Ţepeluş la 

2 I. Crăciun - Răzvrătirea saşilor din Braşov la 1688 în S.M.l.M., I (1956), 
,p. 200. 

a într-una din primele scrisori trimise braşovenilor în preziua marei cam
panii otomane, Alex. Aldea arăta că patru oşti mari sînt pregătite la Dunăre. 
„Drept aceia, fraţii mei, eu cu voi pot, iar fără voi nu pot sta dinaintea lor", 
sublinia voievodul. (Grigore Tocilescu, 534 documente istorice. Ducureşti, 1931, 
p. 30). Apoi informaţiile plecate din Ţara Românească vor continua, mergîndu-se 
pînă la propunerea de a se trece de partea trupelor transilvănene chiar în timpul 
bătăliei. (Ibidem, p. 35). 

" Grigore Tocilescu, op. cit., p. 117-118. 
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expediţia otomană, sfîrşită cu marea luptă de pe Cîmpia Pîinii. Bătrînul 
dregător recunoştea că s-au provocat oraşelor transilvănene multe preju
dicii „Insă domnul nostru _:.___ scrie el - şi-a trimes totdeauna în taină 
vorbele sale către voi şi aţi ştiut ; şi capul şi l-a pus şi destul a cheltuit, 
ca să nu se facă rău oraşului şi cetăţii noastre. Şi dacă s-a făcut ceva, 
a fost iarăşi fără voia lui, asta s-o ştiţi domnia voastră" 5. Cînd unii 
voievozi încercau, după exemplul lui Vlad Ţepeş şi apoi al lui Neagoe 
Basarab, să introducă unele restricţii economice sînt generate nemulţu
miri profunde care duc pînă la ciocniri armate. Sau atunci cînd împă
răteasa Maria Tereza emite, în 1770, un drastic ordin pentru interzi
cerea aducerii cărţilor din ţările de peste munte sub aspra pedeapsă, 
preoţii şi negustorii pcriclitîndu-şi viaţa, poartă în satele transilvănene 
slova culeasă pe teascuri valahe. Dovadă stau şi astăzi numeroasele cărţi 
sau consemnări despre cărţi româneşti procurate în a doua jumătate 
a sec. al XVIII-lea din '_j-'ara Românească sau din Moldova. 

Analizînd acest proces nu putem trece cu vederea rolul pe care 
l-au avut oraşele în promovarea şi lărgirea legăturilor dintre ţările ro
mâne. Braşovul, Sibiul, Bistriţa, pentru Transilvania, Baia, Suceava, 
laşul în Moldova, Argeşul, Cîmpulungul sau Tîrgoviştea din Ţara Româ
nească, cărora li se pot alătura multe alte aşezări urbane de mai mică 
importanţă, au avut un rol însemnat. Putem spune chiar că unele dintre 
ele, cum este cazul Braşovului, au avut un puternic rol stimulator eco
nomic, întrucît produsele realizate în atelierele meşteşugăreşti de aici 
au contribuit la intensificarea schimburilor şi la producerea unor noi 
bunuri materiale. 

Oraşul Bucureşti a înmănunchiat în epoca feudală funcţiile de 
centru al vieţii economice, politice şi culturale a Ţării Româneşti, către 

care convergeau adesea interesele românilor de pretutindeni. 
Constituit ca rezultat al unui proces îndelungat ale cărui începuturi 

se plasează în sec. al XIV-lea 6 tîrgul acesta de pe cursul mijlociu al 
Dîmboviţei, a reprezentat un loc de desfacere a mărfurilor indigene dar 
şi al acelora lucrate în atelierele transilvănene sau balcanice. Cercetarea, 
îndeosebi a satului Măicăneşti, a dus la descoperirea în inventarul fu
nerar al locuitorilor a valoroase indicii privitoare la relaţiile aşezărilor 
ce gravitau în jurul Bucureştilor cu oraşele transilvănene. O bună parte 
din podoabele, obiectele de uz casnic, de îmbrăcăminte, sînt executate în 
ateliere pe care le putem presupune a fi funcţionat dincolo de munţi. 7 

Fenomenul este normal atîta vreme cît cunoaştem nu numai gama 
largă a produselor vehiculate prin trecătorile munţilor dar şi dorinţa ne
gustorilor transilvăneni de a atinge albia Dunării de jos cu bogatele ei 

s Ion Bogdan, Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti 
cu Braşovul şi Ungaria, Bucureşti, 1902, p. 211. 

6 P. I. Panait, Cetatea Bucureştilor în secolele XIV-XV în Revista muzeelor, 
an VI (1969), nr. 4, p. 318. 

7 Ibidem, Inceputurile oraşului Bucureşti în lumina cercetărilor arheologice, 
în M.I.M. V (1967), p. 23. 
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bălţi. ln condiţiile sporirii factorului demografic, s a dezvoltării economice· 
a aşezărilor din Vlăsia, a intensificării schimburilor de mărfuri şi a ori
entării comerţului, mai întîi timid, apoi din plin spre Balcani, tîrgul 
Bucureştilor sporeşte în importanţă devenind loc de popas, de desfa
cere şi de protecţie, a chervanelor ce urmau bătutul drum al Giurgiu
lui. Dezvoltarea acestei aşezări s-a petrecut lent, rolul esenţial reve
nind elementului local, capabil să promoveze unele transformări urba
nistice pe care stabilirea reşedinţei domneşti le amplifică, împingîndu-le 
spre maturizare. Rămînerea curţii voievodale la început vremelnică, apoi 
definitivă, a dat un puternic impuls Bucureştilor transformîndu-1, în nu
mai două veacuri, în cel de al doilea oraş din Balcani, înainte-i stînd 
doar vechiul Bizanţ. Prestigiul „minunatei cetăţi a Bucureştilor" aşa cum 
oraşul apare denumit într-un hrisov de la Radu Paisie, 9 va spori însă, 
in primul rînd datorită multiplelor relaţii cu celelalte două ţări române, 
cu popoarele învecinate. 

lncă de la sfîrşitul secolului al XV-lea Bucureştiul deveniseră un 
însemnat centru comercial balcanic. Aici se încheiau tranzacţii între ne
gustorii locali cu cei transilvăneni şi turci. „Am trimis - scria Basarabă 
Laiotă braşovenilor - un om al domniei mele acolo la prietenia voas
tră, pentru că a venit un negustor turc cu marfă bună şi multă şi e un 
bun prieten al domniei mele, mic foarte bun prieten domniei mele ; deci 
vă dau de ştire prieteniei voastre oricine dintre prieteniile voastre ar 
avea marfă să-şi trimeată omul şi să se tocmească şi să se înţeleagă cu 
turcul aici în cetatea Bucureşti, cum îi va fi voia." iO 

Scrisoarea este clară întrucît ea subliniază nu numai o simplă 
procurare de mărfuri orientale ci şi desfacerea unor produse româneşti 
prin intermediul pieţii bucureştene. Intr-o altă scrisoare din 1476 ace
laşi Basarabă scria braşovenilor că nu va împiedeca cu nimic trimiterea 
la ei a piperului, mătăsii sau a altor mărfuri de provenienţă orientală. 11 

Putem admite ca perioadă de început a rolului stimulator al Bucu
reştilor, în domeniul relaţiilor dintre ţările române, sec. al XV-lea., In 
fond acest rol va decurge în epoca feudală din faptul că oraşul Bucureşti 
era în primul rînd un puternic centru economic, era reşedinţa voievodală, 
centrul vieţii politice şi diplomatice valahe, era unul dintre cele mai 
fecunde focare ale ştiinţei şi culturii rom;.lncşti. 

Documentele vremii consemnează alături de produsele locale des
făcute pe piaţa oraşului de reşedinţă domnească şi un lot variat de ar
ticole transilvănene. In schimbul peştelui, al mierii şi al cerii, al vi
telor cumpărate din ţară se aduceau de la Braşov, Sibiu sau Sighişoara 
unelte, arme, pînzeturi, sfoară, cuţite, obiecte de îmbrăcăminte ş. a. 12 

8 Acest fapt este dovedit la Bucureşti prin stabilirea vetrei a numeroase 
sate datînd din sec. al XIV-lea ca: Grozăveşti, Lupeşti, Greci, (sat descoperit 
î'n cartierul Vitan) Măicăneşti, aşezarea de pe malurile Ciorogirlei descoperită pe 
teritoriul satului Vîrteju, ş. a. 

9 Documente privind istoria României, B. Ţara Românească veac. XVI.,. 
voi. II, p. 168-170. 
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rn Ion Bogdan, Documente şi regeste .. „ Bucureşti. 1902, p. 153-154. 
H Ion Bogdan, Relaţiile ... , Bucureşti, 1905, p. 129. 
12 N. Iorga, Studii şi documente X, p. 27. 
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De la „pălăriile înalte româneşti" pînă la cepurile de buţi şi piroane, 
erau vîndute în prăvăliile din tîrgul Bucureştilor sorturi variate de 
produse transilvănene. Dacă în 1503 oraşul Bucureşti ocupa locul VI 
in ordinea aşezărilor muntene ce întreţineau relaţii cu Brac,;ovul 13 şi 
locul III în 1529 -- 1530 după numărul de negustori înscrişi în regis
trele vigesimale 11, în sec. XVII-XVIII oraşul de reşedinţă domnească 
de ;pe Dîmboviţa va trece pe locul I. Acest fapt se datora în primul 
rînd puternicii dezvoltări a forţelor de producţie locale. In cursul sec. 
al XVII-lea sînt sesizate transformări esenţiale, fiind atestate nume
roase meşteşuguri noi printre care caretaşii, sîrmarii, zelarii, copciarii 
ş.a. 15. Esenţială este totodată sporirea numărului meşteşugarilor mai 
vechi ca tabaci, cojocari, cizmari, curelari, croitori. 16 Producţia locală, 
completată cu mărfuri aduse din alte părţi şi îndeosebi din centrele de 
peste munţi, surprinde şi pe unii călători străini. Vizitînd, în anii 
1707-1703, Ţara Românească, Ipolit Vişenschi găseşte la Bucureşti 
„multe pieţe cu barace" şi este plăcut impresionat de faptul că aici 
pîinea şi fructele sînt din belşug. 17 Tranzacţiile cele mai curente, care 
cuprindeau un mare sortiment de mărfuri se făceau cu oraşele Braşov 
şi Sibiu de către negustori sau chiar de trimişii domnitorului. Este cu
noscut faptul că Vodă Constantin Brîncoveanu obişnuia să-şi procure, 
fără intermediul neguţătorilor, mărfurile ce îi erau necesare. Princi
palul articol adus atunci din Transilvania era postavul, folosit pentru 
darurile anuale ce se făceau curtenilor şi oştenilor. Incă din ultimele 
luni ale anului Constantin Brîncoveanu trimitea la marele judeţ al 
Braşovului un dregător pentru a face comanda şi a plăti arvună pentru 
postavul care urma să fie gata în februarie anul viitor. 

In fiecare an postăvarii braşoveni erau angajaţi în lunile de iarnă 
să execute comenzile Curţii domneşti de la Bucureşti. In 1705 valoarea 
celor -170 bucăţi de postav comandate era de 3300 taleri. j8 In 1708 vor 
.fi comandate 350 bucăţi de postav albastru. Curtea domnească şi boierii 
îşi procurau de peste munţi vase de cositor: şi argint, bijuterii, clopote, 
carete ş. a. Înseşi peceţile voievodului erau executate de meşteri tran
silvăneni. Aceste legături erau deseori nu numai simple raporturi co
merciale ci şi mijloace directe prin care Constantin Vodă Brîncoveanu 
întreţinea contactul permanent cu populaţia de dincolo de munţi. 19 Bra-
şovul şi Sibiul au avut în această perioadă la Curtea domnească din 
Bucureşti un consecvent susţinător moral şi material, dată fiind situaţia 
grea prin care ele treceau în condiţiile ocupaţiei austriece. Voievodul 
român nu a precupeţit nimic din ceea ce ar fi putut să-i ajute pe tran-

t3 R. Manolescu, Schimbul de mărfuri dintre Ţara Românească şi Braşov 
în prima jumătate a sec. al XVI-lea, în S.M.I.M. 1 (1956), p. 185. 

H Ibidem, p. 188. 
15 Şt. Olteanu, Meşteşugurile din Bucureşti, „Studii", XII (1959), nr. 6, p. !J3. 
16 Şt. Olteanu, Constantin Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi 

Moldova în Evul Mediu, Ed. Acad., 1969, p. 169-182. 
u Gheorghe Bezviconi, Călători ruşi în Moldova si în Muntenia, Bucureşti, 

1947, p. 80. 
1s N. Iorga, Studii şi documente X, p. 66-67. 
19 Şt. Ionescu, P. I. Panait, Constantin Vodă Brîncoveanu, Bucureşti, 1969, p. 99. 
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silvăneni. O carte din 8 ianuarie 1701 cuprindea scutirea tuturor ne
gustorilor transilvăneni de peste 25 de biruri. Ei beneficiau de asemeni 
de o dare fixă anuală de 1000 taleri care reprezenta o reală protejare 
din partea domniei. Tîrziu, la 1765 Ştefan Racoviţă scutea şi el pe 
negustorii braşoveni de toate dările, stabilindu-le o ruptoare de 300 ta
leri pe an şi dispunînd ca mărfurile pentru Bucureşti să nu fie des
făcute de vameşul de la Cîmpina ci să fie aduse direct la Carvasara. :ro 
Totuşi, datorită decăderii centrelor transilvănene, tot mai mult afectate 
de concurenţa vieneză, comerţul cu Ţara Românească înregistrează as
pecte noi. La acest proces concură şi faptul că prisosul de bunuri din 
Ţara Românească este îndreptat, de cele mai multe ori forţat, spre 
Imperiul otoman, greu încercat prin pierderea unor teritorii cerealiere. 
Fără a se petrece o întrerupere a schimbului de mărfuri cu Ardealul 
se constată creşterea rolului devenit precumpănitor al comerţului cu 
bani pe care transilvănenii îl promovau cu Bucureştii. 

Mulţi transilvăneni îşi vor face, în sec. al XVIII-lea, ucenicia 
meseriei în prăvăliile de aici şi după ce vor strînge unele sume de bani 
se vor întoarce la casele lor. Aşa este cazul lui Petru Mincu despre care 
un atestat dat de negustorii braşoveni arată că „a slujit la negustori de 
treabă (d~n Bucureşti - n.n.) pînă ce şi-a făcut şi el un ca;pital de 
4000 lei" :11. Unii dintre aceştia, aşa numiţii supuşi Kezaro Krăeşti, se 
grupau în jurul hanului Sf. Gheorghe Nou rămînînd pentru totdeauna 
la Bucureşti. Ei vor îndrăgi oraşul şi lăcaşurile lui cărora le vor închina 
însemnate sume de bani. Diata negustorului Dan sin Dan braşoveanul 
din 21 decembrie 1801 consemnează dorinţa acestuia de a se dărui „bi
sericii cei nouă dela Cernica" 3000 taleri pe cînd bisericii Sf. Nicolaie 
din Schei îi lasă doar 400 taleri. 22 Activitatea unor negustori braşoveni 
ca: Gavril Hagi Hristea, N. Dumitrescu, Hagi Ioan Grecul, Petcu Poli
grad, N. Gămulea, Radu Pricop, Dumitru Moise ş. a. se înscrie nu nu
mai ca o parte a vieţii comerciale a Bucureştilor ci şi ca o legătură 
directă între locuitorii celor două ţări româneşti. 

Numărul acestor negustori sosiţi de peste munţi este apreciat de 
consulul general prusian la Bucureşti I. F. Neigebauer, într-o lucrare 
apărută la Leipzig în 1848, la peste 4000 persoane. 33 

Unii dintre ei facilitau trecerea mărfurilor orientale sau medite
raneene spre Ardeal, alţii se ocupau cu neguţătoria produselor locale. 
Rolul Bucureştilor rămîne concretizat în calitatea lui de cel mai puternic 
centru economic unde se produc, se desfac şi se tranzitează, cele mai 
însemnate cantităţi de mărfuri din Ţara Românească. 

Dar mai este un aspect discutînd rolul stimulator al acestui oraş 
în epoca medievală. Un aspect care începînd din sec. al XV-lea se va 
împleti cu fenomenul economic nneori protejîndu-1 pe calea relaţiilor 

~ D. Z. Furnica, Documente privttoare la r.omerţul românesc 1473-1868, 
Bucureşti, 1931, p. 20-23. 

21 Arh. Stat Braşov. Act Magist. 2049. 
22 Ibidem, Act. Jud. 7, p. 1802. 
23 Constantin C. Angelescu, Primele încercări de a înfiinţa instit11ţii de 

credit în Moldova, în S.C.S. Istorie, Iaşi, an. XIV (Hl63), fas. 2, p. 184. 
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diplomatice, alteori prin mijlocirea armelor. Este acelaşi aspect politic 
care uneori se conturează ca o tendinţă hotărîtă din partea acestor ţări 
de a se uni într-o singură forţă împotriva duşmanilor comuni. Scriind 
judeţului şi celor 12 pîrgari din Braşov, Vladislav al III-iea motiva unele 
neînţelegeri ivite subliniind în concluzie că scopul său este „ca ţara. 
înălţimii sale Craiului şi cei din Ţara Românească să fie amîndouă ţă
rile creştine unite, ca una singură, numai ca să ne putem apăra de vrăj
maşii noştri şi ai legii creştineşti" 24. O scrisoare, care răspunde atit 
realităţilor economice cît şi celor politice, avea să întocmească în 1558 
mare vornic Stănilă care adresîndu-se braşovenilor le spunea : „Ştiţi 
bine că fără noi, voi nu puteţi fi şi ţara voastră, ţara Bîrsei fără ţara 
noastră nu poate" 25 Este în această concisa confirmare un adevăr 
care a determinat numeroase evenimente politice în cadrul cărora ora
şul Bucureşti a avut un rol însemnat. Valabilitatea lui depăşea însă re
laţiile valaho-transilvănene ea răsfrîngîndu-se puternic şi în relaţiile cu 
Moldova. Elocvente în istoria Bucureştilor sînt evenimentele din cel 
de al VIII-lea deceniu al sec. al XV-lea cînd oşti moldo-transilvănene 
aveau să descindă de două ori, în aceiaşi lună de toamnă noiembrie, 
1473 şi 1476 în oraşul de pe Dîmboviţa. 

Evenimentele nu erau altceva decît măsuri luate pentru supri
marea de pe scaunul Ţării Româneşti a acelor voievozi filo-otomani şi 
înscăunarea unor persoane apte să susţină steagul luptei contra oştilor 
sultanale. Dar faptele merg pînl! aici. Nici unul din voievozii epocii res
pective nu s-a gîndit să realizeze unirea politică a celor trei state ro
mâne. Ştefan cel Mare l-a alungat pe Radul cel Frumos din Bucureşti 
dar în locul lui l-a pus pe Laiotă Basarabă, iar în 1476 pe Vlad Ţepeş, 
din nefericire stătător în scaunul voievodal doar două săptămîni. El nu 
a schiţat nici o încercare să se întroneze şi ca voievod al Ţării Româ
neşti. Se petrece însă, în decursul acestor momente, un alt fenomen 
demn de a fi remarcat, acela al solidarităţii împotriva pericolului comun 
otoman. 26 In fond societatea feudală nu putea zămisli ideia unităţii de
cît prin filtrul luptei comune contra unor forţe politice adverse. Insăşi 
marea operă a lui Mihai Viteazul, acea Unire a Ţării Româneşti cu 
['ransilvania şi Moldova din 1599-1600 porneşte tot din necesitatea 
înlăturării unor primejdii străine. 

Domnia acestui voievod începe într-o perioadă în care Europa era 
agitată din nou de eminenţa unei cruciade împotriva Imperiului otoman. 
Momentul acesta găsea în sentimentele noului domn dorinţi de mult 
timp rîvnite. Cronicarul ardelean Szamăskăzy, bazîndu-se pe relatările 
lui Petre Grigorovici Armeanul, intim al voievodului. scrie că în sep
tembrie 1593 aflîndu-se la Poartă „cînd i-au dat căciula cu surguci în 
divan (Mihai - n.n.) a jurat în inima sa că îndată ce va lua domnia 
va scoate sabia împotriva turcilor. Chiar şi cînd a ieşit din divan şi-a 
încălecat, şi a fost dus de paşale şi begi la locuinţa sa şi atunci a jurat 

~ Ion Bogdan, Documente şi regeste, Bucureşti 1902, p. 164-165. 
25 Ibidem, p. 284. 
26 P. P. Panaitescu, Problema unificării politice a ţărilor române în epoca 

feudală în Studii privind unirea principatelor, Bucureşti, 1960, p. 63. 
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·că va fi duşmanul neîmpăcat al turcilor, ceea ce mulţi au auzit după 
aceea chiar din gura lui." 27 Acest om, despre care un izvor spune că 
.este pornit „din pulberea pămîntului", 28 a găsit un mediu propice 
gîndurilor sale în Ţara Românească unde nenorocirile poporului, după 
părerea lui Baltazar Walther, erau generate de „lipsa libertăţii din 
cauza incursiunilor duşmane, aruncarea în robie a mii şi mii de oa
meni, precum şi desfrînările violente şi umilitoare la care turcii sileau 
pc copii şi femei, de cele mai multe ori chiar în faţa părinţilor şi a 
bărbaţilor" w 

A fost necesară rămîncrea la Bucureşti, timp de un an pentru în
locuirea unor dregători plecaţi Porţii, pentru stabilirea legăturilor di
plomatice cu Sigismund Bathory al Transilvaniei şi cu Aron Tiranul. 
cel atît de crunt încercat în nesigura-i domnie din Moldova. S-a rea
lizat astfel o alianţă ce grupa, pentru o luptă comună, toate cele trei 
ţări române. Va fi menirea Bucureştilor să dea semnalul nu unei simple 
ridicări împotriva !naltei Porţi, ci al unui eveniment unic în istoria 
feudală a românilor. Baltasar Walther care şi-a cules informaţiile prin 
şederea sa la Curte, în vara anului 1597, spune că în toamna lui 1594 
a sosit la Bucureşti un Emir însoţit de 50 cămăraşi ai sultanului, de 
mulţi dregători, de 2000 din cei mai aleşi oşteni. Ei cereau lui Mihai 
10 OOO de florini ungureşti şi provizie. 

La 13 noiembrie 1594 socotindu-l pe voievod singur. turcii sub 
pretextul salutului, au încercat să-l prindă, dar Mihai a reuşit să se 
refugieze în tabăra ostaşilor săi. El a atacat corturile turcilor şi palatul 
de rezidenţă ale Emirului. Cronicarul menţi0nează că în toiul luptei 
înaltul dregător turc a aruncat pe fereastră „o ladă mare plină cu aur, 
pietre scumpe şi alte lucruri de preţ" :io dar românii nu s-au îmblînzit 
şi i-au ucis pe toţi. Semnalul luptei era dat aşa dar pe uliţele Bucureş
tilor. O mare victorie inaugura marele război, atît de bogat în acţiuni 
fulgerătoare la Dunăre, culminate cu sîngeroasa bătălie de la Călugăreni 
din August 1595. Contemporanii aştern în relatările lor f8iptele de arme 
ale voievodului dotat cu „virtuţile cele mai alese" animat de iubirea 
de ţară şi de „bună voinţă faţă de cei de o potrivă cu el" 31. Aceste 
alese calităţi au alcătuit izvorul lăuntric al succeselor marelui om po
litic de care se leagă înfăptuirea Unirii celor trei ţări carpatine pentru 
prima dată. Chiar dacă marşul spre locul victorios al cîmpului de la 
Şelimbăr avea să. înceapă de la Tîrgovişte-Ploieşti, oraşul Bucureşti ră
mîne aşezarea de care se leagă primele acţiuni ale unei bătălii din ra
ţiunea căreia se petreceau şi faptele din octombrie 1599 ca şi cele ce 
vor urma în rapida campanie din mai 1600 în Moldova. 32 La 27 mai 

21 I. Crăciun, Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la ro
mâni, Cluj, 1928, p. 100. 

28 I. Ionaşcu, Mihai Viteazul şi autorii tratatului de la Alba Julia (1595) în 
Anuarul Inst. de Ist. Cluj, V (1962), p. 11. 

29 Dan Simonescu, Cronica lui Baltasar Walther în S.M.I.M„ III (1959), p. 27. 
30 Ibidem p. 21. 
a1 Ibidem p. 19. 
32 Alexandru I. Gonţa, Campania lui Mihai Viteazul în Moldova în Studii, 

XIII (1960), 4, p. 141. 
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acel an era posibilă întărirea, la Iaşi, a unui hrisov de către Io Mihail 
domn al Ţării Româneşti şi Ardealului şi Moldovei 33• 

Dar la acea dată oraşul de pe Dimboviţa rămînea acoperit de 
-spuza provocată de otomani la retragerea precipitată a lui Sinan Paşa, 
acel fiu de pescar din oraşul italian Sorento, ajuns acum la înaintata-i 
vîrstă în fruntea nenorocoasei campanii. Noi calamităţi aveau să se 
abată apoi asupra Bucureştilor prin ocupaţiile succesive ale turcilor, po
lonezilor, tătarilor. Ele vor fi tot atît de grele ca şi bătălia pierdută la 
Mirăslău, ca luptele împotriva trupelor poloneze de la Năieni şi Ceptura 
şi ca marea dramă din zorii zilei de 9 august 1601, cînd în colbul ar
gilos al cîmpiei Turzii avea să cadă răpus de suliţi străine trupul erou
lui român. Scurta domnie a lui Mihai Viteazul alcătuieşte un episod de 
înaltă semnificaţie în istoria românilor de pretutindeni. Deşi condusă 
prin dregătorii dr~ sine stătătoare cele trei ţări române şi-au unit efor
turile împotriva unor primejdii comune, sub conducerea unui voievod 
pornit de la Bucureşti. Populaţia din Transilvania şi-a legat aspiraţiile 
de noul conducător şi a recunoscut în ţara de dincoace de munţi un 
sprijinitor preţios. Nu se stinsese ecoul mişeliei de pe cîmpia Turzii 
cînd în 1603 lui Radu Vodă Şerban, care zdrobise cetele lui Moise Sze
kely lîngă Braşov, i se adresau, de către un cioban de pe muntele Pe
tricea, următoarele cuvinte : 

„Hai doamna Măria Ta, 
Ştiu ascunsă cărarea, 
Printre stînci strămtă vîlcea 
Să nu simtă pasărea, 
Te tulesc în ţara mea 
Hai Doamne s-o stăpîneştl 
De păgîni s-o izbăveşti". ;I'< 

Dar vremurile marilor fapte de arme rămîn tot mai mult în urmă. 
Câtn:: mijlocul secolului al XVII-lea se încearcâ o nouă ridicare co
mună împotriva forţelor turco-tătare dar ea este înnecată în sînge. 
Turcii nu pot admite unirea ţărilor române fapt explicat şi de marele 
vizir Mehmed Kopri.ilu în scrisoarea adresată, în noiembrie 1659, ha
nului Aslan Ghirai al III-lea. „Doară ştie şi hanul - sublinia înaltul 
.demnitar de la Istanbul - că dacă două ţări sînt sub domnia aceluiaşi 
.om, acesta este contrar interselor devletului" 35 adică împărăţiei. 

Numai o singură dată, în 1703, Sublima Poartă a propus lui Con
stantin Vodă Brîncovcanu să preia pe lîngă scaunul 'l'ării Româneşti şi 
pe acela al Moldovei. Dar pînă a se ajunge aici a?J. fost necesare eforturi 
materiale şi diplomatice extraordinare, Domnia fostului ispravnic al 
Bucureştilor, descendent al boierilor din Brîncoveni şi al Cantacuzini-

3~ Documente privind istoria României A. Moldora, veacul XVI., vol. IV, 
p. 289. 

3'- G. Dem. Teodorescu, Poezii populare române, Bucureşti, 1885, p. 478-479. 
:i.-, M. Guboglu, Î documente turceşti..„ în Revista arhivelor, VIII (1965), 

p. 22:!. 
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lor, a început în tumultosul an 1688. Desfăşurări de forţe otomane şi 
austriece la graniţe, o solie trimisă de înaintaşul său, Şerban Vodă, pen
tru tratative la Viena, ofensiva catolică împotriva românilor transilvă
neni la care se adaugă marile greutăţi economice ale ţării, alcătuiau un 
climat sumbru pentru un început de domnie. Şi totuşi timp de peste 
un sfert de veac Ţara Românească va avea în fruntea ei pe acest Con
stantin Brîncoveanu a cărei personalitate s-a făcut remarcată nu numai 
la Iaşi sau peste Carpaţi ci cu mult peste graniţele acestor ţări. 

Brîncoveanu va înlocui spada cu cuvîntul şi atunci cînd acesta 
nu va fi convingător cu luciul strălucitor al aurului. Duşman al tur
cilor, neîncrezător în imperiali, Brîncoveanu se va strădui să polarizeze 
în cadrul politicii sale în primul rînd pe românii din Moldova şi Tran
silvania. Işi căsătoreşte fii şi fiice cu tinere vlăstare boiereşti din Mol
dova şi susţine în scaunul de la Iaşi pe ginerele său Constantin Duca. 
apoi pe Mihail Racoviţă. Nu va evita pentru scopurile sale în ţara de· 
dincolo de Milcov, nici încercările de împăcare cu Antioh, fiul bătrînu
lui rival Constantin Cantemir. Şi cînd în 1703 spulbera cu măiestrie· 
complotul ce-i provocase panica, apoi umilitorul drum la Adrianopol, cu 
imensele lui cheltuieli băneşti, Brîncoveanu se vede invitat de marele 
vizir să preia şi conducerea Moldovei. Acest fapt l-a neliniştit însă pe 
stolnicul Constantin Cantacuzino care socotea că numirea lui Brînco
veanu şi în scaunul ieşan este un mijloc de spoliere din partea turcilor. 
La 24 iunie 1703 el scria „dă vor turcii să dea Moldova asupra lui Vodă~ 
să ştii că nu pentru florile cucului, sau pentru alte ghizdării ale măriei 
sale, făr de cît, cum am zis mai sus, ca să dea el banii ce-ar cerea şi 
ai Moldovei şi cum zişi ştiindu-l de bogat mare, să miră cum îl vor mai 
mulge". 36 

Planul a eşuat, cuvîntul stolnicului fiind hotărîtor. Constantin Vodă 
va susţine învestirea lui Mihai Racoviţă, runic al politicii sale. Unele 
izvoare, mai puţin plauzibile, susţin că au fost momente cînd se punea 
problema înscăunării lui Constantin Vodă Brîncoveanu, pe tronul prin
ţilor transilvăneni. Nicolae da Porta, un levantin în general bine infor
mat, scrie că : „ardelenii care vedeau înlăturat principele lor închipuit 
(Apaffi - n.n.) temîndu-se de libertăţile lor după exemplul din Un
garia şi neavînd un om de această importanţă, date fiind grelele duş
mănii între dînşii, ar fi primit bucuros pe Brlncoveanu, om de frunte~ 
principe încoronat cu faimă de mare politic pentru a potoli revoluţiile 
lor de acasă". 37 

Un lucru este cert domnitorul de la Bucureşti a urmărit cu con
stanţă promovarea unei politici de apropiere cu Transilvania, cu popu
laţia românească de acolo. Lăsînd la o parte faptul că el a beneficiat 
de cele mai multe proprietăţi peste munţi din şirul voievozilor români -
Sîmbăta de Sus, Sîmbăta de Jos, Poiana Mărului, lbaşfalău, Casele din 
Scheii Braşovului şi cele din vatra veche a aceluiaşi oraş, se cuvine să 

36 Elena Ionescu-Georgescu, Corespondenţa Stolnicului Constantin Cantacu
zino„. (Mss.). 

:17 Ştefan Meteş, Moşiile domnilor şi boierilor din ţările române în Ardeal 
şi Unu::zria, Arad, 1925, p. 8. 
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amintim un alt aspect, acela care îl prezintă pe Constantin Brîncoveanu 
ca un apărător al ortodoxiei şi prin aceasta al legăturilor sufleteşti ce 
uneau acest popor atît de încercat prin ocupaţiile străine sau de pro
paganda catolică. 

De la intervenţiile directe la împărat la donaţiile de odjdii şi cărţi 
de ritual, de proprietăţi, pînă la ungerea unor prelaţi se înscrie o gamă 
largă de măsuri promovate de voievod. 

Multe din cărţile scoase de sub teascurile tipografiei bucureştene 
sau ale tipografiilor de la Snagov, Rîmnic, Buzău, vor completa acum. 
şi de acum înainte decenii de-a rîndul, modestul inventar al bisericilor 
româneşti, de cele mai multe ori cioplite cu artă din trunchiul stejari
lor seculari. 

O minuţioasă cercetare făcută recent la monumentele româneşti 
din fosta regiune Braşov a dus la identificarea în 112 biserici a 172 
cărţi şi manuscrise dintre care 11 datează din cel de al XVII-lea veac. 
Din cele 172 de cărţi 122 provin din Ţara Românească, iar dintre ele 
53 sînt tipărite la Bucureşti. 38 Printre acestea se află „Sfînta şi Dum
nezeiasca Evanghelie" din 1682, Biblia din 1688, cea scoasă în grabă de 
Şerban Cantacuzino şi dăruită, aşa cum arată foaia de titlu, „pentru cea 
de obşte priinţă ( ... ) neamului românesc". 39 Au circulat de asemeni 
cărticica Mărgăritare tipărită în 1691 „în vestitul oraş al Măriei sale, 
în Bucureşti", Evanghelia. greco-română din 1693 şi multe altele. 

Fără îndoială că cifrele pe care le cunoaştem astăzi nu reflectă 
decît orientativ realitatea. 40 Numeroase cărţi au dispărut, au ars odată 
cu lăcaşele de cult, şi nu vom aminti decît tristul an 1761 cînd zelosul 
general imperial Bucov a transformat în mormane de cenuşă numeroase 
biserici româneşti. Cartea bucureşteană a fost un liant trainic în aceste 
vremuri vitrege, un mijloc de legătură directă între românii de dincolo 
şi de dincoace de munţi. 

Ideia originei comune a românilor răzbate în acest răstimp cu tot 
mai mare vigoare din lucrările cărturarilor vremii. Stolnicul Constantin 
Cantacuzino, cel mai reprezentativ om de cultură de la Curtea dom
nească din Bucureşti, de la sfîrşitul sec. al XVII-lea, scria cam în ace
laşi timp cu Miron Costin al Moldovei : „lnsă rumânii înţeleg nu numai 
ceştia de aici, ce şi din Ardeal, care încă şi mai neaoşi sînt şi moldo
venii şi toţi cîţi şi întraltă parte se află şi au această limbă„. tot unii 
sînt. Ce dară pe aceştia cum zic, tot romani îi ţinem, că toţi aceştia 
dintr-o fîntînă au izvorît şi cură" 41 

Aceste cuvinte reflectau o realitate care în practica de toate zilele 
se concretiza în raporturi nemijlocite între locuitorii ţărilor române. Ofi
cialităţile transilvănene au cunoscut destul de bine acest lucru. 

38 Ioana Cristache-Panait, Tipărituri din sec. XVII-XVIII aflate la monu
mentele româneşti din regiunea Braşov. (Mss.). 

39 Virgil Cîndea, Semnificaţia politică a unui act de cultură feudală, în 
Studii, XVI (1963), 3, p. 656. 

40 Aceste procente sînt relativ asemănătoare cu cele obţinute în urma cer
cetării unor localităţi din Maramureş. A. Socolan, Circulaţia cărţii româneşti în 
Maramureş, Comunicare la sesiunea muzeelor din iunie 1969. 

u C. Cantacuzino, Istoria Ţării Româneşti, Ed. N. Cartojan şi D. Simonescu, 
p. 44. 
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Intr-un raport către principele calvin Gavril Bethlen se arată că 
acţiunea de calvinizare a românilor poate avea reuşită dar „înainte de 
tbate să se rupă legătura de sînge şi iubire, care deşi într-ascuns, dar 
în felul cel mai strîns leagă pe românii din Ardeal cu locuitorii Ţării 
Româneşti şi Moldovei." 43 Decretele imperiale cc au intervenit în sec. 
al XVIII-lea n-au putut curma acest făgaş. Ţara Românească, şi în 
primul rînd oraşul Bucureşti, a continuat să fie considerat centrul cel 
mai important de sprijin al românilor ardeleni. Cînd în 1784 puternica 
ridicare a lui Horia, Cloşca şi Crişan frămînta satele şi oraşele Zaran
dului şi apoi ale sudului Transilvaniei, printre răsculaţi se aflau con
ducători care sperau şi într-un ajutor de la Bucureşti. 

Este cunoscută fapta acelui Cîrstea Necula, rudă apropiată a lui 
Horia, care după înăbuşirea răscoalei a trecut munţii mergînd la Bucu
reşti probabil sub numele de Popa Niculae. Despre el generalul Fabris 
raporta contelui Jancovici că a fost prins la Bucureşti unele urma să 
adune 600 de oameni pentru a-l salva pe Horia. 43 Cu a doua jumătate 
a secolului al XVIII-lea şi îndeosebi în secolul următor, este tot mai 
des intîlnită ideia refacerii vechii Dacii pe care Curtea ţaristă ar fi 
dorit să o pună sub conducerea unui membru al familiei sale. In noiem
brie 1807 consulul rus Kiriko, sosit de la Bucureşti la Sibiu, discuta 
într-un cerc restrîns, eventualitatea cedării Transilvaniei de către Casa 
de Austria şi unirea acesteia cu Moldova şi Ţara Românească. "'' Cel 
dintîi care a manifestat ideia n::tţională românească a solidarităţii poli
tice între români, bazată pe existenţa unui popor român. acelaşi peste 
graniţele politice, a fost Tudor Vladimirescu. i,:; Este epoca unor mari 
prefaceri. Cărturarii ardeleni, ca acel mare patriot Gheorghe Lazăr, urmat 
de Aron Florian, Ion Maiorescu, August Treboniu Laurian, Papiu Ila
rian ş.a. se stabilesc la Bucureşti de unde sprijină lupta populaţiei ro
mâneşti pentru cultură şi drepturi sociale şi politice. 

Subliniind exemplul faptelor lui Mihai Viteazul, Aron Florian 
arăta că acesta : „Unind pe toţi românii într-un tot, restatornici Dacia 
veche, făcu o naţie mare, demnă de a fi recunoscută de o altă naţic, 
demnă de a se apăra şi în stare de a se c:iviliza. Aceasta era vremea cea 
mai mărită pentru români, era epoca care prl'vestea pentru dînşii vre
muri de aur." fi(i Tendinţa de emancipare naţională merge la Bucureşti 
pînă la făurirea unor proiecte temerare. In noiembrie 1838 este lansată 
Declaraţia de principii a partidei naţionale care preconiza chemarea la 
luptă a tuturor românilor care gemeau „sub un jug de cele mai des
potice şi cele mai barbare" în vederea realizării unei Patrii slobode ş1 
independente. 47 

"~ Ştefan Meteş, Şerban Voclă Cantacuzino şi biserica românească din ArclPal, 
Vălenii de Munte, 1915, p. 49. 

p. 39. 

"'1 Ileana nozoc, Arhira lui Horia în Revista arhivelor IV (l!JGl), 2, p. l:Jfl. 
"" N. Iorga, Dezvoltarea icleii Hnităţii politice a românilor, Bucureşti, l~ll5, 

r,:; P. P. l'anaitescu, op. cit., p. 81l. 
t,ti I. Lupaş, Cronicari şi istorici rornlÎni âin Transilvania T, p. 181. 
1o; Corndia Boclea, Lupta româmlor pentrn unitate naţională 183~-18-18. 

Bucureşti 1U67, p. li. 
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Un grup de societăţi culturale şi cîteva publicaţii ale vremii aveau 
~ă sprijine pe mai departe aspiraţiile populaţiei româneşti. Printre aces
tea Magazinul istoric pentru Dacia al lui Nicolae Bălcescu şi August 
Treboniu Laurian, al cărui prospect s-a tipărit în „Curierul românesc" 
din Bucureşti şi în „Foaie pentru minte. inimă şi lit-eratură", din Bra
!l}ov, 48 a avut un rol remarcabil. Difuzat în toate cele trei ţări române 
Magazinul a beneficiat de colaborarea unor mari cărturari români şi 
străini. 49 Zorii unei lumi noi străbăteau tot mai ;puternic prin pîcla 
deasă a regimului feudal ,-,o_ Mijlocul veacului al XIX-lea avea să înscrie 
în istoria apusul societăţii medievale româneşti. Şi odată cu aceasta 
lupta pentru Unirea românilor de pretutindeni va păşi pe un făgaş 
nou. Este făgaşul împlinirii marilor şi îndelungatelor aspiraţii ale unui 
întreg popor. 

LE ROLE DE HUCAREST POUR LA STIMULATION 
DES RELATIONS ENTRE LES PAYS ROUMAINS 

DANS L'EPOQUE l<'EODALE 

HESUME 

Organisc'e au XIVeme siccle, la foire de Bucarest a eu un important rOle 
pour Ia stimulation des relations economique-politiques et culturelles entre les 
pays roumains. 

Quoiquc visitc par lC's commerc;ants transylvains ou balkaniques des le 
XIVeme sieclc, cettc villc au bords de la Dîmboviţ.a a enregistre une etape de 
puissantc affirmation aprcs l'Ctablissement dc la residence du prince regnant. A 
Duc·arest on commcnce a conclure des transactions commerciales entre Ies com
merc;ants des Balkans ou de ! 'Orient avec ceux des pays roumains pendant la 
seconde moitie du XVeme siecle. En depit de quelques conjonctures militaires 
ddavorables crees par la Porte Ol tomane, les relations politiques ont enregistre 
um' dur~ stablC'. r·:llt•s se sont concrctisces pendant le regne de Mihai Viteazul, par 
le t6meraire acte de l'union des trois etats sous un seul sceptre. Des conditions 
nouvelles pour promouvoir une diplomatie correspondant aux interets de tous 
les roumains ont c>te cTees pendant le regne de Constantin Brîncoveanu. La maison 
prinC"iere et quelques-uns des boyards de Bucarest ont soutenu l'activite d'im
pn•ssion des livres laiques et religieuses qui ont circule dans les villages de 
rautre ('6te et de ce eâte des montagnes pendant quelques siecles. 

La ville de Bucarest, comme important centre economique comme residence 
de la Wallachie. a polarisc en l'epoque feodale les aspirations d'unite nourries 
par les masses populaires des trois pays roumains. 

"' Horia J. Nestorescu, Ştiri inedite privind tipărirea şi răspîndirea Maga
zi.nului Istoric pentru Dacia în ţările române, S.A.I., XI, 1968 p. 47. 

'·" Mihail Dan. Ion Cicală şi Pompiliu Teodor, Contribuţia istoriografiei ar
delene la dezvoltarea ştiinţei şi culturii noastre, în Anuarul Inst. Ist. Cluj, IX/1966, 
p. 35. 

sn Constantin C. Giurcscu, Transilvania în istoria poporului român, Buc., 
;!)67, p. 117 ş.u. 
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„FOCUL CEL MARE" DIN MARTIE 1847 

de FLORIAN GEORGESCU 

Unul dintre cele mai mari dezastre care s-au abătut vreodată asupra 
v:echiului Bucureşti a fost, fără îndoială, marele foc care a pustiit 
<>raşul la 23 martie 1847 1. 

1 Dintre lucrările care s-au ocupat de incendiul de la 1847 amintim: Anton 
Pann, Memorabilul focului mare întîmplat în Bucureşti în zioa de Paşti, anul 
.1847 martie 23 ... ed. II-a Buc., 1854; I. Genilie, Arderea Bucureştilor 23 martie 
1847 în Universul, 1847, nr. 13 (30 martie), p. 51-52 ; Hans Petri Zwei Bilder 
aus vergangenen Tagen (des brand von Bukarest 1847), în .Deutscher Kalender filr 
Rumănien 1932, Bukarest, 1932, p. 93-95 ; Dr. G. ~evereanu, Bucureştii sub focul 
cel mare din 1847 în Urhanismul, IX (1932), nr. 3-4 (martie-aprilie), p. 87-91 
şi Gazeta Municipală, I (1932), nr. 26 (10 iulie), p. 1-2; nr. 27 (17 iuhe), p. 1-2; 
n;r. 28 (24 iulie), p. 1-2 şi 'nr. 29 (31 iulie), p. l"'-2; Dr. G. Severeanu, op. cit., 
:în Almanahul Capitalei, III, 1934, p. 17-24 ; D. Caselli Jalea bucureştenilor din 
ziua de Sf. Paşti 1847, în Gazeta Municipală, V (1936), nr. 219 (12 aprilie), p. 3 ; 
Radu Coriolan, Incendiul de la 1847 din Bucureşti, în Gazeta Municipală, V 
-(1936), nr. 221 (26 aprilie), p. 1-2 ; G. Potra, Contribuţia Olteniei la ajutorarea 
sinistr.,;ţilor de ·pe urma marelui foc de. la 1847 din Bucureşti în Arhivele Ol
.teniei, XXII (1943), p. 74-79. Incendiul a rămas în amintirea contemporanilor, 
fiind reprezentat în multe schiţe şi desene ale epocii, dintre care menţionăm 
acuarela lui Mustacov (M.I.M.B., nr. inv. 11258), reprodusă în culori de Adrian 
Corbu, Bucureştii Vechi. Documente iconografice, Buc., (1936), pl. 4; gravura 
lui E. 'F. Bilchner, reprezentînd Biserica Sf. Gheorghe în flăcări (M.l.M.B., nr. inv. 
11496), reprodusă tot de Corbu op. cit., planşa XXVII etc. Un plan rudimentar 
al porţiunii arse din oraş a fost ridicat de Gheorghe Marin (Georg S. Marin, 
Plan der brandsla.ette în Bukarescht, (la M.I.M.B., nr. inv. 11126) publicat de Stoica 
Nicolaescu, Mănăstirea Sf. Gheorghe Vechi. în Gazeta Municipală IX (1940), nr. 
·429 (30 iunie), p. 1-2, iar altul de maiorul Rudolf Arthur von Borroczyn împreună 
cu Edward Schweder intitulat Situations Plan des 23 Mărz 1847 a. St. abgebrann
ten Stadttheiles von Bukurest, litografiat de Georg Weiner (M.I.M.B. nr. inv. 
11135), ca anexă la nr. din 8 aprilie 1847 al ziarului Bukarester Deutsche Zeitung, 
reprodusă de H. Petri, op. cit., p. 9 şi Dr. Severeanu, op. cit., p. 90. Asupra 
acestei calamităţi mai vezi şi rapoartele consulare ale lui Nion adresate Mi
nistrului Guizot la 25 martie/6 aprilie 1847 (cf. Hurmuzaki, Documente privitoare 
la ist. rom., XVIII, p. 12-13, nr. VIII) şi 29 martie/IO aprilie (ibidem, pag. 13-14, 
nr. IX). 
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Focul a izbucnit „la un ceas după amiază" 2, de la casa clucereseii 
/..oiţa Drugăneasca, de lîngă metohul Episcopiei Buzăului de la Biserica. 
Sf. Dimitrie. „Sprijinit de suflarea furtunoasă a austrului" 3, incendiul s-a, 
întins repede, cuprinzînd o zonă triunghiulară cu vîrful în casa amintită 
şi o latură pe direcţia Curţii Vechi şi a Puşcăriei, iar alta a străzilor 

ce urcau spre Lipscani, Hanul şi Mănăstirea Sf. Gheorghe şi mai de
parte. In această rază focul a ars mahalale pînă la marginea oraşului;. 
aici casele fiind răsfirate prin curţi întinse, incendiul nu s-a mai putut 
propaga cu aceiaşi înlesnire ca în centrul comercial al oraşului. unde pră-· 
văliile şi casele erau foarte înghesuite. ln linii mari, au ars atunci :· 
mahalaua Sf. Dimitrie, de la biserică la vale, uliţa Franţuzească pe 
partea stingă (azi strada 30 Decembrie), uliţa Nemţească, (str. Smîrdan),. 
uliţa Şelarilor, Puşcăria (Piaţa de Flori), Lipscăniilor de la Picollo încolo, 
Marchitaniilor, Hanul lui Zamfir (pe Bulevardul 1848, cam în dosul: 
Bisericii Sf. Ilie Kalenderu) Bogasieriile, Braşoveniile, uliţa Bărăţiei cu• 
biserica, a Zarzavagiilor, Hanul lui Papazoglu (în dosul Bărăţiei), 
Sf. Gheorghe Vechi, Sf. Gheorghe Nou, Tîrgul Cucului, Pescăriile vechi 

Fig. 2. Biserica Sf. Gheorghe Nou arzînd 

2 Vestitorul românesc. XI (1847), nr. 24 (joi 27 martie), p. D3. 
3 Ibidem. 

57 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



·CU cavafiile noi, mahalaua . Stelei, a Udricanilor, a Sf. Vineri, a Luca
<:ilor, a Sf. Ştefan şi altele"'· 

Distrugerea întregului . oraş a fost însă împiedicată prin acţiunea 
energică a pompierilor, ajutaţi · de soldaţii din garnizoana oraşului. 

In primele zile, la 25-26 martie, se credea că au ars 13 biserici 
şi 1798 de case, între acestea fiind socotite şi hanurile, fiecare luate 
drept o unitate 5. Aceste cifre s-au dovedit inexacte, fiind exagerate, 
dar numărul victimelor omeneşti care în primul moment au fost anun
ţate ca fiind 13, s-au găsit a fi mai' tîrziu 15 6. 

După datele oficiale, suprafaţa oraşului bîntuită de foc a fost de 
158730 klafteri (stînjeni) pătraţi, insurnînd un număr de 1850 clădiri, 

' Ibidem 
fi Ibidem. 

Fig. 3. Incendiul văzut de pictorul Mustacoff 

8 Ibidem, XI (1847), nr. 27 (marţi 8 aprilie), p. 105 .. Aceste victime au fost : 
la biserica Stelei 4 (Agatia sora arhiereului Constantin şi Maria soţia lui Hara
lambie cu 2 copii); La Hanul Papazoglu 4 (Dragomanul Balotă, Ana · văduvă 
greacă, o nepoată de 8 ani Irina. un grec Dumitru venit din Grecia după milă), 
la Sf. Gheorghe Vechiul 1 (Ioana preoteasa); în pivniţa lui Stan Cîrciumarul 1 
(cnlfa de pantofari Ioan) ; aceştia au fost din vopseaua roşie. Din vopseaua 
neagră au fost încă 5 şi anume : în mahalaua Lucaci 4 (Catinca bucătăreasa, 
o femeie necunoscută. Manda femeie în casă la pitarul Ogrădeanu şi llinca fata 
Despii văduva) ; în mahalaua Ceauş Radu l (Stan cîrciumarul). 

58 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



·dintre care 686 au fost case particulare şi locuinţe, 1142 prăvălii, 10 ha
nuri şi 12 biserici 7. Pagubele au depăşit suma de 100 milioane lei. 

Inainte ca oficialităţile să procedeze la măsuri de ajutorare a 
sinistraţilor, aceştia au pornit la reconstruirea locuinţelor şi a prăvă
lioarelor distruse. Reflectarea acestei iniţiative o găsim în ofisul domnesc 
din 26 martie, prin care se încearcă oprirea speculei asupra materialelor 
de construcţie s. 

Totodată, s-au luat măsuri şi pentru împiedicarea speculei asupra 
,alimentelor, în special în ceea ce priveşte mălaiul 9 şi pîinea 10. 

In sfîrşit, a trebuit să se vină efectiv şi substanţial în ajutorul ' 
sinistraţilor. Erau necesare sume enorme şi sub presiunea nevoilor s-a 
procedat cu oarecare energie, domnitorul Gheorghe Bibescu însuşi în
scriindu-se cu 6000 galbeni 11 în fru11Jtea unei liste de subscripţie la 
care a fost chemată să se alăture toată populaţia ţării. 

Deosebit, au fost obligate să contribuie şi autorităţile. Astfel, Mi
tropolia cu episcopiile sale trebuia să dea un sfert din venitul pe an, 
adică 500 OOO lei; Casa centrală venea cu tot disponibilul pe anul 
in curs în valoare de 220 OOO lei. Mănăstirile închinate aduceau 700 OOO 
lei ; Casa visteriei, din paragraful rezervei; 300 OOO· lei ; funcţionărimea 
şi militarii contribuiau cu leafa pe o lună (de la 300 lei în sus) ceea ce 
revenea la 300 OOO lei; în sfîrşit, din rezerva caselor maghistraturilor 
(primăriilor) se mai adunau 180 OOO lei ; în total 2 200 OOO lei. 

Proporţiile nenorocirii căzute asupra oraşului Bucureşti au deter
minat un curent de ajutorare şi din afara graniţelor. Curtea de la 
Petersburg, cea de la Viena şi de la Stambul, spre a-şi întări influenţa 
politică în ţara noastră, neguţătorimea din Lipsea (prin bancherii Sina, 
Rotschild şi alţii 12 şi de la Braşov, a căror interese economice erau 
strîns legate de buna desfăşurare a comerţului bucureştean, au trimis 
îndată sume însemnate. 

Un gest de admirabil patriotism şi de sentiment frăţesc a fost 
acela al moldovenilor, care, prin Vasile Alecsandri, au contribuit în mod 
substanţial 13 la ajutorarea celor loviţi atît de greu; moldovenii şi-au 
dovedit solidaritatea cu locuitorii oraşului Bucureşti, care nu mult după 
aceia avea să devină capitală a ţării unite. 

i Din legenda schiţei Situations Plan des am 23 · Mărz 1847 a St. abgebrannten 
Staclttheiles von Bukurest. 

8 Bule.tin ofiţial al Prinţipatului Ţării Româneşti, 1847, nr. 24 (W martie), 
p. 02, ofisul nr. 235 din 26 martie. 

9 Ibidem, 1847, nr. 24 (20 martie), p. 96. Dispoziţia Sfatului orăşenesc 080 
din 26 martie pentru vinderea mălaiului cu 10 parale ocaua în prăvăliile Sfatului 
scăpate de la foc din Piaţa Sf. Vineri. 

10 Ibidem, nr. 25 (1 aprilie), pag. 97, ofisul 24 7 din 30 martie prin care 
se decide ca în luna aprilie preţul pîinii să rămînă neschimbat deoarece se acor
dase brutarilor un spor la preţul pîinii din cauza urcării preţului grîului, diferenţa 
de cost urmînd s-o suoorte visteria. 

11 Ibidem, nr. 24 (20 martie). ofisul nr. 236 din 26' martie. 
12 Listele cu sumele subscrise de negustorii din Lipsa, însumează un total 

de 3401,15 taleri sau 45 584 lei (Vestitorul românesc, 1847, nr. 65 (12 august) 
ţ;i următoarele. 

13 ln valoare de 50 715 lei, 80 parale. 
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Dar contribuţii importante au venit şi din partea locuitorilor 
Capitalei însăşi, din cartierele cruţate 14, precum şi din judeţele ţării 15. 

Pentru a veni în ajutorul sinistraţilor şi pentru a se asigura re
:Warea activităţii normale a comerţului bucureştean, aUJtorităţile au recurs 
la înfiinţarea unei comisii compuse din neguţători, care avea misiunea 
de a împărţi ajutoarele provenite din subscripţii publice din interior şi 
din afară, precum şi din contribuţii obligatorii puse asupra lefilor func
ţionarilor, veniturilor bisericeşti etc. 16. 

Rostul comisiei era de a aduna „ştiinţele cele mai temeinice şi 
nepărtinitoare" pentru a se lua „măsurile de mîngîiere ce putinţa va 
arăta". In mod efectiv însă lucrările sînt semnate de Ion Otetelişanu, 
Mihai Califarov şi Lazăr Kalenderoglu. 

Această comisie a procedat la întocmirea unor catagrafii pe ma
halale şi care cuprindeau: numele proprietarilor şi al chiriaşilor, felul 
caselor arse (mari, mici, prăvălii cu un cat deasupra etc.), îndeletnicirea. 
sinistratului, valoarea imobilului ars, valoarea lucrurilor din lăuntru 
arse, greutăţile sinistratului, situarea lui in treapta 1-3 de nenorocire 
şi suma cu care se ajutora 17. Rubricile nu sint strict respectate de toţi 
alcătuitorii catagrafiilor; le avem însă bine întocmite pe cele care privesc
mahalalele comerciale, din care am putut trage concluziile documentarl" 
pe care le înfăţişăm. 

Astfel, din analizarea listei alcătuite la 26 iunie 1847 a celor 1559• 
de sinistraţi, cărora li s-a împărţit suma de 2 573 250 lei, constatăm că 
la împărţirea banilor, a prezidat spiritul de clasă. 

Cele mai importante ajutoare, acelea de 10 OOO lei sînt atribuite
unor boieri sau mari neguţători, ca: Anastase Polizu din mahalaua 
Sf. Nicolae Şelari, serdarul Atanasie Gazoti din Sf. Gheorghe Vechi, 
clucerul Andricu din Stelea, Enache Şalvaragiu şi Nicolae Ceauşescu din 
Vergu, Vasile Gheorghiu şi pitarul Nicolae Mustacov din Sf. Nicolae Şe
lari, Teohari Atanasiu, Chiriac Antoniu şi Petru Gheorghiu din maha-

H ln total 276 357 lei. 20 parale din care 31 500 fuseseră subcrişi de Miloş. 
Obrenovici, primul pe listă. 

15 Totalul subscripţiilor generale se ridică la 3 123 295 lei, 14 parale ; rămă
şiţele de plată din partea aşezămintelor religioase, maghistraturilor, casei de re
zervă se ridică la 370 350 lei 27 parale. 

16 Ofisul domnesc cu nr. 238 (Buletinul Oficial, 1847, nr. 24 (din 29 martie), 
p. 95), spune că „trebuinţa cerînd a se face catagrafie lămurită de toţi .aceia 
ce -sua bîntuit de grozavul foc şi de paguba ce au creat fiecare, cum şi lista 
pentru acei dintre dînşii care au rămas lipsiţi de mijloacele vieţuirii" se orîn
dueşte în acest scop o comisie formată din Şdul poliţiei şi Prezidentul maghis
tratului, precum şi un număr de 18 persoane, cei mai mulţi negustori, unii dintre 
ei chiar sinistraţi. Astfel : clucerul G. Opran, pitarul M. Califarov, pitarul Lazăr 
Kalinderoglu, pitarul Ivancea Gherasim, Ioan Manovici, Mihail Csanto, Anghel 
Hagi Manoah, Ioan Pancu, Apostol Braşoveanu, Crăciun Heraru, Nicolae Sta
matiadi, Trandafil Olaru, Ghiţă Muzică, Ştefan Bumbăcaru, Diamandi Anghelovici. 
formau comisia pentru împărţirea ajutoarelor sinistraţilor. 

17 Procedeul de ajutorare era următorul : se adunau informaţii asupra sinis
tratului şi a pagubelor avute, se apreciau greutăţile lui familiare sau profesionale
şi era trecut într-una din cele „trei trepte de nenorocire", după care i se fixa 
ajutorul. Cu un „bilet" eliberat de comisie, sinistratul se prezenta la Visterie .. 
de unde încasa suma acordată. 
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1aua Ceauş Radu şi Iancu Bălăceanu din Sf. Gheorghe Nou ; 90.00 lei 
capătă vicontele de Grammont din Răzvan, curtean a lui Bibescu, 8000 
lei vameşul Iordache din Vergu, I. D. Nicolici din Răzvan, Elinea Păs
culeasca din Sf. Gheorghe Vechi, Elenca Califarov, ruda acelui important 
membru al comisiei, Iosif Romanov din Sf. Gheorghe Nou etc. în schimb, 
sînt mulţi cei cu 100 şi 200 lei 18, pe care îi găsim prin mahalalele sărace. 

La 3 mai 1847, Secretariatul Statului aproba raportul comisiei care 
întocmise catagrafia 19 şi ordona visteriei să slobozească suma de 
2 648 OOO lei pe baza înfăţişării „biletelor" eliberate de comisie. Operaţia 
s-a executat, iar la 25 iulie comisia raporta domnitorului felul în care 
'îşi îndeplinise sarcina 20. 

Bineînţeles, conducerea statului era mulţumită de lucrările comisiei. 
La 29 iunie 1847, prin ofisul nr. 424 21, Bibescu aducea mulţumiri co
misiei pentru împărţirea sumelor, însărcinînd-o să urmeze mai departe 
cercetarea reclamaţiilor celor nemulţumiţi şi împărţirea prisosului de 
bani 23. 

Prin alt ofis de peste cîteva luni 23 se dispunea să se mai împartă 
,,bilcturi" asupra Visteriei pentru 490 430 lei rămaşi în casă, totalul ba
nilor împărţiţi ridicîndu-se la 3 176 151 lei şi 10 parale. 

După cum era de aşteptat, operaţiile comisiei nu au putut mulţumi, 
'în special pe cei săraci. Jalbele individuale se aglomerau la palat şi 
erau trimise înapoi către comisie pentru cercetare. 

Unii dintre micii meseriaşi, în general oameni săraci. şi-au ma
nifestat indignarea pentru felul cum se făcuseră repartizările, refuzînd 
să vină ca să-şi ridice sumele atribuite :v.. 

Paralel cu acţiunea oficialităţilor româneşti, din diferite motive, 
.au intervenit în acţiunea de ajutorare şi consulii străini aflaţi la Bucu
reşti. Astfel, Consulul general rus, dispunînd de o importantă sumă 
<le bani, reprezentînd darul Curţii de la Petersburg pentru sinistraţii 
bucureşteni, precum şi rezultatul apelului pentru a se subscrie ajutoare 
'în împărăţia vecină, a întreprins cercetări proprii şi a împărţit sumele 

1~ Sume infime în raport cu costul vieţii. căci numai o kilă de griu costa. 
"in iunie> 1848, 115 lei (Arh. St. Buc., Arhiva Istorică Centrală, Administmtit'e 
Vechi, Comisia de negru, dos. 14/1848, fo. 18). 

1" Buletin Oficial, 184'{, nr. 31 (3 mai), p. 123. 
~0 Ibidem, nr. 55 (2 august). p. '.!21-222. 
~ 1 Vestitorul românesc, 1847, nr. 60 (2 august). p. 237. 
22 Buletinul Oficial, 1847. nr. 55 (2 august). Comisia, formată din I. OtPIP!i

·sanu, M. Califarov şi L. Kalenderoglu, raporta că a avut la dispoziţie la VistieriP 
·;1 2:~3 384 lei şi 13 parale, că a slobozit 1743 „bileturi" personale dăunaţilor în 
valoare de 2 667 846 lei şi 35 parale. astfel încît mai rămîneau 565 53î lei şi 
18 parale. la care SE' adăuga o rămăşiţă de 432 288 lei şi 16 parale ş1 rncă 
1 053 lei şi 17 parale, făcînd peste lot un total de 999 7î9 lei 11 parale, rezervă 

·de împărţit. 
23 Vestitorul românesc, 1847, nr. 94 (29 noembrie), p. 3î3. 
21 Ca de pildă Petru săpunarul. trecut cu 300 lei, Bercu croitorul cu '.?00 lei. 

Maria văduva cu 100 lei. Solomon ceaprazarul cu 100 lei, Tudor pu~caşul 
cu 250 lei f.'tc. 
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adunate. Această acţiune era menită să întărească prestigiul Rusiei în 
Ţara Românească 25. 

Sumele totale împărţite pînă la 13 martie 1848 se urcau la. 
236 800 lei ~. 

Consulul francez, de asemenea nemulţumit de felul cum s-au atre
buit ajutoarele unor protejaţi ai săi, a intervenit la domn şi a depus 
o listă de 12 persoane socotite de dînsul ca nedreptăţite şi pe care se
cretariatul statului a înaintat-o din înalt ordin comisiei 'El. 

Operaţiile de ajutorare asupra cărora s-a revenit în mai multe 
rînduri, au continuat în tot cursul anului, la 29 noiembrie 1847 28 apărînd 
ultimele date comunicate publicului. 

Peste 5 luni, în aprilie 1848, comisia formată din Califarov, Ghe
rasim şi Pancu raporta domnitorului Bibescu situaţia : 52 de păgubiţi 
tot nu se prezentaseră să-şi încaseze ajutoarele. In faţa acestei atitudini 
Bibescu pune o rezoluţie, la 17 aprilie 1848 29, prin care dă un ultim 
termen de 2 luni celor ce întîrziau să-şi valorifice drepturile. 

Socoteala definitivă a întrebuinţării banilor s-a dat într-un volum 
anume tipărit, din care rezultă că s-au ajutorat 2887 păgubiţi, cărora 
li s-a împărţit suma de 3 195 759 lei 30. 

Din sumele ce trebuia să le plătească, Mitropolia a reţinut pentru 
refacerea bisericelor incendiate : 12 OOO iei pentru biserica Sf. Gheorghe 
Vechi, 8000 lei pentru biserica Vergului, 10 OOO lei pentru biserica Lucaci, 
6000 lei pentru biserica Sf. Ştefan, 8000 lei pentru Biserica Ceauş Radu 
şi 6000 lei pentru biserica Olteni. 

Visteria a mai eliberat din acest fond suma de 230 552 lei pentru 
despăgubirea expropriaţilor în vederea sistematizării părţilor din oraş 
distruse de foc. 

Numărul celor care au contribuit la ajutorarea sinistraţilor se ridica 
la 3 560 persoane, iar suma totală subscrisă era de 3 489 370 lei 23 parale, 
la care se adăugau 4 112 lei diferenţă de curs 31. 

25 Ajutoarele au variat de la 4 OOO lei („nevestei doctorului de dinţi Sofia"), 
apoi 2 OOO lei (clucerului Rahtivan, lui Vasile şi Constantin Mustacov) cîte 1 OOO lei 
(polcovnicesei Efimia Nojin, lui Hristoforov Mustacov, serdarului Buronescu, ser-· 
darului Mehtupciu, unui „dohtor de dinţi Wilhelm Maier şi altor persoane) ; 
sume mai mici s-au acordat, pînă la 150 lei. Nu se ţinea seama dacă păgubitul 
mai primise ajutor şi de la Comisia românească ; astfel văduva spiţerului Dresnandt 
primeşte şi de la Consulul rus un ajutor de 800 lei. 

2{j Vestitorul românesc, 1847, nr. 94 (29 noiembrie) şi următoarele pînă la 
nr. 21 din 1848 (13 martie). 

'J:/ Se intervenise astfel pentru o institutoare particulară, Bomches, căreia 
i se majora despăgubirea de la 300 la 800 taleri ; văduva doctorului Wehnert, 
cu 2 copii, de la 300 la 1100; pentru văduva unui farmacist Johana Dresnandtr 
căreia îi arsese farmacia, de la 1100 la 2 500 ; moaşa Clementz din hanul Papa
zoglu, care nici nu fusese trecută în liste ; apoi pastorul luteran Czarany, de la 
250 la 3 500 ; casierul teatrului Frederich Zinler, de la 500 la 1 500 ; prof. de 
clavir Franz Gebauer de la 400 la 1000 şi alţi cîţiva. 

28 Vestitorul românesc, 1847, nr. 94 (29 noiembrie), p. 373. 
2l Ibidem, XII (1848), nr. 32 (24 aprilie). 
30 Catalog de sumele cu care s-au ajutat cei bintuiţi de foc de Comisia 

de către măria sa prea înălţatul nostru domn, Buc., 1848, p. 189. 
31 Ibidem, p. 188. 
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Din acelaşi fond s-au mai cheltuit pentru repararea azilului de 
la Sf. Vineri 9 OOO lei, apoi s-au restituit unele sume, date bunăoară 
de ofiţeri şi cîrmuitorul de Prahova peste ce erau obligaţi. In sfîrşit, 
s-au ajutat şi victimele unui foc ce se întîmplase la Rîmnicu Vîlcea, 
cu 80 OOO lei. 

Totuşi, au mai rămas cîţiva meseriaşi şi alţi oameni săraci care 
erau îndreptăţiţi să capete despăgubiri, dar nu s-au mai prezentat să-şi 
mai încaseze sumele, mult prea mici, ce li. se repartizaseră, dînd acestui 
refuz caracterul unui protest împotriva spiritului părtinitor în care se 
făcuse împărţirea banilor. 

La sugestia unora dintre funcţionarii civili rămaşi în slujba sta
tului din vremea administraţiei militare provizorii ruse, care au atras. 
atenţia guvernului că nenorocirea focului era totuşi un prilej nimerit 
pentru a se schimba faţa acelei părţi din oraş, s-au luat măsuri im
portante pentru sistematizarea zonelor arse. 

Un rol însemnat în această acţiune de sistematizare l-a avut ingi
nerul maior Rudolf Arthur von Borroczyn, şeful secţiei tehnice 32, care 
propune ca uliţele să rămînă cu aceeaşi direcţie, numai să se lărgească 
şi să se construiască pe lături în condiţiuni de siguranţă pentru viitor 33. 
Lui Borroczyn i se datoreşte înfiinţarea pieţii de pe locul fostei Puşcării. 
şi trasarea celor cîteva străzi drepte de pe locul fostului Tîrg al Cucului. 
care se deosebesc aşa de bine de acea veche mahala comercială. 

Pentru punerea în aplicare a măsurilor preconizate de comisie s-au. 
făcut schimbări de proporţii M şi exproprieri as. 

32 Buletin Oficial, 1847, nr. 32 (6 mai), p. 126-127. Raportul Comisiei nu
mită de domnitor şi alcătuită din logofătul I. Manu, I. Otetelişeanu, A. Heft. 
şi baronul Borroczyn pentru „reglarea uliţelor şi înfrumuseţarea părţii oraşului 
pe partea arsă de foc" după planul întocmit de „şeful părţii tehnice d. baron Boro
ţin", se referă la sistematizarea pieţii Sf. Gheorghe Nou: „toate uliţele de obşte din. 
partea aceasta afară de cîteva din împrejurul mănăstirii Sf. Gheorghe-Nou, 
precum se desluşeşte în plan şi de cele cîte cad în raionul pieţii ce se face pe 
locul puşcăriei, vor rămînea în aceiaşi direcţie precum au fost şi pînă acum" etc. 
Vezi şi Arh. St. Buc., Arhiva istorică centrală, Municipiul Bucureşti, dos. 
1534/1847 Rectificarea uliţelor bîntuite de foc; Ibidem, dos. 1575/1848 Rectificarea 
străzilor bîntuite de foc ; Ibidem, dos. 1678/1848, Dosar pentru alinierea străzilor 
etc. Intr-o însemnare chirilică anonimă, păstrată de Muzeul de istorie a muni
cipiului Bucureşti, nr. inv. 73486, se indică : „Modificaţiile făcute la planul alinierii 
după incendiul din 1847, precît am putut afla : 1-iu în Piaţa Sf. Gheorghe, s-a 
adăugat în partea stîngă un rînd de clădiri în foarte mare întindere, 2-lea Des
chiderea unei uliţe din nou de-a curmezişul sau traversală celor înfiinţate atunci ; 
3-lea Modificaţia alinierii hanului numit al Grecilor ; 4-lea Casele lui Raşca din 
Uliţa Nemţească ce se vedea mai scoasă decît cafeneaua de alături clădită tot 
în urma focului, care desigur este pusă pe aliniere; 5-lea Prăvăliile din uliţa 
Lipscanilor care s-au reparat, care prăvălii după alinierea urma a se trage înlă
untru, precum m-am tras şi eu la clădirea ce am în această uliţă ; 6-lea Hanul 
Şerban Vodă ce urma a se retrage la reparaţia ce s-au făcut din nou şi alte multe". 

33 Buletin Oficial, 1847, nr. 25 (16 mai), p. 138-140, ofisul 144!J din 10 mai 
„spre ia se putea regularisi alinierea uliţelor cu scumpătate şi a se lucra cu 
cerută temeinicie zidurile şi cu asigurare precum putinţa va sta~ etc. 

3" Ibidem, nr. 63 (14 sept-embrie), p. 253. 
35 Ibidem, nr. 65 (18 sept.), p. 25!J-262, nr. 67 (27 sept.), nr. 68 (1 oct), 

privind şi lucrările de înfrumuseţare care cuprindeau şi biserica de la Curtea 
Veche. 
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De o importanţă deosebită pentru prevenirea incendiilor şi siste-
1matizarea Capitalei este însă hotărîrea Sfatului orăşenesc, adoptată la 
sfîrşitul anului 1847, prin care oraşul s-a împărţit în trei ocoluri de 
·trei „clasuri", fiecare cu alt regim de construcţii şi cu severe măsuri de 
_pază contra incendiilor, în special în centrul oraşului (ocolui cla
sului I) 36. 

Totuşi, măsuri eficiente în această privinţă nu se iau decît în 
·deceniul al VI-lea al veacului al XIX-lea, cînd prefacerile şi moder
nizarea oraşului se accentuiază, în special după Unirea Principatelor 

.Române. 

„ „ * 

Focul de la 23 martie 1847 a şters vechea înfăţişare a părţii cen
·trale - meşteşugăreşti şi comerciale - a oraşului moştenită din veacu
rile trecute. Nenorocirea aceasta a fost însă un prilej potrivit pentru 
negustorimea care se ridica tot mai puternică şi înţelegea să se afirme 
pentru a da oraşului o altă faţă, potrivită cu starea ei economică înflo
ritoare. Se cunoaşte din alte surse în ce timp scurt s-au refăcut casele 
de comerţ grav lovite, ce mers prosper au avut în anii următori. In 
locul centrului de dughene de lemn, întunecoase şi înghesuite, în locul 
bolţilor de hanuri s-au ridicat b fiecare pas casele negustoreşti clădite 

·ca în Austria, cu prăvălii şi depozite jos şi cu locuinţe deasupra. Aspectul 
.atîtora dintre străzile comerciale de pînă mai ieri a fost acela imprimat 
·de refacerea de după „focul cel mare" . 

• „ * 

ANEXA 
SFATUL ORAŞENESC AL CAPITALEI BUCUREŞTI 37 

.. Nenorocita întimplare a focului de la 23 marile au silit pe Sfat a chibzui 
·următoarele măsuri spre a se putea regularîsi alinierea uliţelor cu scumpătatc 
~1 a se lucra cu cerută temeinicie zidurile şi cu asigurare pe cît putiinţa va sta 
despre ferirea focului să se împartă oraşul în trei ocoluri de trei clasuri. 

Ocolul clasului I. Din uliţa Mogoşoaiei în dreptul palatului tronului la 
·dreapta, pe ulitH ce coboară în vale pe din dosul bisericii Kreţulescului, soco-
1 îmlu-se amîndouă laturile dreapta şi stînga, drept în poarta clucerului Simio11 
Marcovici înainte pe dinaintea paharnicului Pencovici şi paharnicul Algiu pînă 
la podul de peste Dîmboviţa de lîngă batimentul fîntînilor şi apoi în josul Dîm
l.Joyiţei pînă la podul de peste acest rîu de lingă casa Brîncovenească, înainte 
pînă în dreptul grădinci răposatului paharnic Constandin Bobescu prin uliţa 
·ce de curînd se află deschisă în dreptul hanului Golescu, uliţa Caliţii şi de aici 
pe uliţa ce merge la Palatul de locuinţă înainte pe la Sfinta Ecaterina în uliţa 
·cca mare la stînga pînă la casa lui Halfon şi apoi în dreapta pe la Beilic, Kreps 
berarul, general Mavro, la Piaţa Sfatului din dreapta bisericii Sf. Vineri pe la 
"Stelea în Piaţa Mare în dreapta prăvăliei lui Mişu, proprietatea lui Gazoti şi de 
aici pe uliţă pînă la Sfinţi şi apoi pînă la Scaune, Sărăria veche, Carvasaraua 

:in Vezi A1!exa. 
::; Arh. St. Buc. Achiziţii noi MMDCCCXXXI/29. Vezi şi dr. Scvereanu, 

op. cit., pag. 94-fl5. 
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Col\ea, Hagi Moscu, clucerul Vasilache, Voinescul, boierii Corneşti, pe la casa 
logofătului Ioan Manu şi iarăşi la palatul tronului. 

Ocolul clasului al 11-lea. Celelalte uliţi C(! rămîn în ocolul II (vopseaua) 
roşie cu toată întinderea uliţelor celor mari şi anume Mogoşoaia, Tîrgul d(i Afară 
pînă la bariera de acum a Caliţiei şi Şerban Vodă, Podul de Pămînt pînă la 
barierele vechi, precum şi laturile uliţelor ce cade în linia ce desparte raioanele 
·celeilalte văpseli de roşu, adică faţă uliţei ce se învecineşte cu vopseaua roşie. 

Ocolul clasului al III-Zea. Toate mahalale ce rămîn în celalte vopseli. 
In ocolul întîiu orice zidire de case va face cu un cat sau două prăvălii 

-sau orice alte namestii, să fie de zid învelite cu olane sau fier, cu coame de 
zid despre vecini şi cu coşuri teminice, cu galerii şi balcoane de fier şi împrej
muirile curţilor de zid sau de fier. fără a se mai ierta cîrpelile învelişurile cu 
şindrilă sau la împrejmuire de uluci, să nu fie iertat a se mai afla în acest ocol 
de întiu clas, cherestegii şi oricîte se află astăzi, să se ridice soroc de un an. 
Asemenea să nu fie volnic în acest ocol de nimeni în prăvălia sa, sau între 
alte încăperi iarbă de puşcă pentru vînzare, volnicindu~se a o vinde numai în 
-ocolul al II-lea şi acolo iarăşi fără de a ţine încătăţimi mari, ci atît mai precît 
ar trebui pentru alişveriş şi vînzare vremelnică, iar cătăţimi mai însemnătoare 
de vor fi avut să fie datori să le ţie şi să le păstreze sub desăvîrşită priveghere 
la locuri ferite în ocolul al III-iea. 

Să lipsească cu totul covăceriile, cazangeriile, fierăriile şi vărăriile, spir
turile asemenea afară numai ca, cîrciumarii şi rachierii să poată ţinea în piv
niţele prăvăliilor ce vor fi avînd două sau trei buţi de spirt pre cit le-ar fi de 
trebuinţă spre a sluji la al lor alişveriş fără de a fi volnici a avea întru acest 
o0col magazii de spirturi sau povarne pentru făcutul rachiului sau al spirtului, 
urmîndu-se pentru aceste din urmă temeiul statornicit mai dinainte de a fi adică 
volnici să şi le ţie şi să le aibă după modelul hotărîtei construcţii numai în 
<0colul al III-iea. 

În ocolul al II-lea să fie iertat a se face case şi prăvălii în paiente, însă 
după o construcţie solidă cu toată lemnăria să fie îngropată în zid. Să fie iertat 
a se face covăcerii, fierării, cazangerii, vărării, cherestegii, şi a se cîrpii vremel
niceşte învelitorile de şindrilă şi împrejmuiri de scînduri şi uluci, iar toate ce 
-se vor face din nou se va asemăna cu regulele Ocolului întîiu. 

In ocolul al III-lea să fie iertat a se face şi din nou învelişuri cu şindrilă, 
precum împrejmuiri de uluci şi scînduri, chipul construcţiei însă a tuturor zidi
rilor de case mari sau mici şi prăvălii cu desluşirile cerute pentru fiecare în 
parte lucrare, fiindcă această ramură se atinge de partea tehnică, săvîrşindu-se 
·un proect statornicit la care se îndeletniceşte secsia tehnică a cinstitului Departa
ment, se va obşti cu a doua spre ştiinţa tuturor de obşte. 

Aceste măsuri în urma jurnalului încheiat de sfat şi aproba~ de Măria 
:Sa Prea !nălţatul Domn se vor păzi cu nestrămutare de către toţi proprietarii 
după bileturile ce vor lua de la sfat avînd şi cunoştinţă că orice împotrivă lu
crare nu se va putea ierta fiinţa ei. 

Iscălit mădulariile Sfatului." 

.,LE GRAND INCENDIE" DE MARS 1847 

RESUME 

L'auteur presente, en se basant sur une large documentation, Ies conse
quen~es de l'un des plus grands desastres bucarestois, - le grand incendie du 
"23 Mars 1847. Les inventaires dresses par la Commission speciale, qui a ete cree 
comme suite du registre du prince regnant No. 238/1847, consignent un nombre 
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de 1850 constructions brulees, dont 686 maisons particulieres, logements, 1142 
boutiques, 10 aubergres et 12 eglises. En conformite avec les donnees officielles. 
2.887 personnes ont ete dedommagees, auquelles on a distribue la somme de 
3.195.759 lei. A l'action pour secourir les sinistres ont participe 3560 personnes 
avec une somme totale souscrite de 3.489.370 lei. 

L'auteUJ1 net en evidence l'esprit de classe qui a domine l'action de se
cours des sinistres. Les sommes les plus substantielles, variant entre 8000 et 10.00() 
lei ont ete accordees a des boyards et grands commercants, tandis que la plupart 
de ceux qui ont tout perdu en cet incendie ecouvantable ont beneficie d'aides 
infimes d'une valeur de 100 a 200 lei. 

Les proportions du desastre ont determine un courant de secours au deiă 
des frontieres aussi, specialement a Petersburg Wienne et Istamboul-Cours qui ont 
essaye d'utiliser cette occasion pour consolider leur influence economique et po
litique dans les Principautes. 

Le grand incendie de mars 1847 a determine les officialites a prendre une 
serie de mesures de systematisation destinees a proteger a l'avenir la ville contre 
la repetition de telles calamites. Mais des mesures efficaces a cet egard vont Mre 
prises seulement en la seconde moitie du XIXeme siecle, quand comme suite de 
l'Union des Principautes Roumains et de la fixation definitive de la Capitale a 
Bucarest, Ies actions pour la transformation et la modernisation de la ville sont 
intensifiees. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



C. A. ROSETTI-TIPOGRAF. EDITOR ŞI LIBRAR 

de ALEXANDRU CEBUC 

In istoria oraşului Bucureşti, tiparul a jucat un rol deosebit de 
important, fiind unul din factorii principali care a contribuit la răspîn
direa culturii scrise, atît religioase cît şi laice. 

ln prima jumătate a secolului al XIX-lea, prin înfiinţarea primelor 
tipografii private, monopolul bisericii asupra tiparului încetează, iar 
activitatea tipografiilor mitropolirtane, episcopale şi mănăstireşti, ocupă 
un spaţiu din ce în ce mai restrîns. 

Odată cu învoirea de a deschide ateliere tipografice, proprietarii 
acestora au obţinut şi privilegiul de a nu se aproba înfiinţarea altor 
tipografii, ceea ce a stăvilit un timp dezvoltarea tiparului în ritmul cerut 
de mişcarea culturală în ascensiune. 

Dar, „conducerea unei tipografii însemna în primele decenii ale 
sec. al iXIX-lea, divizarea însăşi a artei, ştiinţei şi literaturii" 1. 

Aşa se explică la noi, faptul că primii tipografi particulari au 
fost oameni de ştiinţă şi litere. Dintre aceştia, semnalăm pe dr. Con
stantin Caracaş, Ion Heliade Rădulescu, C. A. Rosetti, Gh. Asachi, Mihail 
Kogălniceanu, George Bariţiu şi alţii 2. 

Cel căruia ne-am propus în rîndurile de faţă să-i consacrăm cîteva 
pagini - C. A. Rosetti - s-a născut la 2 iunie 1816 3 în oraşul Bucu
reşti, ca fiu al boierului Alexandru Rosetti, secretar particular al dom
nitorului Ioan Gheorghe Caragea. 

După terminarea cursurilor elementare în casa părintească, urmează 
mai departe la Colegiul Sf. Sava, după care, la vîrsta de 17 ani, 
intrînd în armată, obţine gradul de sublocotenent de cavalerie. Datorită 

1 Dan Simonescu, „Mihail Kogălniceanu ca tipograf şi editor la Iaşi, în 
Studii şi cercetări de bibliologie, vol. II, Editura Acad. R.P.R., Buc. 1957, p. 168. 

2 Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti de la începuturi, pînă la 1918, 
Buc., Ed. Ştiinţifică, 1968, p. 143. 

a Aurel Rotaru, C. A. Rosetti, 1816-1885, Extras din Anuarul Gimnaziului 
comercial de băieţi, Vaslui, 1939, p. 6; V. Maciu, C. A. Rosetti, 150 de ani de 
la naşterea sa. in Contemporanul din 3 iunie 1966 ; N. Adăniloaie, C. A. Rosetti 
150 de ani de la naştere, în Scînteia, 1 iunie 1966 ; Dan Berindei C. A. Rosetti 
în Presa Noastră, nr. 6/1966. 
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relaţiilor pe care tatăl său le avea pe lîngă domnitor, îndeplineşte funcţia 
de aghiotant al domnitorului pînă în anul 1838, apoi şef al poliţiei 
in oraşul Piteşti (1842) şi apoi preşedinte al tribunalului comercial din 
Bucureşti. 

Pentru a dispune de un capital necesar înfiinţării unei librării şi 
probabil pentru a cumpăra maşinile necesare înjghebării unei tipografii. 
în anul 1814 vinde moşia părintească „Obedenii". Acest fapt a produs 
un adevărat scandal în rîndul rudelor, care nu erau de acord cu prin
dpiile sale, arătîndu-i ,,că le face numele de rîs" 4. 

Intr-o asemenea situaţie, pentru a da o oarecare satisfacţie super
ficialităţii vanitoase a rudelor - bineînţeles în bătaie de joc - anunţă 
că nu-l va mai chema din acel moment „Rossetti" cu doi de „s", ci 
cu unul singur 

Acest fapt nu a fost suficient pentru a convinge pe cei din jurul 
său, care au intervenit pe lîngă domnitor să-i refuze patenta înfiintării 
unei librării şi tipografii. 

După multe stăruinţe, Rosetti. obţine dreptul de a „vinde şi tipări 
lucrări folositoare". Dar pentru a răspunde celor care îi erau potrivnici. 
el scrie în 1843 cunoscuta satiră „Fracul meu", prin intermediul căreia 
îşi arată tot dispreţul pentru o parte din societatea aşa-zisă „înaltă'", 
care nu-l înţelegea. 

La sfîrşitul anului 1845, Rosetti pleacă la Paris cu scopul de a 
studia şi unde de fapt va lua legătura cu o serie de tineri români ce se 
aflau acolo pentru acelaşi scop. Aşa, de pildă, el se întîlneşte şi menţine 
relaţii intime cu Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, fraţii Ion şi Dumitru 
Brătianu şi alţii. 

El mai întreţinea legături cu Louis Blanc şi audia cursurile lui 
Jules Michelet şi Edgar Quinet. 

Incepînd cu anul 1846, dedicîndu-se activităţii editoriale, pentru 
început se mărgineşte la această tipografie 5 pe care o conducea îm
preună cu asociatul său Enric Winterhalder 6 şi la o librărie situată pe 
Podul Mogoşoaiei nr. 18 (peste drum de fosta terasă Oteteleşanu), pe 

" C. Borănescu-Lahovary, C. A. Rosetti, Ed. Cartea Românească, f. an, p. 13. 
5 C. A. Rosetti ca tipograf, Bucureşti 1903, p. 9 şi 24 ; Grigore Creţu, I. An

tonovici, Tipografiile, xilografiile, librăriile şi legătoriile de cărţi din Bîrlad, Bucu
reşti, 1910, p. 23. 

6 Austriac de origină, servind la 1829 în recent înfiinţata armată a Vala
hiei, cînd leagă cu C. A. Rosetti o prietenie pe viaţă, E. Winterhalder înfiinţează 
cu acesta firma care le poartă numele, participă la pregătirile şi desfăşurarea 
revoluţiei din 1848 şi e împămîntenit pentru activitatea sa de guvernul provizoriu 
revoluţionar. Bucurîndu-se de un mare prestigiu printre aderenţii grupării radicale 
din Muntenia, fiind considerat de către aceştia ca un economist de seamă, Enric 
\Vinterhalder va ocupa în ţara noastră înalte funcţiuni. La un moment dat va fi 
numit secretar general al Ministerului de Finanţe şi vicepreşedinte al Consiliului 
superior de comerţ şi industrie, care a funcţionat pe lîngă Ministerul Agriculturii, 
Comerţului, Industriei şi Lucrărilor Publice (vezi în acest sens scrisoarea lui Enric 
Winterhalder către Vintilă C. A. Rosetti, publicată în Românul de la 18 aprilie 
1885, p. 349 ; Românul, 10 august 1867, p. 671). 
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care o avea aşa cum arătăm mai sus încă din anul 1839, sub denumirea 
de „stabilimentul C. A. Rosetti" 7. 

Librăria lui C. A. Rosetti şi E. Winterhalder funcţiona, începînd 
din anul 1846, sub firma amintită şi luase fiinţă - după cum se arată 
într-o înştiinţare datată cu 4 aprilie acelaşi an - prin cumpărarea 
„Aşezămîntului bibliografic" a d-lui Fred Waldbaum 8 întemeiat cu 20 
de ani în urmă şi cumpărînd pe lîngă librărie „o tipografie, un cabinet 
de cetire, o magazie de muzică, de hîrtie şi de obiecte de artă" 9. 

Toate izvoarele consultate menţionează faptul că este probabil ca 
C. A. Rosetti, împreună cu Enric Winterhalder să fi preluat şi tipografia 
„Pitarului Pencovici", datorită faptului că anul 1845, anul dispariţiei 
l!Cesteia, coincide cu anul apariţiei ca asociaţi a lui Rosetti şi Win
terhalder. 

In mod cert însă, cei doi asociaţi au cumpărat în noiembrie 1846, 
la preţul de 17 381 lei o instalaţie tipografică, comandată de „Socie
tatea pentru literatură română", în Germania la firma „Brochaus", 
pentru tipărirea ziarului „Prietenul Tinerimii", ca şi a altor lucrări 
literare 10. 

In cadrul acestei tipografii au apărut o serie de lucrări secrete 
ale Comitetului revoluţionar din anul 1848. 

In timpul evenimentelor din anul 1848 lucrătorii tipografi din 
Bucureşti au participat în mod efectiv atît prin activitatea lor la pro
paganda în slujba revoluţiei cît şi prin persoana lor la rtoate evenimen
tele ce s-au desfăşurat în Capitală. 

In coloanele ziarului „Pruncul Român", ne este relatată manifes
taţia din 15 iunie 1848 la care au participat şi lucrătorii tipografiei 
lui C. A. Rosetti : „Marţi 15 iunie se făcu în cîmpul Filaret, numit prin 
decret „Cîmpul Libertăţii", o serbare care cu toate că nimic nu era 
pregătit, ci toate improvizate, era cea mai frumoasă ce am văzut în viaţa 
mea. Guvernul provizoriu, miniştrii, tot clerul cu sfintele moaşte ale 
patronului oraşului, toată garnizoana Capitalei cu artileria, toată garda 
naţională, toate corporaţiunile, şi cu un cuvînt toţi locuitorii oraşului 
se adunaseră la Cîmpul Libertăţii, unde se afla un cort mare şi un 
baldachin făcut cu ramuri verzi" 11• După ce Voinescu a rostit o cuvîn-

7 De altfel, după anul 1830, la Bucureşti existau cîtcva librării printre care 
cea a lui „Gheorghe Libreru" (unul din primii librari de carte românească), Visa
rion Rus, C. A. Rosetti, E. Winterhalder, George Ioanid, ş. a. 

8 ln legătură cu cabinetul de lectură a lui Fred Waldbaum - mod de func
ţionare şi conţinutul fondului de cărţi - vezi Catalogue des livres frani;ais qui 
se dounent en lecture a la librairie de la Cour, de Fr. Waldbaum, Buc. 1838. 

u Biblioteca Acad. R.S.R„ Foi volante, nr. 89, apud, N. Liu, Nicolae Bălcescu,. 
E. Winterhalder şi biblioteca Magazinului Istoric în Studii şi Cercetări de biblio
logie, vol. II, Ed. Acad„ H.P.R„ Bucureşti 1957, p. 150. 

1u C. A. Rosetti ca tipograf. Omagiu din partea Institutului de Arte Grafice 
„Carol Găbl" S-or I. St. Hasidescu, cu ocaziunea dezvelirii monumentului său în 
ziua de 20 aprilie 1903, cu o scurtă descriere a serbării şi discursurile pronunţate 
cu această ocaziune. Institutul de Arte Grafice „Carol Găbl", Bucureşti l!l03, 
p. 9-10. 

u Anul revoluţionar 1848 în Principatele Române 1821-1848, iunie 20, Tomul r, 
Bucureşti, 1902, pag. 52:3, 590-591, 670. 
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C. A. Rosetti ofiţer aghiotant 

tare - relatează ar.ticalul - a urmat o slujbă religioasă, sfinţirea stea
gurilor tricolore ce purtau deviza „Dreptate - Frăţie" după care a 
urmat depunerea jurămîntului de către guvern, cler, garda naţională, 
oştirea şi apoi poporul. 

Tipografii Capitalei, s-au prezentat la această serbare cu un teasc 
mic „din ofiţina d-lui Kopaing, pus pe un car tras de patru cai împo
dobiţi cu panglici albastre, galbene şi roşii, pe care se aflau doi şefi 
de tipografie; Domnii Kopaing şi Winterhalder stînd înaintea teascului 
şi ţinînd în mină steagul libertăţii, iar factorul tipografiei lui C. A. Rosetti 
şi Winterhalder şedea înaintea lor, rezemîndu-i. lmprejurul teascului se 
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aflau lucrătorii" 12• Pe tot parcursul traseului din Podul Mogoşoaiei, din 
din faţa palatului şi pînă în cîmpul Filaret, acolo, ca şi pe drumul de 
întoarcere, tipografii lui C. A. Rosetti au tipărit cu acel teasc o poezie 
cu caracter revoluţionar pe care pe loc, în foi volante o distribuiau 
populaţiei. 

Analizînd pregătirile ce se făceau în preajma revoluţiei, Ion Ghica 
arăta în cunoscuta scrisoare adresată lui Nicolae Bălcescu : „Librăria 1" 
devenise un punct de întîlnire al tinerimii, de unde se împărţeau în 
toată ţara ştirile politice ce soseau din Europa. Mai mult, mijloacele 
băneşti cu care vor fi cumpărate între altele, în vederea insurecţiei 
armate, toate puştile şi pistoalele care se găseau în prăvăliile din Bucu
reşti şi Ploieşti, pentru a fi împărţite tinerilor şi oamenilor din popor 
care cereau a se arma erau păstrate tot la librăria lui Ruset, depuse în 
lada de fier" 14. 

Iar întrunirile secrete ale societăţii „Dreptate-Frăţie", sub condu
cerea căreia se făceau aceste pregătiri revoluţionare, s-au ţinut - scrie 
I. G. Bibicescu - chiar în casele unuia din proprietarii librăriei „la 
Rosetti în strada Izvorului, mai spre centru de grădina cu cai şi urmară 
acolo pînă cînd poliţia începu a înconjura casa în fiecare noapte" 15. 

Infrîngerea revoluţiei de la 1848, a însemnat o grea lovitură pentru 
afacerile librăriei Rosetti şi Winterhalder, ca fost centru al activităţii 
revoluţionare, în care ambii proprietari fuseseră implicaţi şi în urma 
căreia unul dintre ei se afla chiar urmărit şi în exil. 

„Am deschis eri uşa prăvăliei - îi scria E. Winterhalder lui 
C. A. Rosetti la Paris la 3 oct. 1848 ___, însă numai pe jumătate, căci 
etalajurile nu le-am scos - Neguţătorii toţi au deschis şi aşa n-am avut 
ce face, n-am vrut să fiu singur închis, căci începuse a se vorbi în piaţă 
că ne-a închis magazia din partea poliţiei" 16. 

/ Iar peste cîteva zile, la 7 oct., tot Enric Winterhalder îi scrie ace
luiaşi C. A. Rosetti : „Lucrez să fac catagrafia şi de voi put.ea să vînz 
aşezămîntul nostru, socotesc că va fi ceea ce vom putea face mai bine -" 
~i mai departe, explică de ce a luat această hotărîre : „Din zi în zi 
merge mai rău„. Tu eşti exilat şi eu ameninţat cu închisoarea, cu 
transportaţia peste graniţă şi chiar cu spînzurătoarea; pe de altă parte 
e anevoinţă de a strînge ceva din datorii" 11. 

La rîndul său, C. A. Rosetti, plin de îngrijorare şi lipsit de sprijin 
în exil, referindu-se la activitatea sa, scria într-o scrisoare adresată 
generalului Tell : „Dece ai uitat că în acele momente literele tipografiei 
mele se prefăceau în gloanţe şi se împărţeau la popor, şi cele ce mai 
~ămăseseră le întrebuinţau a doua zi ca să vă laud pe voi" 1s. 

12 Ibidem. pag. 670-671. 
13 Este vorba de librăria lui C. A. Rosetti. 
u Ion Ghica, Scrieri, vol. II, Bucureşti, 1914, p. 394 şi urm. 
15 I. G. Bibicescu, 1848 în Romcinia, Bucureşti, 1898, p. 60. 
16 N. Liu, op. cit., pag. 157. 
17 Ibidem,. 
18 lnceputul institutului de arte grafice Carol Gabi, de la 1837 pînă Za 1901, 

din Carol Gabl 20 ani, 1876-1901, Bucureşti 1901 p. 19. 
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In dubla sa calitate de tipograf şi librar, C. A. Rosetti a stimulat. 
şi a reuşit să tipărească în stabilimentul său, un mare număr de lucrări 
literare sau cu caracter istoric ca şi numeroase ziare. 

Aşa de pildă, numai în perioada anilor 1845-'-1848, reuşeşte îm
preună cu Enric Winterhalder rn să editeze un mare număr de lucrări ale 
personalităţilor culturale ale vremii în condiţiuni grafice din ce în ce· 
mai reuşite. 

Printre lucrările tipărite în stabilimentul C. A. Rosetti şi E. Win
terhalder în această perioadă (1845-1848), amintim : 

„Principii generale de muzică europenească modernă" de I. Wach
mann ; „Socotelile de lucrările asociaţiunii literare pe 1845", de I. Voi
nescu II ; „Poesii", de D. Bolintineanu ; „Din crimele celebre" de· 
Alexandru Dumas; editorialul „Bukarester Dcutsche Zeitung" redactat 
de Carl Schwerder; „învăţătorul primar", traducere din limba franceză. 
de I. Brezoianu ; „Catalog de cărţi româno-franceze" de C. A. Rosetti 
şi E. Winterhalder; ziarul „Pruncul Român", editat de C. A. Rosetti 
de la nr. 1-35, între 12 iunie 1848 şi 2 septembrie 1848 şi alte nu
meroase lucrări cu caracter literar şi politic. 

Aşa cum arătam mai sus, în urma evenimentelor din 1848 C. A. Ro
setti fiind obligat să părăsească ţara împreună cu alţi revoluţionari„ 
tipografia sa a continuat să execute lucrări sub conducerea lui Enric
Wintcrhaldcr pînă în anul 1852 cînd o vinde din nou tipografului Wald
baum, iar nu după multă vreme, şi acesta o revinde lui Ferdinand 
Ohm. Librăria, a fost luată de cumnatul lui C. A. Rosetti, E. Grant care· 
la rîndul său o vinde 'lui Ulrich, iar acesta, după un scurt timp o 
revinde lui E. Graeve. 

Din momentul exilării lui C. A. Rosdti în 1848 şi pînă la încetarea. 
activităţii tipografice prin vinderea de către Winterhalder a stabilimen
tului - 1852 -, în tipografia lui Rosetti şi Winterhalder, condusă în 
această perioadă de E. Winterhalder, au apărut de asemenea un mare 
număr de lucrări din care amintim : „Prăsirea duzilor şi creşterea gîn
dacilor de mătase", de G. Poenaru; „Gramatica elino-română", dc-
1. Maxim; „Baba Hîrca", comedie în 2 acte şi 3 tablouri de Mateiu 
Millo ; „Notiţe de învăţăturile ce se predau cinurilor de jos în şcoalele· 

întocmite la ştaburile divisiilor de artilerie rusească'·, traducere din limba. 
rusă de Polcovnicul 1. Paznanski; „Regulament ostăşesc - Exerciţiul 
de batalion", traducere de A. D. Macedonski; „Logofătul satului"; vo
devil naţional în trei acte, de I. Dumitrescu; „Calendarul popular", de
c. A. Rosetti şi Enric Winterhalder, şi altele. 

După întoarcerea din exil în anul 1857, C. A. Rosetti, desfăşoară1 

o şi mai bogată activitate editorială şi tipografică. 
Inglobînd la un loc cartea literară, cartea didactică şi presa, et 

pregăteşte de fapt drumul vieţii editoriale româneşti moderne. 

19 Lui i se datoreşte în mare măsură temeinica organizare şi buna desfă-· 
şurare a întreprinderii, precum şi legătura cu editurile. anticariatele, librăriile~ 
clin Germania sau Austria. 
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ln această epocă, editura şi tipografia sa, ca şi a celorlalţi colegi 
de breaslă bucureşteni erau principalele mijloace de promovare a ideilor 
politice, motorul acţiunilor politico-sociale. 

El scoate un nou ziar intitulat „Românul" al cărui prim număr 
apare la 9 august 1857, ziar bisăptămînal, întrucît Rosetti nu mai dis-

C. A. Rosetti şi Maria Rosetti în timpul exilului 
la Paris. 

punea de o tipografie, pma m momentul orgamzaru uneia noi, ziarul 
a apărut în tipografia sa veche, acum proprietatea lui Ferdinand Ohm, 
iar din 14 februarie 1858, apare în noul său stabiliment. 

Librăria lui Rosetti se afla şi ea instalată în această perioadă pe 
Podul Mogoşoaiei nr. 18. La puţin timp după apariţia ziarului Românul, 
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:Rosetti, pentru a mări capacitatea noii sale tipografii cumpără o parte 
din instalaţiile tipografului Kopaing împreună cu maşina şi o parte din 
tipografia lui Ohm, instalînd tot acest utilaj al noului stabiliment în 
-încăperile Hotelului Bossel situat pe Calea Victoriei - şi începe o acti
vitate tipografică deosebită. ~ 

La acest sediu, în perioada anilor 1858-1859, în afara ziarului „Ro
mânul", au mai apărut ziarele „Traianu", „Tînţarul", ca şi un număr 
apreciabil de lucrări literare şi cu caracter politic : li 

„Memoire sur l'organisation de la force armee le deux Principau
tes roumaines reunies", de G. Adrian ; „Revoluţia lui Tudor Vladi
mirescu" de M. Cioranu; „Părăsitul sau meşteşugul de a-şi face noroc", 
de Schiller, comedie în 5 acte, tradusă de E. Winterhalder; „Calen
darul" pe 1859, de C. A. Rosetti; „Descrierea uniformei şcolilor mili
tare, a şcoalei de medicină şi a companiei de infirmerie din Principa
lele Unite" etc. 

A vînd în vedere principiile politice avansate ale lui C. A. Rosetti 
.ca 'i perioada îndelungată în care el ş.i-a «iesfăşurat activitatea în mij
locul lur.::rătorilor tipografi, în această perioadă fiind director al ziarului 
„Român.ul" şi proprietar al imprimeriei în care acest ziar se tipărea, 
sprijină în mod efectiv iniţiativa înfiinţării în anul 1857 a „Asociaţiei 
de ajutor reciproc a lucrătorilor tipografi din România" 22. 

Statutele acestei „asociaţii" au fost redactate de Enric Winter
halder, apoi au fost aprobate de adunarea fondatorilor la 8 septembrie 
1858 iar societatea şi-a înc-eput activitatea la 1 octombrie 1858 23. 

Iar pentru modul în care el a încurajat comerţul din Capitală, ne
_gustorii bucureşteni, au luat hotărîrea şi în anul 1860 l-au ales „sta
roste al comercianţilor din Bucureşti". 

In ceea ce priveşte utilizarea tipografiilor în general, - în Ţara 
Românească - trebuie să facem precizarea că în prima jumătate a seco
lului XIX-lea, s-a făcut un pas înainte. In locul preselor de lemn, sînt 
introduse presele metalice .. 

Tipografiile sînt înzestrate cu mijloace pentru turnatul literelor, 
. cu ornamente tipografice şi vignete aduse în cea mai mare parte din 
Viena şi uneori din Germania. 

Presele mecanice, deşi cunoscute la Bucureşti, ele nu au fost folo
site. Aşa de pildă, tipograful Kopaing, a adus încă din 1845 o presă 

20 „Tipografia lui C. A. Rosetti, librar şi comisionar, se deschide peste cîteva 
zile şi are onoarea a recomanda publicului pentru tot felul de lucrări tipografice . 

. Se va sili a mulţămi persoanelor ce îi vor da preferinţă printr-un tipar corect, 
curat şi frumos şi prin exactitatea cu care îşi va împlini făgăduielile sale ; per
soanele care vor binevoi a se servi de dinsa sunt rugate a se adresa la librăria 

·G. A. Rosetti, Calea Mogoşoaiei nr. 18, sau la stabilimentul tipografiei, Calea 
Brezoianu 10." N. I. Angelescu, op. cit„ p. 6. 

21 N. I. Angelescu, C. A. Rosetti f)f'im staroste al negustorilor bucureşteni. 
1816-1885, Inst. de Arte Grafice Luceafărul, S. A. Bucureşti, 1932, p. 6. 

22 Vasile Maciu, lnceputul mi.1cării muncitoreşti şi al celei socialiste ; Mfl
,cărt ţărăneşti fn anii 1864-1878; Istoria României, IV, Academia Republicii So
cialiste România, Bucureşti, 1964, p. 488. 

2l Ziarul Românul, anexă la numărul de la 9/21 oct. 1858 ; Studii, X (1957), 
.J, p. 66 ; Const. C. Angelescu, op. cit„ p. 65. 
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mecanică dar care nu 1a fost folosită din lipsa unui specialist, decit 
incepînd cu anul 1852 - Kopaing este şi cel dintîi tipograf din Bucu
reşti care a adus o maşină cilindrică. 

C. A. Rosetti pentru a îmbunătăţi procesul tipografic, aduce din 
străinătate o hîrtie de o calitate superioară şi pe care printr-un anunţ ?M 
o recomandă şi altor tipograf! şi clienţi ai săi . 

ln calitate de conducători tehnici în tipografia lui Rosetti, s-au 
-succedat Ferdinand Ohm pînă în 1863, cînd încetînd din viaţă a fost 
urmat de Petre lspirescu 25, iar după plecarea acestuia în 1865 i-a 
urmat Ion Albescu care s-a preocupat de mersul tipografiei şi pe timpul 
suspendării ziarului „Românul" şi apoi, pînă în 1868 de C. Petrescu 
Conduratu. 

A vînd în vedere afinităţile sale faţă de vechii lucrători din tipo
grafia sa, C. A. Rosetti, în urma !Plecării lui Conduratu în anul 1868, 
hotărăşte ca postul de director tehnic să fie ocupat în mod alternativ 
-de patru din lucrătorii cei mai vechi. 

Primul care a ocupat această funcţie, a fost Alexandru Grecescu, 
<:ere, datorită aprecierilw po~gilorh s?i a ,.,~ă?;a~„Ul~_fiipbat ma} multă 
y_r~me. ied . o. a,H'"'-.1 fi/-"",{ ' F't '"fv:q ct'.f, t t/• /J _,,.,,_ /' 
· · Ziarul „Românul" i-a ocupat aproape tot restul vieţii sale. 

In coloanele s~le~~tti a promovat ideile liberale ale partidului 
pe care l-a sprijinit/La acest ziar Rosetti era director şi redactor. El 
scria studii politice, de drept, economice, politică, finanţe etc., făcea 
zilnic reportajul întrunirilor politice. A făcut aceasta, spunea el, „ajutat 
fiind de oamenii care credeau în ţara k>r, o iubeau şi se întăriseră 
prin suferinţe şi pentru că avea cu el o naţiune întreagă civilizată 

__şidemocrată" 26. 

· ln această perioadă în tipografia lui Rosetti s-au tipărit numeroase 
ziare şi lucrări, dintre care amintim : „Anunţătorul generaţiunii ro
mâne", (1864) ziar săptămînal scos de Eugeniu Carada; „Constituţiu
nea", (1864) de Ion Pală; „Românul de Duminecă", de C. A. Rosetti 
ee apărea în_ locul Românului care fusese suspendat la 26 iulie 1864 
pină la 12 februarie 1865 ; „Reforma" de I. G. Valentineanu (1864) ; 
„Mama şi Copilul", ziar de duminecă de Maria C. A. Rosetti", (1865); 
„Revista Dunării" de Gr. Serurie (1865) ; „Artistul", foaie teatrală _şi 

2' „ ... este trainică, frumoasă şi bună sub toate raporturile şi cu care se 
.slujeşte în Europa toate ministerele, pentru actele oficiale ce . trebuie păstrate de 
toţi oamenii pentru documentele şi hîrtiile de familie ; această hîrtie, chezăşuită 
de cea mai bună calitate şi pe care o recomand cu tot dinadinsul domnilor mi
niştri, divanurilor judecătoriilor şi tuturor particularilor, se poate găsi la stabi
limentul meu de librărie de pe Calea Mogoşoaiei nr. 18. C. A. Rosetti librar şi 
C.'Omisionar" N. I. Angelescu, op. cit„ p. 4. 

25 O pagină din istoria tipografiei române contemporane. Tipograful Carol 
Gobl, XXV de ani de muncă, Bucureşti, 1901, p. XVIII şi p. XXVII ; C. A. Rosetti 
ca tipograf. Omagiu din partea Institutului de arte grafice Carol Gobl, s-sor 
I. St. Radidescu, cu ocasiunea desvelirii monumentului său în ziua de 20 aprilie 
1903, Bucureşti, 1903, p. 35 ; Tribuna română, 6 februarie 1864, p. 3 ; Constantin 
C. Angelescu, Contribuţii la istoricul asociaţiei lucrătorilor tipografi din România 
:(perioada 1858-1865), în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, II, 1965, 
:laşi, Editura Academiei Republicii Socialiste România, pag. 64. 

26 A. Rotaru, op. cit., p. 15. 
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literară bisăptămînală de I. G. Angelescu; „Asmodeu" ziar umoristic
(1869-1870) şi altele. · 

De asemenea, amintim printre lucrările mai de seamă : „Mănăs
tirile bucovineşti", de Cezar Boliac; „România sub principele Bibescu", 
de C. D. Aricescu; „Meditaţii, elegii etc.", proză şi versuri de Gr. M. Ale
xandrescu ; „Mănăstirile zise închinate" de Cezar Boliac ; „Istoria Ro
mânilor, biografii române după metoda catechismă pentru şcoalele pri
mare, săteşti şi militare cu întrebări şi răspunsuri", de V. A. Urechia; 
„Statistica medicală a Eforiei Spitalelor Civile din Bucureşti pe anii 
1864-1865-1866 ; „Cleopatra, regina Egiptului", de D. Bolintineanu etc. 

In această perioadă tipografia se afla instalată în Piaţa Sf. Gheor
ghe Nou. 

După înlocuirea lui C. Conduratu de la administraţie în 1868, 
C. A. Rosetti încredinţează conducerea stabilimentului său lui Ghiţă 
Popescu. Dar, avînd în vedere greutăţile financiare prin care trecea,. 
C. A. Rosetti face o încercare - fără reuşită - de a vinde tipografia 
lucrătorilor din atelierul său. Nereuşind, în 1873 o vinde lui D. A. Lau
rian care, se asociază pentru un an cu Conduratu. După un an, în 1874, 
datorită unor neînţelegeri, ci se despart rămînînd ca singur proprietar 
Laurian, avîndu-1 conducător tehnic pe Ion Marin. 

Tipografia lui Rosetti, în timpul existenţei sale, a suferit mai multe 
mutări: 

Astfel, din sala Bossel se mută în str. Biserica Caimata, de aci 
în str. Biserica Enei, apoi în str. Brezoianu, în str. Pătraşcu Vodă 
apoi în str. Academiei unde se afla hotelul Bristol de unde de fapt trece 
în posesia lui Laurian. 

În anul 1874 Laurian şi Conduratu au mutat-o în str. Doam
nei nr. 14. 

Pe parcursul acestor mutări dintr-un local în altul, lipsită de în
grijirea unor specialişti pricepuţi, tipografia lui Rosetti ajunsese aproape 
în imposibilitatea de a lucra în condiţiuni corespunzătoare. ' 

Deseori, Rosetti şi-a manifestat nemulţumirea faţă de felul în care 
era imprimat ziarul Românul. 

Aceasta era situaţia tipografiei sale în momentul în care s-a pre
zentat ca cumpărător unul din foştii săi directori tehnici, Carol Gobl, 
care o obţine în ziua de 16 aprilie 1876, pentru suma de 6.600 lei 27• 

La trecerea tipografiei în posesia lui Carol Gobl, în inventarul 
său se afla o maşină nr. 10, foarte veche, de fapt era maşina lui Ko
paing montată în 1850, iar ca accesorii cîteva piese. 

Imediat după ce tipografia a i.ntrat în posesia lui Carol Gobl, 
acesta i-a schimbat firma, în „Tipografia Concordia, Carol Gobl", dar 
care a ţinut numai o zi, după care o schimbă în „Tipografia Românului. 
Carol Gobl, iar după alte cîteva zile a şters articolul genetival de la 
cuvîntul „Românului", rămînîncl de astă dată definitiv „Tipografia Ro
mânul, Carol Gobl". 

21 Primul număr din Românul, tipărit de Carol Gobl, este cel de la 17 
aprilie 1876. 
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La 27 septembrie 1881 în sala Teatrului Naţional din Bucureşti 
s-au sărbătorit 25 de ani de la apariţia ziarului Românul, cu care prilej 
s-a dat un mare banchet în cinstea lui C. A. Rosetti în calitate de în
temeietor, la care au luat parte un număr de peste 300 de invitaţi 
printre care şi foştii lui colaboratori. 

Cu acest pril{'j, C. A. Rosetti în cuvîntul pe care l-a luat, a făcut 
o analiză critică a activităţii desfăşurate, recunoscînd colaboratorilor 
săi meritele în activitatea depusă de ei. 

„Românul d-lor, arc fericirea de a avea lucrători tipografi, şi din
tre care am avut bucuria de a vedea aci pe cîţiva din cei cu care am 
început, şi care astăzi cei mai mulţi sînt directori de tipografii. Aceşti 
lucrători veneau dimineaţa, îşi împărţeau literele, îşi făceau lucrările 
·casei, şi cînd venea ora în care manuscrisul primelor articole trebuia 
să fie dat - şi erau cam rău crescuţi acei lucrători, căci cereau ca noi 
să fim exacţi în a le da de lucru îndată să fim exacţi după deprinderea 
D-lui Dimitrie .Ghica -, ei bine, acei lucrători tipografi ai „Româ
nului" se întruneau se puneau pe scaune şi unul din ei citea primul 
articolul, îl discutau, aplaudau, comentau, criticau şi adesea unul din 
ei venea şi-mi zicea : Domnule, mă iertaţi, aci n-am înţeles, ideea nu 
este clară mă iartă, aci îmi pare că este o contrazicere. 

Vedeţi dar D-lor, că era lesne să fii redactorul unui jurnal, şi 
să nu faci multe greşeli, cînd însăşi lucrătorii tipografi luau parte activă 
la redacţiunea ziarului..." 28. 

Cu acest prilej întreaga presă românească, aproape toate tipo
grafiile bucureştene au participat la această sărbătoare, i-au trimis tele
grame sau i-au consacrat articole în coloanele lor. 

Iată de pildă ce scria cu două zile mai înainte de acest eveni
ment ziarul „Bukarester Tageblatt (8 oct. 1881) „Poimăine, ziarul cel 
mai vechi şi mai stimat din România, sărbătoreşte odată cu aniversarea 
a 25-a, a existenţei sale, şi ziua de onoare a unui bărbat, care, fiind 
pionierul adevărat al ziaristicii naţionale, ar fi meritat să ocupe o pa
gină de onoare în istoria României, chiar dacă n-ar fi devenit precum 
este, prin participarea sa la viaţa politică şi iPrin influenţa sa puternică, 
unul din întemeietorii cei mai însemnaţi ai mărimei actuale a pa
triei sale". 

Iar Curierul Financiar arăta : „ca ziarist român dl. Rosetti a me
ritat cu drept cuvînt numirea de decan al presei noastre". 

In sfîrşit, „Vocea lucrătorului tipograf" cu acelaşi prilej arăta : „ca 
organ al lucrătorilor tipografi ... sîntem fericiţi că ni se prezintă plăcuta 
ocaziune a manifesta în public sentimentele de afecţiune ce purtăm ilus
trului fondator şi abil conducător al ziarului „Românul", mai ales că 
el este şi unul din vechii patroni de tipografic ... " w. 

2s C. A. Rosetti ca tipoqraf, p. 54. 
2!l Banchetul oferit lui C. A. Hoselti cu ocazia aniversării a 25-a a fondării 

Românului la 27 sept. 1881, Buc., 1881, p. 132-140. 

77 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



C. A. Rosetti în afara activităţii sale politice, o mare parte a vieţii 
sale, aşa cum am văzut mai sus, şi-a dedicat-o activităţii tipografice
şi de librar. 

Numărul de gazete pe care le-a fondat este foarte mare. Succesiv, 
el a publicat „Concordia", „Pruncul Român", „Românul", „Românul de 
duminecă", „Constituţiunea", „Libertatea", „Tînţarul", „Conştiinţa Na
ţională", iarăşi „Românul" care apare din 1866 pînă în 1883, şi altele. 
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Decepţionat de politica dusă de cei din jurul său, îşi dă demisia· 
din Parlament şi rupe definitiv relaţiile cu Partidul Liberal al lui Bră
tianu. Cu o lună înainte de a muri, el scria printre altele unui prieten 
al său L. Ulbach: „Medicii îmi ordonă o cură în Italia, dar sînt prea 
sărac şi am prea multe datorii pentru a călători. 

lmi văd de ziarul meu ; este pîinea zilnică, - o pîine neagră, dar 
totuşi o piine. Cariera mea, bună sau rea, fiind sfîrşită, nu-mi rămîne. 

Pagina a 2-a a aceleiaşi scrisori. 
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decît să-mi urmez calea, bună sau rea, fără a aştepta din partea oa
_1.!lenilor mai mult decît din ceea ce pot da ... " 30. 

Se stinge din viaţă la 8 aprilie 1885. El lasă în urma sa un tes
tament, din care menţionăm doar cîteva idei : „Recomand tuturor, şi mai 
cu seamă fiilor mei, să iubească poporul şi pe săteni şi să lupte cu iubire 
,pentru fericirea tuturor" 31. 

~ Ideile sale progresiste îi atrăsese preţuirea şi dragostea poporului, 
a cercurilor progresiste de peste hotare care vedeau în el pe unul din 
cei mai de Sl'amă oameni de stat ai României moderne. · 

A fost dus la locul de veci, după dorinţa lui, într-o simplă căruţă 
trasă de un singur cal, iar slujba i-a oficiat-o un singur preot. 

Dar pe străzi, de-a lungul drumului parcurs de carul mortuar, 
peste 100 OOO de cetăţeni erau înşiruiţi, iar alţi 20 OOO urmau încolonaţi 
după carul mortuar. 

Negustorii bucureşteni au prezentat în chip de condoleanţe soţiei 
sale un album cu peste 300 de semnături şi a,precieri la adresa celui ce 
a fost C. A Rosetti 32. 

C. A Rosetti va rămîne în istoria României ca una din figurile de 
seamă ale gînditorilor progresişti, unul din fondatorii ziaristicii moderne, 
politician sensibil şi inteligent, de o mare probitate morală şi un mare 
patriot. 

C. A, ROSETTI - TYPOGRAPHE, EDITEUR ET LIBRAIRE 

REsUME 

L'auteur. utilisant une sene de donnees moins connues, presente l'act1vite 
-de typographe, d•editeur et de libraire de C. A. Rosetti deployee a Bucarest. 
L'etude indique entre autres que C. A. Rosetti, en commenc;ant avec l'annee 1847 
,et jusqu'â la fin de sa vie, a deploye, outre son activite politique bien connue, 
une prodigieuse activite de typographe et de libraire aussi. 11 a ete le fondateur 

· d'un grand nombre de gazettes et de periodiques parmi lesquels une place impor
tante occupe „Românul", qui a paru en 1866 jusqu'en 1883 sous sa directe ad
ministration. 

On souligne en cette etude le fait que C. A. Rosetti restera dans l'Histoire 
de la Roumanie comme l'une des figures proeminentes des penseurs progressistes, 
l'un des fondateurs du journalisme moderne, un grand patriote. 
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30 C. Borănescu Lahovary, op. cit., p. 33 
31 Ibidem. 
32 Arhiva Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, Inv. 41.781. 
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DEZVOLTAREA EDILITAR-URBANISTICA A ORAŞULUI 
BUCUREŞTI LA SFIRŞITUL SEC. AL XIX-LEA 

de ŞTEF AN IONESCU 

Dacă pe plan politic războiul pentru cucerirea independenţei Ro
mâniei a constituit un eveniment de mare însemnătate istorică prin aceea 
·că poporul român a mai făcut un pas înainte pe calea libertăţii lui na
;ţionale, pe plan economic, războiul din 1877-187S a determinat mărirea 
pieţii interne şi, ca o consecinţă, a impus un ritm mai susţinut de dez
voltare a industriei şi deci a oraşelor. Pe de altă parte, acest război a 
·creat condiţiile obiective, imperative, care au dus la formarea şi la afir
marea proletariatului ca o clasă pentru sine. 

In acest cadru de evoluţie istorică a României, capitala ei, oraşul 
Bucureşti, fiind cel mai mare centru urban din ţară şi avînd cea mai 
puternică industrie, a cunoscut o dezvoltare continuă în toate domeniile. 

In procesul apariţiei industriei mecanizate, în a doua jumătate a 
:sec. XIX-lea, se constată o distribuire inegală a centrelor ei. Numai în 
Bucureşti se aflau aproape jumătate din numărul întreprinderilor indus
triale din toată ţara. Ca o urmare a dezvoltării industriei, ca o urmare 
a trecerii de la manufactură la fabrica mecanizată-proces care a carac
terizat revoluţia industrială - oraşul Bucureşti s-a dezvoltat continuu 
avînd în vedere şi procesul general al evoluţiei capitalismului. Insă, 
în acelaşi timp, oraşul Bucureşti a crescut neîntrerupt şi din cauza 
<.:aracterului centralizat al statului român care îşi avea concentrată viaţa 
politică şi administrativă în capitala ţării, Bucureşti. 

Astfel, la sfîrşitul sec. al XIX-lea, au existat factori obiectivi care 
.au impus atît o creştere a potenţialului industrial al oraşului, cît şi o 
organizare modernă a lui. Concomitent, se constată, de asemenea, şi o 
pronunţată creştere a populaţiei. Dacă în timpul Unirii (1859), oraşul 
Bucureşti avea 122.000 de locuitori, iar în 1866 număra peste 162.000 
locuitori, în anul 1878 avea 177.646 locuitori, în anul 1891, 203.375 
locuitori, pentru ca în anul 1899 să ajungă la 282.071 locuitori ! 1 Sen
sibila creştere demografică a fost însă determinată şi de consecinţele re-

1 Anuarul statistic al Municipiului Bucureşti, 1931-1936, p. 12-15. 
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formei agrare din 186 4:. Eliberînd braţele de muncă, ca urmare a desfi
inţării iobăgiei, mulţi dintre iobagii de altădată s-au îndreptat spre cen
trele industriale şi, în primul rînd, spre Bucureşti, unde s-au calificat 
ca muncitori în întreprinderile şi fabricile bucureştene. 

La sfîrşitul sec. al XIX-lea, proletariatul organizat în cercuri, în 
cluburi şi, apoi, din 1893, în partid, nu avea în exclusivitate, o ex
tracţie citadină ci, în mare măsură, una rurală. 

In ceea ce priveşte industria bucureşteană, se remarcă faptul că nu 
a existat o linie ascendentă, neîntreruptă, în dezvoltarea ei. Au existat 
sinuozităţi care, totuşi, nu au împiedicat ci, cel mult, au întîrziat pro
cesul de afirmare a industriei naţionale. Abia după 1897, adică după 
votarea legii de protecţie a industriei naţionale, întreprinderile indus
triale bucureştene sînt într-un flux continuu. Ele încep să ia fiinţă încă 
din 1864, în urma reformei agrare care le-a pus la dispoziţie braţe de 
muncă; însă ritmul de dezvoltare al industriei bucureştene a fost înce
tinit din 1875, ca urmare a convenţiei comerciale încheiată de statul român 
cu Austro-Ungaria. Această convenţie a însemnat, politic, desigur, un 
succes, pentru că se recunoştea statului român dreptul de a trata şi 
semna asemenea convenţii; însă, economic, ea a impus o subordonare a 
pieţii româneşti faţă de piaţa austro-ungară. Piaţa românească a fost 
asaltată de mărfurile austriece, ceea ce a atras ruina pentru mulţi meş
teşugari şi a frînat ritmul de dezvoltare industrială. Această convenţie 
era numai în avantajul moşierimii care avea unde-şi desface grînele. 
lnsă, în anul 1885, convenţia cu Austria a fost denunţată, iar în 1886 
au fost încheiate alte convenţii avantajoase statului român, cu Franţa, 
Rusia, Elveţia etc. Un an mai tîrziu, în 1887, apare legea de protejare 
a industriei naţionale. Astfel, în Bucureşti, sînt înfiinţate fabrici noi. 
In 1893 erau în capitala ţării 115 intreprinderi industriale, din care 102 
beneficiau de legea pentru protecţia industriei, iar după cîţiva ani, în 
1902, erau în Bucureşti 178 întreprinderi ! 

Un factor care a contribuit la modernizarea oraşului în condiţiile 
create de dezvoltarea capitalismului, a fost legea comunală din 1864, 
întocmită de Mihail Kogălniceanu. Organizarea administrativă a oraşe
lor şi satelor, adaptată la noua situaţie, a constituit, desigur, un progres 
faţă de organizarea administraţiei locale în perioada Regulamentului 
organic. Dar legea comunlă din 1864, mereu amendată, în sensul dimi
nuării autonomiei oraşelor şi satelor, prin legea comunală din 1874, 
a lui Lascăr Catargiu, şi prin legea comunală din 1894, a servit, în deo
sebi, intereselor burgheziei şi moşierimii. Prin această lege, oraşele şi 
satele obţinînd personalitate juridică, au căpătat şi o oarecare autonomie, 
iar alegerile comunale au permis burgheziei să-şi aleagă reprezentanţii 
ei în consiliile comunale. In schimb, masele largi ale oamenilor muncii 
nu-şi puteau alege reprezentanţii lor direcţi. 

lnsă şi această parţială autonomie fiind circumscrisă treptat, prin 
cele două legi din 1874 şi 1894, s-a~juns la situaţia ca confirmarea con
siliului comunal din sînul căruia era ales şi primarul, să fie un atribut 
al regelui, exercitat prin decret regal. Ceva mai mult, prin aceste legi 
primarul nu era ales după criterii exclusiv profesionale ci după criterii 
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Lucrări de întreţinere a pavajului Căii Victoriei (1888). 

politice şi interese de club. De aici, pe de o parte, numărul mare al 
primarilor - între anii 1866-1906 au fost în Bucureşti 23 primari -
iar pe de alta, lipsa de stabilitate în administrarea complexă a oraşului 2, 

ceeace trădează lipsa de interes a regimului burghezo-moşieresc faţă 
de problemele administraţiei locale, ele reducîndu-se mai mult la mo
dernizarea centrului oraşului locuit, îndeosebi, de clasele dominante. 
Aşa se explică de ce abia la sfîrşitul sec. al XIX-lea - intre anii 
1895-1899 - a fost ridicat, la cererea primăriei, primul plan topografic 
al Capitalei de către Marele Stat Major al Armatei 3. 

Pînă în anul 1895 oraşul nu a avut marginile delimitate, oricine 
putea să construiască unde voia, dincolo de limitele propriu zise. O 
tentativă similară se mai făcuse în timpul perioadei regulamentare. In 
1832, întrucît „întinderea oraşu1ui Bucureşti fiind mult mai mare decît 
numărul populaţiei", se hotărăşte prin Regulamentul organic că „de 
acum înainte va fi poprit fiecăruia de a face orice zidire sau clădire 
afară din cuprinsul cel de acwna a oraşului, ale cărui semne sînt cele 

2 Timp de 40 de ani, numai un primar, C. F. Robescu - a administrat ora
şul 5 ani şi 4 luni, însă în două reprize (1896-1899) ; 1902-1904). (Fr. Dame, Bu
carest en 1906, Bucureşti, 1907, p. 167-174). 

3 Marele dicţionar geografic al României. Bucureşti, 1898, I, p. 688. 
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următoare ... " "· lnsă, după abrogarea Regulamentului organic oraşul a 
continuat să se extindă, necontrolat, dincolo de hotarele lui 5. 

Spiritul politicianist care a dominat conducerea municipalităţii 
bucureştene în tot timpul regimului burghezo-moşieresc, se constată încă 
de la sfîrşitul sec. al XIX-lea. Consiliul comunal era dominat de preocu
pări şi interese politice, de club, şi mai puţin de interesele gospodăreşti 
şi tehnice privind administraţia unui mare oraş. ln şedinţele consiliului 
comunal care se întrunea foarte des, erau discutate şi probleme politice 
nu numai cele edilitare şi urbanistice. Iar cînd consiliul comunal îşi 
schimba culoarea politică, din liberal în conservator sau invers, era aspru 
criticată vechea administraţie din nesfîrşite patimi politice. 

Nu se poate contesta totuşi, că în ultimele decenii ale secolului 
trecut s-a făcut foarte mult pentru edilitatea şi urbanistica oraşului 
cum, de altfel vom vedea ; dar nu este mai puţin adevărat că s-a făcut, 
îndeosebi, cu bani de împrumut, obţinuţi în condiţii oneroase la bănci 
străine. 

Două au fost mijloacele prin care primăria Capitalei îşi procura 
veniturile : impozitele şi împrumuturile străine. 

Prin legea din 1864 se prevedeau zecimale adiţionale asupra unor 
impozite directe. Astfel, în 1871, pe baza legii taxelor şi contribuţiilor 
comunaie, s-a ajuns la sporirea impozitelor care loveau, în primul rînd, 
populaţia nevoiaşă a Capitalei. Accizele, de exemplu, se aplicau, îndeo
sebi, asupra obiectelor de larg consum : petrol, chibrituri, lumînări, za
hăr, orez, etc. lncasarea lor însă nu se făcea direct de organele comu
nal-e ci de către o asociaţie capitalistă care vărsa primăriei o sumă for
fetară ce era, bineînţeles, inferioară venitului real produs clin încasarea 
accizelor. Cum cheltuielile primăriei creşteau din ce în ce mai mult, în 
1893, printr-o lege specială, a fost sporit numărul obiectelor impozabile 
de la 67 la 132. 

Marile realizări ale primăriei au fost finanţate prin împrumuturi 
străine. In afară de contractarea împrumutului din 1864, de 5 milioane 
de lei de la firmele Debre et Fils din Paris şi Stiebel et comp. din 
Londra, primăria oraşului a mai contractat alte şi numeroase împru
muturi, astfel : în 1875 a fost încheiat un împrumut de 8 milioane lei 
pentru plata datoriilor contractate pentru diferite lucrări edilitare ; în 
1878 consiliul comunal hotărăşte începerea unor importante lucrări edi
litare, repararea de străzi, pavaje, construirea unui abator şi a unor 
hale, introducerea iluminatului electric, rectificarea cursului Dîmboviţei 
etc. Pentru toate aceste lucrări trebuiau bani, bani mulţi. Se fac împru-

~ Ibidem, p. 688. 
5 În timpul regimului turco-fanariot sînt cunoscute ma! multe încen:ări de 

delimitare a marginilor oraşului, pentru a se evita extinderea lui necontrolată. 
Printre acestea, una este datorată lui Al. Ipsilanti (1774-1782), care în 1778 a 
poruncit să fie puse cruci la hotarele oraşului, pentru a nu se mai construi din
colo de ele ; alta aparţine lui Constantin Hangerli (1798-1799) care, printr-un pitac 
din 21 februarie 1798, a poruncit autorităţilor de drept „să întocmească gardurile 
din jurul Bucureştilor" ca la 12 mai acelaşi an, marele vornic al obştirilor să 
primească aprobarea domnească de a revizui hotarele Bucureştilor ca să „nu se 
mai poată întinde oraşul~. 
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Aspect din Piaţa Sf. Gheorghe Nou, la sfîrşitul secolului trecut. 

muturi : primul în 1881, în valoare de aproape 18 milioane lei. lnsă, 
fiind epuizat, în 1883 a fost contractat un nou împrumut în valoare de 
1:~ 200 OOO lei cu dobîndă de 50/o pe an amortizabilă în 40 de ani. Impru
mutul urma să fie folosit pentru convertirea altor împrumuturi mai 
vechi, precum şi pentru stingerea datoriei flotante a primăriei. In 1884 
se face un alt împrumut tot la capitaliştii străini, în valoare de 
16 OOO OOO lei. Din el, se rezerva 1,5 milioane pentru construirea de 
şcoli. Dobînda la aceste împrumuturi era de 50/o pe an, iar amortizarea 
urma să se facă în 40 ani. Imprumutul era garantat tot cu veniturile 
provenite din accize. Un nou împrumut extern ln valoare de 11.678 OOO lei, 
P.ste contractat în anul 1888 cu dobînda de 4 1/2 pe an. In anul 1890, alt 
împrumut de 1 ! OOO OOO lei apasă pe umerii contribuabililor bucureşteni ~ 
m 1892 un altul de 3 200 OOO lei; în 1893, unul de 750 OOO lei, iar în 
1894 unul de 5 OOO OOO şi altul de 750 OOO lei. Pînă la sfîrşitul secolului, 
primăria a mai făcut două împrumuturi la un grup de bănci germane 
avînd ca mijlocitoare banca Marmorosch Blank 6. 

6 Milan Popovici, Aspecte din istoria finanţelor oraşului Bucureşti, Bucu
reşti, 1960, p. 81. 
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Primul împrumut în valoare de 32 500 OOO lei din anul 1895 era 
încheiat pe termen de 50 de ani şi urma să fie folosit pentru lucrări de 
canalizare şi apă, hale şi pieţe, pavaje şi alte lucrări edilitare ; iar celă
lalt împrumut din 1898, în valoare de 28 650 OOO lei, era contractat pe 
termen de 40 de ani şi a fost folosit îndeosebi pentru convertirea şi 
stingerea unor împrumuturi vechi. 

· Din cauza caracterului oneros al acestor împrumuturi, care au 
creat primăriei o situaţie financiară grea, a fost înfiinţat de către stat, în 
1900, Creditul judeţean şi comunal, avînd ca scop procurarea mijloacelor 
băneşti necesare administraţiei locale, pentru a fi evitate împrumuturile 
de la capitalişti străini. 

Este incontestabil că aceste împrumuturi au făcut posibilă efectua
rea multor lucrări edilitare de cea mai mare importanţă pentru moder
nizarea oraşului. Dar nu este mai puţin adevărat, condiţiile în care au 
fost încheiate fiind de-a dreptul cămătăreşti au ruinat finanţele comu
nale şi au grefat bugetul fiecărui contribuabil. Nu vom face analiza 
amănunţită a condiţiilor în care au fost încheiate aceste împrumuturi ; 
dar nu ne vom reţine de a ilustra unele din ele. Astfel, împrumutul 
de 32 500 OOO lei din 1895, a fost emis la cursul de 920/o, adică pentru 
fiecare obligaţie de 1 OOO lei primăria primea numai 920 lei. Aceasta, 
în afară de cheltuielile de emisiune, comisioane etc. Sumele restituite 
depăşeau cu mult nu numai sumele efectiv primite, dar chiar şi va
loarea nominală a împrumuturilor. Dobînzile, în totalitatea lor depăşeau 
cu mult valoarea integrală a împrumuturilor 7. 

Capitaliştii nu se mulţumeau numai cu aceste cîştiguri, ei făceau, 
in acelaşi timp, şi speculaţii la bursă. Imprumuturile erau, în fond, im
pozite amînate „poliţe asupra viitorului" 8. Ele au dus la creşterea sar
cinilor fiscale ale contribuabililor. Aceste sarcini au însemnat 40 de lei 
de cap de locuitor, în 1881 ; 44 lei în 1888 ; 46 lei în 1890 şi aproape 50 lei 
în anul 1896. Deci, în 15 ani sarcina fiscală a fiecărui bucureştean a 
crescut cu 250/0• In condiţiile în care muncitorii trăiau „cu un franc sau 
doi pe zi" 9, se înţelege cît de apăsătoare erau sarcinile fiscale şi în ce 
măsură ele determinau radicalizarea celor mulţi, oameni ai muncii. 

Sarcinile fiscale erau însă agravate prin impozitele indirecte care 
acopereau aproape 60o;0 din totalul veniturilor Capitalei. Aceste impo
zite au crescut în mod simţitor în ultimii ani ai secolului trecut. Ele 
loveau în primul rînd tot în cei mulţi, în oamenii muncii" ... Impunerea 
indirectă, scrie Lenin, căzînd pe obiectele de consum ale maselor, con
stituie o nedreptate dintre cele mai mari. Tot greul ei cade pe umerii 
sărăcimii, creind un privilegiu pentru cei bogaţi. Cu cît omul este mai 
sărac, cu atît partea din venitul său pe care o dă statului sub formă de 
impozite indirecte, este mai mare. Masa celor neavuţi şi săraci repre-
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7 Anuarul statistic al Municipiului Bucureşti, 1934-1936, p. 428-429. 
8 K. Marx, Fr. Enghels - Opere alese, VI, Bucureşti, ed. II, 1955 p. 347. 
9 Ziarul Dezrobirea, din 1'.l decembrie 1887. 
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zintă 9/10 din întreaga populaţie; consumă 9/10 din totalul produselor 
impuse şi plăteşte 9/10 din întreaga sumă a impozitelor indirecte ... " to. 

Aceste impozite şi, în general, fiscalitatea, contribuiau la scumpi
rea vieţii şi la scăderea nivelului de viaţă al oamenilor muncii. 

* 
Toate aceste critici deşi întemeiate, trebuie, totuşi, amendate, avtn

du-se în vedere faptul că, mai ales după războiul pentru cucerirea inde
pendenţei, oraşul Bucureşti trebuia să fie modernizat şi înzestrat cu 
echipament edilitar cît mai complet, fiind capitala unei ţări în plin 
avînt economic şi politic. Bineînţeles, ţinînd seama de mentalitatea poli
ticianistă a edililor liberali sau conservatori, nu putea fi vorba de mo
dernizarea oraşului pe toată suprafaţa lui, ci numai a centrului care 
.concentra în afară de instituţiile statale de bază şi casele celor mai de 
seamă reprezentanţi ai claselor dominante. „Praful şi noroiul ne îneacă, 
scrie un contemporan, apa ne otrăveşte, canalul din str. Mogoşoaiei a 
devenit o cauză de gravă infecţie şi de boală, iar Dîmboviţa se strim
tează şi se astupă din zi în zi, făcîndu-şi de rîs de lucrările de îndreptare 
în amonte şi avale. Primăria a impus pe locuitori cu dări mai presus de 
puterile lor, fără a putea aduce un strop de apă curată. Acum toată 
speranţa este în împrumuturi şi în bugetul statului să-i vie în ajutor ... u. 

Problemele edilitar-urbanistice pe care le ridică un oraş întins pe 
<> suprafaţă de 5 OOO hectare, cu o populaţie de 282.071 locuitori, dţi 
avea capitala României în 1899, sînt numeroase şi complexe, mai ales cînd 
este vorba de transformarea lui radicală. 

Condiţiile istorice grele în care a trăit poporul român, mai ales în 
prima jumătate a sec. XIX, au creat o situaţie dificilă şi pentru ora
şele ţării. Abia după Unirea Principatelor cînd se intră într-o perioadă 
istorică în general liniştită, s-a putut trece, o dată cu organizarea mo
dernă a statului şi la aceea a oraşelor ţării. 

Fără canalizare, cu Dîmboviţa care ieşea din matcă în fiecare pri
măvară, fără apă curentă, fără lumină electrică, fără pavaje moderne, 
<>raşul Bucureşti tindea să-şi continuie şi după 1859 existenţa pe care 
-0 dusese cu un secol în urmă, în orînduirea feudală. Din această cauză, 
edilii bucureşteni au fost confruntaţi cu grave şi numeroase probleme 
-edilitare, mai ales după 1878, cînd, intrînd în circuitul vieţii politice şicul
turale a Europei, trebuia să dăm o faţă europeană şi celui dintîi oraş 
.al ţării : Bucureşti. 

Problema canalizării şi rectificării cursului Dîmboviţci a fost cca 
dintîi şi mai însemnată preocupare a Consiliului comunal. In şedinţa 
de la 27 octombrie 1877, consiliul comunal a hotărît să se treacă la exe
cutarea acestei importante lucrări edilitare, completată şi cu aceea a 
canalizării oraşului, cu bani obţinuţi pe calea unui împrumut străin. 

10 V. I. Lenin, Opere, V, Bucureşti, 1958, p. 323. 
u Ion Ghica, .Opere, II, Bucureşti, 1956, p. 312. 
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Palatul de la Cotroceni, înainte de r0s1aurare. (După o fotografie de C. Popp de 
Szathmary} 

Lucrarea urma să fie efectuată în 4 ani. 12 In adevăr, lucrarea a fost. 
executată, pe baza planurilor întocmite de arh. Gr. Cerchez, de către· 
antreprenorul francez A. Boisquerin. Lucrările propriu-zise au început. 
la 21 noiembrie 1880 şi au durat, într-o primă fază, pînă în anul 1883 13• 

Cu acest prilej a fost săpată albia Dîmboviţei de la Grozăveşti pînă 
la Titan, pentru ca apele ei să nu mai poată inunda oraşul. O dată cu 
canalizarea rîului s-a făcut şi rectificarea cursului astfel că au dispărut 
ostroavele şi bucla pe care o făcea de la podul Mihai Vodă pînă în 
piaţa Splaiului. Tot în cadrul acestei vaste lucrări s-a făcut şi taluzarea. 
malurilor, precum şi mai multe poduri. In 1889 erau 12 poduri peste 
Dîmboviţa, din care 7 de piatră şi 5 de fier . H 

ll Monitorul comunal al primăriei Oraşului Bucureşti, nr. 1, 11 ianuarie· 
1878, p. 480. 

t3 La 28 martie 1880, prof. D. Lallane, de la şcoala naţională de poduri şi 
şosele de la Paris, răspunde fos.J;ului său elev, ing. C. Aninoşanu, inspectorul ge
neral al Serviciului hidraulic al României, la o scrisoare în legătură cu cumpă
rarea unei drage, necesară lucrărilor de canalizare (M.l.M.B. inv. nr. 42274). 

•~ între Grozăveşti şi Ciurel, Dîmboviţa a fost canalizată, în anii 1898-1900~ 
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Prin efectuarea acestei însemnate lucrări edilitare. s-a scris şi: 
ultimul capitol din istoria Dîmboviţei, atît de strîns legată de istoria. 
propriu zisă a oraşului. Canalizarea şi rectificarea cursului Dîmboviţei 
făcînd. imposibile inundaţiile, morile de pe cursul ei fiind desfiinţate 
încă din 1864 pe baza unei legi a lui M. Kogălniceanu, iar ostroavdc ei 
pitoreşti dispărînd în mod complet, - toate aceste transformări au făcut 
ca Dîmboviţa să nu mai aibă o istorie a ei, devenind, mai curînd, un 
mare canal al oraşului acoperit pe o porţiune a centrului Bucurl'ştilor 
în deceniul al patrulea al secolului nostru. 

Problema alimentării oraşului cu apă potabilă a devenit acută mai. 
ales după efectuarea lucrărilor de canalizare a Dîmboviţei pentru că,. 
în mare măsură, bucureştenii se aprovizionau cu apă de rîu. Pentru 
soluţionarea acestor probleme s-au făcut în 1882, primele filtre la Areuda. 
Aici s-au construit trei bazine mari în care apele Dîmboviţei, filtrate 
prin o pînză de nisip, erau trecute în rezervorul de la Cotroceni, cu 
o capacitate de 40 OOO m.c. şi de aici erau aduse în oraş, în reţeaua de 
conducte şi de ţevi, cu ajutorul pompelor Uzinei hidraulice de la Gro
zăveşti, terminată în anul 1890. Această primă lucrare a fost executată 
în anul 1887 de antreprenorul englez W. Lindley. Construirea filtrelor 
de la Arcuda nu a rezolvat însă problema. In Bucureşti mai erau, la 
sfîrşitul secolului trecut, peste 1 300 de puţuri, iar sacagiii, „aparii", cum. 
erau numiţi, au continuat să care apă menajeră din Dîmboviţa chiar la 
începutul secolului al XX-lea. Ceva mai mult, sistemul de decantare a. 
apei în nisip nu era considerat ca cel mai bun, întrucît apa mai putea. 
fi dăunătoare sănătăţii publice. De aceea, această problemă a fost mereu. 
şi pe larg dezbătută în consiliul comunal. Aprovizionarea oraşului c..~. 
apă potabilă a fost rediscutată în toată complexitatea ei în şedinţa de 
la 2 martie 1892. Primarul de atunci Em. Protopopescu-Pache, a informat. 
de consilieri că un fabricant englez, Maignen, a prezentat primăriei 
un filtru cu o capacitate de 25-30 OOO m.e. de apă filtrată în 24 ore .. 
Acest volum de apă acoperea toate nevoile de aprovizionare a oraşului. 
în acea vreme. 15 Insă, această discuţie nu a avut nici o urmare prac
tică; trei ani mai tîrziu, în 1895, consiliul comunal continua să discute 
problema apei curente fiind cercetate toate soluţiile posibile. Problema. 
era : apa potabilă să fie adusă din munţi sau din izvoare subterane de 
la şes ? Insă, cum asemenea soluţii erau prea costisitoare a fost accep
tată tot ideea ca filtrele de la Arcuda şi Bîcu să fie refăcute. 16. 

O altă preocupare constantă a municipalităţii bucureştene a fost şi 
aceea a iluminatului. De la lumînările de seu, de la începutul sec. al 
KIX-lea, şi pînă la introducerea curentului electric, bucureştenii au cu
noscut toate sistemele de iluminat practicate· în oraşele europene. Cit. 
despre iluminatul public, de la lumînările de seu care luminau podul 
Mogoşoaiei în timpul domniei lui Ioan Vodă Caragea (1812-1818) cu 
începere din anul 1816, s-a trecut la lămpi cu ulei de rapiţă (în 1630 · 
erau pe principalele artere 955 felinare) apoi la lămpi cu petrol -

13 Monitorul comunal, XVII, nr. 13, din 29 martie 1892, p. 8:23. 
10 Ibidem, XX, nr. 31 din 29 octombrie 1895, p. 365-368. 
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introdus în 1856 - pentru ca, din 1871, o dată cu intrarea în funcţiune 
.a Uzinei de gaz de la Filaret, iluminatul să se facă cu gaz. Cu petrol 
şi ulei mineral mai erau iluminate la sfirşitul secolului doar perife
riile oraşului. (Uzina de gaz de la Filaret a trecut în 1880 în proprie
tatea societăţii „Compagne du gaz de Bucarest" care, apoi, a vîndut-o 
societăţii franceze „Gaz et eau" pentru ca în 1883 uzina să fie cum
părată de Societe generale du gaz pour la France et l'etranger"). 

In 1855 străzile mai principale ale oraşului erau iluminate de 
3765 becuri de gaz aerian în timp ce casele particulare numărau 30 465 
becuri. Ceeace, totuşi, constituie un progres pentru că în 1878 ilumi
natul public se reducea la 1632 lămpi şi felinare cu „gaz aeriform" 11. 

Insă, peste 200 Km. din reţeaua stradală continua a fi iluminaţi cu 
petrol şi ulei mineral. Erau instalate 3060 de lămpi cu petrol pe o întin
dere de 112 Km. stradă şi 990 felinare cu ulei mineral pe 92 Km. stradă. 
Becul Auer a fost introdus abia în 1894. 

Din anul 1896 însă au fost înlocuite 3265 lămpi cu petrol, din „zona 
excentrică a oraşului", cu un alt sistem nou. ln acest sens primăria a 
încheiat un contract cuprinzînd „programul şi caietul de sarcini pentru 
iluminatul zonei excentrice a oraşului" 18. 

Lumina electrică a fost introdusă în anul 1882, cînd au fost aprinse 
primele becuri pe podul Mogoşoaia. Uzina a fost montată pe locul unde, 
mai tirziu, s-a construit palatul care adăposteşte azi Biblioteca Centrală 
Universitară. 19 De aici erau alimentate lămpile cu arc voltaic din gră
dina palatului regal, din faţa Teatrului Naţional şi din Cişmigiu. Tot în 
acel an, 1882, a mai fost instalată încă o centrală electrică la Atelierele 
Căilor Ferate de la Ga,ra de Nord. Apoi, doi ani mai tîrziu, în 1884 
.a fost montată o altă centrală la Teatrul Naţional, fiindcă curentul 
produs de uzina Piaţa palatului nu era suficient. O dată începutul făcut, 
edilii Capitalei au perseverat pentru rezolvarea acestor probleme ma
jore şi, în sfirşit, în 1888, a fost montată la Abator cea dintîi uzină 
,electrică a comunei. Iar între anii 1888-1892 a fost construită încă o 
centrală la Grozăveşti, ale cărei turbine erau puse în mişcare prin căde
rea de la înălţime de 7 m. a apei din Dîmboviţa, captată la Ciurel. Ast
fel, s-a putut ajunge şi la iluminarea unor artere principale, mai ales 
din anul 1894, de cînd primăria a concesionat Companiei de gaz din 
Bucureşti iluminarea oraşului cu curent electric. :io ln adevăr, în toamna 
anului 1895 a fost instalată lumina electrică pe b-dul Colţea, de la Piaţa 
Romană pînă în Piaţa Victoriei. 21 

Din cauza întinderii oraşului, primăria a avut de întîmpinat în 
mod permanent mari greutăţi cu toate lucrările edilitare. Una din ele 
a fost, desigur, şi aceea a arterelor de circulaţie, a pavajelor şi cana
lelor şi, implicit ei, aceea a transporturilor. La sfîrşitul sec. al XIX-lea 

17 Ibidem, IV, nr. 8, din 4 martie 1872, p. 1878. 
18 Monitorul comunal, XXI, nr. 46, din 11 februarie 1896, p. 597-600. 
ig Aceste terenuri au aparţinut vornicului Ion Manu, care în 1879 le-a vîn

dut regelui Carol I. 
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20 Monitorul comunal, XXI nr. 2, din 10 octombrie 1894. 
21 Ibidem, XX, nr. 33, din 12 noiembrie 1895, p. 410. 
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-erau 700 de străzi, 15 bulevarde, 18 căi, 20 şosele, 60 fundături, 10 in
trări, 10 pieţe, 6 pasagii. Altfel zis, în 1894, oraşul avea o reţea stradală 
<le 397 km şi 875 m., din care erau canalizate doar 107 km. Construirea 
canalelor a început, este drept, încă din 1847, cînd s-au făcut două ca
nalizări, una din strada Bazaca pînă în Dîmboviţa şi alta, pornind din 
strada Doamnei, trecea prin străzile Smîrdan şi Lipscani şi ajungea la 
podul Rahovei, IUJlde se vărsa tot în Dîmboviţa. Insă, ritmul lucrărilor de 
canalizare a fost, în general, foarte lent. In 1889, reţeaua de canale mai 
crescuse faţă de anul 1884, doar cu 2 km. ajungînd la 109 km. şi 535 m. 

In ultimele două decenii ale secolului trecut s-au deschis multe 
artere, dindu-se oraşului o înfăţişare nouă. In 1890, în timpul primaria
tului lllli Em. Protopopescu-Pache, a fost tăiat bulevardul Vest-Est care 
lega Cotrocenii de Piaţa Iancului. Intreaga arteră, ce s-a deschis dincolo 
de Cişmigiu şi de Calea Moşilor şi Strada Traian, a fost terminată în 
1895. Altfel zis, sectorul dintre Cişmigiu şi Calea Victoriei, existent deja 
în 1890, a fost prelungit la ambele lui capete. Tot în acel an, 189-0 a 
fost tăiat şi bulevardul azi G. Dimitrov. Iar 4 ani mai tirziu, în 1894 
în timpul primariatului lui N. Filipescu, au început lucrările pentru des
chiderea celuilalt bulevard, Nord-Sud, în două mari sectoare : Piaţa Ro
man.ăi - Piaţa Victoriei, amenajat în formă de autostradă, cUI11 ,ij. 
vedem şi azi şi al doilea, din Piaţa Mare, spre Sud, (pe unde este azi 
bdul G. Coşbuc.) Tot atunci, a fost iniţiată şi lucrarea de lărgire a 
belului Colţea. Insă, pentru completa deschidere a acestui mare bulevard 
pe toată întinderea lui, din Piaţa Victoriei pînă în Piaţa Mare, s-a lu
crat şi în primele 4 decenii ale secolului al XX-lea. Alinierile finale 
de la Spitalul Colţea s-au făcut după anul 1930. Tot in 1894 a fost 
deschis şi bdul Independenţei, făcîndu-se astfel legătura între Cîmpul 
Filaret, (Parcul Libertăţii de mai tîrziu) şi Dîmboviţa. Cîmpia Filare
tului, memorabilă pentru istoria modernă a oraşului, întrucît aici s-au 
întîlnit revoluţionarii la 15 iunie 1848 pentru a jura pe constituţie şi la 
6 septembrie 1848 pentru a arde Arhondologia şi Regulamentul organic, 
cunoscută de pe atunci cu numele de Cîmpia Libertăţii, a început. a fi 
transformată în parc public încă din 1895. :12 Insă, abia în 1906, cu oca
zia organizării expoziţiei, parcul a fost terminat prin împădurire, asana
rea vechilor bălţi, trasarea de alei, construirea de pavilioane etc. 

Paralel cu aceste mari lucrări urbanistice şi edilitare, se impunea 
spre rezolvare şi problema pavajelor. Vechile poduri, podite cu bîrne, nu 
mai corespundeau vieţii moderne, europene, a Bucureştilor. De altfel, 
încă din 1835-1836, podul Mogoşoaiei fusese pavat cu piatră de rîu, 
iar din 1864 începuse să se facă şi trotuare. Problema ce se punea edi
liilor la sfîrşitul secolului era cum să realizeze un pavaj cît mai bun. 
De aceea s-au făcut diverse încercări : în 1879, de exemplu, a fost 
experimentată pavarea străzilor principale cu granitul dobrogean (de 
la Turcoaia sau Iacob Deal). In anul 1880 a fost încercat atît granitul 
italian cît şi porfirul belgian, în afară de granitul şi gresia scoţiană. 

Ceva mai mult : în 1895 s-a practicat şi sistemul pavării cu lemn. O 

22 Ibidem, XX, nr. 8, din 21 mai 1895, p. 99. 
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porţiune a Căii Victoriei - de la str. Regală (azi str. 13 Decembrie)> 
pînă în str. Episcopiei - a fost pavată cu pavele de lemn. Incercarea 
a fost făcută pentru că acest sistem era aplicat, pe scară întinsă, la 
Paris şi în alte ţări din Occident. 23 Fapt este că în 1888 Calea Victoriei 
era pavată cu pavele de lemn de la str. Episcopiei (Ateneu) pînă la 
cheiul Dîmboviţei. 24 

Pe bulevardele noi ca şi pe vechile străzi bucureştene, au început 
să circule mai întîi tramvaiele cu cai apoi tramvaiele electrice, precum 
şi nenumărate şi elegante birje. In 1896 erau în Bucureşti 842 birje. 
Către sfîrşitul secolului, vechile omnibuze şi tramcare încep să devină 
o amintire. In 1890 mai funcţiona doar un serviciu de omnibuze între 
Piaţa Victoriei şi rondul al doilea de la Şosea, iar în 1894 mai erau 
în Bucureşti doar 12 tramcare care circulau din Piaţa Sf. Gheorghe Nou, 
pe Calea Moşilor şi pe Calea Şerban Vodă. ln anul 1900 a fost văzut 
primul automobil pe străzile bu0Ul"eştene, proprietate a industriaşului 
G. Asan. 

In ceea ce priveşte tramvaiele, ele au fost introduse în 1871. „Li
niile de fier americane", cum li se splU1ea, au circulat, mai întîi, numai 
cu cai. Zece ani mai tîrziu, în 1881, erau mai importante trei trasee : 
unul pornea din bariera Mogoşoaia („Capul Podului"), circula pe Calea 
Victoriei, pe la Teatrul Naţional, trecea prin Piaţa Sf. Gheorghe Nou şi 
apoi pe Calea Moşilor ; al doilea, circula pe şoseaua Bonaparte şi Calea 
Victoriei, iar al treilea, din Piaţa Sf. Gheorghe Nou circula pe Calea 
Văcăreşti pînă la apele minerale, unde primăria · avusese grijă să ame
najeze spaţii verzi. Iar în 1894 a fost inaugurată prima linie de tramvai 
electrică - Cotroceni - Gara de Est. A fost una din primele linii de
tramvai electric din Europa. 

In sfîrşit, în procesul de modernizare a vieţii citadine în Bucu
reşti, trebuie să includem şi introducerea reţelei telefonice în 1890. In 
1898 în Bucureşti erau 700 abonaţi la telefon ! 

Pe plan urbanistic, în principal arhitectura oraşului, chiar dacă 
nu au fost rezolvate în mod integral şi unitar toate problemele, totuşi,. 
au fost marcate. Corpul tehnic, inginerii şi arhitecţii, angajaţi în pro
iectarea caselor particulare sau a clădirilor proprietate de stat, au dovedit 
un deosebit talent şi au depus un mare zel profesionist. Numai aşa se 
explică faptul că în ultimele trei decenii ale secolului trecut s-a construit 
mult şi bine. Neexistînd însă o concepţie unitară privind arhitectura 
oraşului, s-a construit în mai toate stilurile la modă în Europa occiden
tală, mai cu seamă de către arhitecţi străini care au lucrat pentru oraşul 
Bucureşti. Nu este mai puţin adevărat că şi arhitecţii români, avînd o 
formaţie profesională occidentală, au manifestat influenţe în opera rea
lizată de ei. Această situaţie a fost însă mult ameliorată prin şcoala de 
arhiectură românească promovată cu mare strălucire de arhitectul 
Ion Mincu. 

23 Ibidem, XX, nr. 15, din 9 iulie 1895, p. 102. 
:bi Marele dicţionar geografic al României, I, 1899, p. G99. 
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Perioada cuprinsă între anii 1885-1900 a cunoscut un mare avînt 
J:n ceea ce priveşte construirea de case particulare sau edificii publice. 
De unde în 1860 erau în Bucureşti doar 56 case cu două etaje, 1327 cu 
un etaj şi 13 321 numai cu parter, în perioada amintită, 1885-1900, au 
fost construite 9 132 case cu un etaj, 2058 cu două etaje, 341 cu trei 
.etaje. şi 57 cu patru etaje, adică un total de 11 588 case, în afară de 
acelea numai cu parter, al căror număr atingea cifra de 26 256 con
strucţii 25• Sînt, desigur, impresionante aceste cifre dacă avem în ve
dere că în 1878, la o populaţie de 177 646 locuitori, erau numai 20 323 
·case 26. Altfel zis, asistăm în ultimele decenii ale secolului trecut la o 
sensibilă sporire a numărului clădirilor cu 2-4 etaje, ceea ce contribuie al 
modernizarea aspectului urbanistic al oraşului. 

Munca depusă şi talentul risipit în această perioadă - sfîrşitul se
colului al XIX-lea - de către arhitecţii români, cărora li s-au adăugat 
.şi arhitecţii francezi Albert Galleron, Paul Gottereau şi Xavier de Villa
.crosse, au determinat în mare măsură schimbarea feţei urbanistice a 
unui oraş dominat pînă la mijlocul sec. al XIX-lea de construcţii în sti
lul vechii arhitecturi româneşti sau de casc care aminteau influenţe 
·orientale, clădirile în stil european, occidental, fiind foarte rare. 

Astfel, la sfîrşitul secolului al XIX-lea, stilurile clasic, romantic, 
eclectic sau cel al Renaşterii franceze cunosc o impetuoasă afirmare, 
alături de stilul românesc, dezvoltat în forme majore de şcoala iniţiată 
de arh. Ion Mincu, cu concursul lui Petre Antonescu, Grigore Cerchez, 
'Cristofi Cerchez, N. Ghica-Budeşti, pentru· a aminti numai numele mai 
~unoscute. 

Intre anii 1882-1885 este refăcut şi întregit palatul regal după pla
nurile arh. Paul Gottereau,. prin construirea corpului central şi a aripei 
drepte. Tot în aceşti ani, în 1883, a fost construit şi corpul central şi 
aripa nordică a palatului Ministerului de Finanţe, fosta casă Romanit, 
amenajată, aripa, ei dinspre Calea Griviţei, încă din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea. In stilul Renaşterii franceze, arhitecţii Cassier Ber:.
nard şi Albert Galleron, întocmesc desenele palatului Băncii Naţionale, 
construit în 1885, pe terenul unde, pînă atunci, se afla hanul Şerban 
Vodă, în patrulaterul format din străzile Lipscani, Smîrdan, Doamnei şi 
Eugen Carada. Faţadele sînt lucrate în piatră iar pavilioanele din col
ţurile faţadei, sînt decorate cu statuile reprezcntînd agricultura, industria, 
·comerţul şi justiţia, opere ale sculptorului Ion Georgescu. Interiorul pa
latului este dispus armonios şi simetric dintr-un hol monumental din care 
pornesc cele patru aripi ale lui. Iar accesul la etaj - palatul este pre
văzut, în afară de un subsol înalt şi parter, de două etaje - se face pe 
două scări de marmoră ce pornesc tot din hol. Un alt palat, impresionant 
-ea viziune arhitectonică, deşi are unele defecte în ceea ce priveşte concep
ţia lui, este Ateneul Român, construit pe fundaţiile unui circ (de aici ra
.ţiunea pentru care palatul este rotund) între anii 1886-1888 după pla-

25 Fr. Dame, Bucarest en 1!!06, Bucureşti, 1907, p. 133 şi Marele dicţionar geo
<lrafic al României, I, 1898, p. H!J8. 

~·; Monitornl comunal, IV, nr. 41, din 22 oct. 1878, p. 554-555. 
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nurile arh. Albert Galleron. Este un edificiu care întruchipează în mod 
desăvîrşit stilul eclectic. ln afară de corpul central, aripa din fund, care 
dă în str. N. Golescu şi a adăpostit pincoteca, a fost construită mai tîr
ziu după planurile arh. Leonida Negrescu. Amintim, de asemenea, că în 
1887 a fost construit palatul Ministerului Instrucţiei Publice, iar în "1890' 
Institutul Medico-Legal. După planurile arhitectului francez, Paul Gotte
reau a fost construit şi palatul actualei Biblioteci Centrale Universitare,. 
in anii 1891-1895, însă numai aripa dinspre strada Oneşti. Faţada şi 
aripa dinspre Ateneu au fost terminate mult mai tirziu, în 1914. ln această 
perioadă dominată de influenţe străine, încep să fie construite şi clădiri 
în stil românesc. Vechea noastră arhitectură este actualizată şi împli
nită, prin forme tradiţionale descoperite de iniţiatorul acestui stil, arh. Ion 
Mincu, pc la vechile clădiri româneşti. Fără a se rupe tradiţiile arhi
tecturii româneşti, arh. Ion Mincu crează din elementele :primare şi din 
volumele acestei arhitecturi, noi forme, închegînd un stil armonios şi 
original. Astfel, în 1890, construieşte Şcoala centrală de pe str. Icoanei, 
ale cărei clădiri din incintă amintesc aşa de mult. vechile chilii mînăsti
reşti, iar în 1894, înalţă Bufetul de la Şosea, care impresionează şi azi 
prin jocul liniilor şi al volumelor. Din ultimul deceniu al secolului tre
cut, se cuvine a fi menţionat şi Palatul de Justiţie, construit intre anii 
1890-1895, după planurile arh. A. Balu, în stilul Renaşterii franceze. La 
lucrările de finisare un rol însemnat l-a avut şi arh. Ion Mincu, căruia 
i se datoreşte monumentalul hol, „Sala paşilor pierduţi". De asemenea, 
menţionăm şi palatul C.E.C., construit între anii 1896-1900, după pla
nurile arh. Paul Gottereau, pe locul unde fusese, trei secole, mînăstirea. 
Sf. Ion cel Mare. ln faţa acestui palat, s-a înălţat în 1900, Palatul Poş
telor, pe terenul pe care fusese hanul Constantin Vodă, distrus la focul cel 
mare din 1847. Tot în stilul ReRaşterii franceze amintim şi clădirea Curţii 
de Conturi (azi Spitalul C. Davila) ridicată în 1898. ln sfîrşit, menţionăm 
construirea în 1895, a Ministerului Agriculturii şi Silviculturii. lnălţat 
într-un vechi parc, palatul de la Cotroceni, plin de amintiri istorice, a 
fost refăcut tot în anii ultimului deceniu al secolului trecut după pla
nurile arh. Paul Gottereau. 

Zelul constructiv al guvernanţilor din această perioadă se vede şi. 
din proiectele de a se construi un palat al Adunării Deputaţilor şi pentru 
Senat în Calea Plevnei. ln 1883 au fost cumpărate de stat numeroase te
renuri aici, in acest scop 21. 

Dar proiectele au rămas în hîrtii, palatul Adunării Deputaţilor s-a. 
construit mult mai tîrziu, în 1907, după planurile arh. Dimitrie Mai
marolu, pe terenul unde fusese Obşteasca adunare a Ţării Româneşti. 
Aceeaşi soartă au avut-o şi proiectele pentru construirea palatului „Os
pelul comunal", al primăriei. Cum serviciile ei erau risipite prin multe 
case din oraş, iar casa Hagi Moscu, unde era sediul principal, devenise 
neîncăpătoare, s-a hotărît ca să se construiască un mare edificiu. Pa-
latul, conceput în stil românesc de arh. Ion Mincu, urma să fie ridicat. 
pe locul unde era primăria şi pe terenurile din spate ale Eforiei spita-

21 M.LM.B., nr. inv. 54.497, 54.499, 54.502, 54.503. 
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lelor, în schimbul cărora primăria să cedeze Eforiei, pentru spitalul Colţea, 
terenul din colţul bulevardului, vecin cu spitalul Colţea. Dar şi aceste 
proiecte au rămas în cartoane. 

Cît despre edificiile inspirate din stilul vechei arte române~ti, pe 
care a reactualizat-o arh. Ion Mincu şi le-a realizat împreună cu elevii 
lui, ele sînt înălţate - mai ales în prima decadă a secolului al XX-lea. 
La sfîrşitul sec. al :XIX-lea mai înregistrăm construirea a numeroase case 
particulare. Acum sînt refăcute casele Monteoru, Manu şi Vernescu de 
pe Calea Victoriei, Casa Macca (azi Muzeul de Antichităţi) şi multe· 
altele. 

U'ot din ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea s-au păstrat 
şi clădirile afectate pentru hoteluri. Astfel, Grand Hotel de France (azi, 
Victoria) a fost construit în anul 1882, hotelul Athenee Palace, ridicat 
după planurile arh. Theophile Bradeau, este prima construcţie bucureş
teană în beton. Mai vechi este fostul hotel Bulevard din b-dul Gh. Gheor
ghiu-Dej, colţ cu Calea Victoriei, construit încă din 1871 după planurile 
arh. Al. Orăscu. 

In cadrul problemelor urbanistice se înscrie, desigur, şi amenajarea. 
parcurilor şi grădinilor publice. Evident, în a doua jumătate a sec. al 
!XIX-lea problema spaţiilor verzi în mediul urban era legată mai mult 
de aspectul înfrumuseţării oraşelor. Neexistînd mari aglomeraţii urbane, 
cum sînt metropolele lumii noastre contemporane, cu aspectul lor tenta
cular, problema parcurilor, grădinilor şi a spaţiilor verzi nu avea amploa
rea de azi cînd a luat şi un aspect legat de sănătatea publicului. In orice 
caz, se constată că în perioada cercetată edilii Capitalei erau preocupaţi. 
şi de acest aspect urbanistic. Dacă oraşul capitală avea numeroase gră
dini şi parcuri, mai ales în interiorul curţilor boiereşti, nu este mai pu
ţin adevărat că avea şi multe locuri virane, maidane, cum li se mai spu
nea cu un cuvînt turcesc, care trebuiau transformate în locuri de recreaţie 
şi în oaze de umbră, pentru bucureşteni, în zilele toride ale verii. 

In această privinţă preocupările municipalităţii bucureştene au pri
vit, deopotrivă, aspectul marilor artere şi amenajarea unor grădini şi. 
parcuri. Interesul manifestat se explică prin aceea că se formase, în 
această privinţă, o adevărată tradiţie în trebwile gospodăreşti ale Bucu
reştilor. Incă de la începutul sec. al XIX-lea, în timpul domniei lui Con
stantin Ipsilanti (1802-1806) aflăm de existenţa unei comisii pentru în
frumuseţarea oraşului. Iar în perioada regulamentară această problemă. 
este integrată în urbanistica oraşului. Să nu uităm că încă din 1834 s-a 
proiectat deschiderea şoselei Kiseleff şi că din 1844 s-a început amena
jarea Cişmigiului, în care scop a fost adus un peisagist străin, W. Mayer. 

In 1868, primăria oraşului încheie un contract cu Louis Leyvraz, 
horticultor elveţian stabilit la Bucureşti, pentru întreţinerea aleelor din 
Piaţa Teatrului Naţional :is. In 1870 intervine un alt contract pentru 
plantarea de arbori pe aleele din jurul aceleiaşi grădini 29. In 1874 tot 
Louis Leyvraz se angajează faţă de primăria oraşului să întreţină gră-

28 Ibidem, inv. nr. 12.558. 
~'!J Ibidem, inv. nr. 12.555. 
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•dina din faţa Universităţii şi arborii de pe marginile bulevardului din
~re „str. Colţei şi Calea Mogoşoaiei" 30. Edilii epocii au avut grijă şi de 
amenajarea locurilor de la Văcăreşti unde se descoperiseră izvoare cu 
ape minerale. In 1875, primăria sădeşte numeroşi „salcîmi rotunzi", în 
partea locului 31 • Iar în primăvara anului 1877, înainte de a izbucni 
războiul ruso-româno-turc, sînt sădiţi platani pe b-dul Elisabeta, între 
'Calea Mogoşoaiei şi str. Brezoianu. 32 

Paralel cu aceste preocupări munic.:ipalitatea oraşului a avut gnJa 
şi de amenajarea unor grădini. Incă din 1872 grădina Sf. Gheorghe Nou 
ce fusese amenajată în jurul bisericii pe terenurile pe care pînă în 1847, 
la focul cel mare, fusese clădirile marelui han şi „casele patriarşeşti", a 
fost mărită, plantîndu-sc arbori de diverse esenţe. 3.'l In 1864, intervine 
un nou contract între primărie şi horticultorul Louis Leyvraz, pentru în
:grijirea şi înfrumuseţarea acestei grădini. 34 In 1866, a fost amenajată 
„grădina Episcopiei", pe locurile unde fusese o ctitorie, metoh a Episcopiei 
.de Rîmnic şi unde în anii 1886-1888 s-a construit palatul Ateneului 
Român. :i;; Această grădină, vastă, cu nenumărate alei străjuite de castani 
:şi de monumente, a durat aşa pînă în deceniul al patrulea al secolului 
nostru cînd a fost redusă la proporţiile de azi, pentru a se crea spaţii 
betonate. 

O altă grădină, de proporţii şi mai mari, a fost amenajată începînd 
din anul 1872, pe „maidanul Icoanei", unde era balta care alimenta firul 
de apă a Bucureştioarei. Din 1874, grădina Icoanei, care poartă numele 
bisericii din apropiere, ctitorie de la începutul sec. al XVIII-lea a ceaşu
lui David Corbea, fiind păstrătoarea unei icoane din sec. al XVI-lea, şi-a 
menţinut pînă în zilele noastre înfăţişarea ei de la început 36. ln sfîrşit, 
menţionăm şi grădinile din incinta spitalului Brîncovenesc şi a bisericii 
Domniţa Bălaşa amenajate şi îngrijite de acelaşi neobosit horticultor, încă 
-din anul 1878. :J7 Tot în acest cadru privind înfrumuseţarea oraşului cu 
grădini, trebuie menţionată şi amenajarea Grădinii Botanice la Cotroceni, 
.în 1890, în timp ce vechea grădină botanică din Piaţa Universităţii a fost 
transformată în acelaşi an, într-o mică şi cochetă grădină publică. 38 

In concluzie, cu toate erorile financiare ale edililor de la sfîrşitul 
secolului al XIX-lea, trebuie să recunoaştem că s-a construit mult, că 
s-a lucrat mult pentru edilitatea şi modernizarea oraşului. La sfîrşitul 
acestui secol, oraşul ia cu adevărat o înfăţişare europeană. Este, desigur, 
revelator să amintim că edilii epocii aveau şi preocupări privitoare la în
frumuseţarea oraşului cu monumente. Astfel, în şedinţa consiliului co
munal de la 11 august 1895, este publicată desbaterea privind ridicarea 

9G 

:Jo Ibidem, inv. nr. 12.54G. 
:n Ibidem, inv_ nr. 12.5:J4_ 
32 Ibidem, im-. 12.fi48. 
33 Ibide111, inv. nr. 1:2.572. 
J'. Ibidem, inv. nr. 12.5GG. 
~5 Ibiâen!, inv. nr. 1:2.535. 
3fi Ibidem, inv. nr. 12.54:l_ 
:ii Ibidem, im·. nr. 12.5lî. 
:1~ Istoria ora;rnlui IJ11cureşti. Bucureşti, lfl6:i, p. 364. 
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tUnui monument care să glorifice pe l\Iatei Basarab, pe locul unde se afla 
biserica Sărindar, ctitoria marelui voievod, pe care la începutul acestui 
5ecol s-a înălţat palatul Cercului Militar, azi Casa Centrală a Armatei. 
Monumentul urma să reprezinte o scenă din viaţa lui Matei Basarab. Pen
tru întocmirea proiectului a fost însărcinat arhitectul francez Leconte 
de Nouy, care a restaurat, într-un fel propriu, mînăstirea Curtea de Argeş, 
mitropolia de la Iaşi şi biserica Trei Ierarhi. Din membrii consiliului, 
numai doctorul Severeanu a cerut ca lucrarea să fie dată, prin concurs, 
unor arhitecţi români. 

In secolul nostru, şi mai ales în perioada dintre cele două războaie 
mondiale, edilii oraşului Bucureşti au continuat într-un ritm şi mai viu 
modernizarea Capitalei şi înzestrarea ei cu un echipament tehnic adecvat, 
.ceea ce a permis ca reconstituirea lui în anii puterii populare să fie în
tr-o oarecare măsură uşurată. 

DEVELOPEMENT EDILITAIRE-URBANISTIQUE DE LA VILLE DE BUCAREST 
A LA FIN DU XIX-eme SIECLE 

HESUME 

L'auteur montre que le developement edilitaire - urbanistique de la ville 
de Bucarest a la fin du XIXeme siecle a eu comme but, specialement, sa moder
nisation, etant donnee l'importance de plus en plus grande de la capitale de la 
Roumanie. 

Premierement, on constate qu'on a realise des travaux edilitaires de grandes 
proportions, tels que : la canalisation et la rectification du cours de la Dîmbo
' iţa, la construction des premiers filtres a Arcuda pour apporter l'eau courante 
a la ville, l'introduction du courant electrique, les premiers tramway electriques, 
etc. On mentionne aussi Ies travaux urbanistiques, surtout la construction de bâti
ments pour institutions ou maisons particulieres dans Ies swles occidentaux ou 
d'apres un style architectonique roumain. 

Toutes ces grandes realisation edilitaire-urbanistiques ont change la face 
-de la ville. 

Quelque soit le nombre ele critiques qu'on fasse â l'ancienne administration 
municipalle concernant les modalites de fonctionnement de ces travaux, il faut 
reconnaître Ie merite d'avoir transforme le Bucarest medieval en un centre ur
bain europeen. 
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REALIZARI ALE ADMINISTRAŢIEI BUCUREŞTENE 
LA INCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA 

de AUREL DUl'U 

La începutul secolului al XX-lea. România era o ţară ce se afla 
încă în prima fază de dezvoltare a capitalismului, un stat cu o economie 
rămasă în urmă în raport cu ţările capitaliste dezvoltate din Apusul Eu
ropei, cu o problemă ţărănească deosebit de acută şi complicată, în care 
moşierimea deţinea primul loc în exploatarea majorităţii populaţiei, care 
era formată mai ales din ţărani. Dintre celelalte oraşe, Bucureştii era cel 
mai important centru economic al ţării, în care se concentra cea mai mare 
parte a industriei. ln 1900-1902 în judeţul Ilfov erau 195 de întreprin
deri industriale cu o putere instalată de 10 490 c.p. şi un număr de 15 618 
lucrători. adică 1/3 din întreaga forţă industrială a ţării. Din acestea, 178 
întreprinderi erau amplasate în Bucureşti 1. După această dată cifra în
înt rcprindel'ilor înfiinţate ajunge la 149. Viaţa comercială a oraşului 
în 1910 se înfiinţează alte 80 de întreprinderi industriale noi, în 1915 cifra 
întreprinderilor noi înfiinţate ajunge la 149. Viaţa comercială a oraşului 
este şi ea în creştere, în raport direct cu dezvoltarea economică a celui 
mai mare centru urban din ţară. După 1903 ca urmare a desfiinţării acci
zelor fiind înlăturate barierele vamale, comerţul bucureştean cunoaşte o 
înflorire tot mai accentuată. Cele peste 30 de case de comerţ mai im
portante aflate în Bucureşti, încheiau majoritatea tranzacţiilor mari ale 
firmelor industriale din Bucureşti şi din ţară. ln această perioadă popu
laţia capitalei a crescut de la 282.071 locuitori în 1899 la 300 648 în 1903, 
atingînd 341 321 în 1912 şi 420 544 în 1918 '.!. Raportat la numărul de 
locuitori, Bucureştii era una din capitalele cu cea mai mare suprafaţă 
din Europa, depăşind cifra de 5 500 ha. Oraşul avea 35 850 clădiri din 
care majoritatea aveau grădini şi curţi, imobilele cu mai multe etaje fiind 
situate mai ales în centru. Cu toată întinderea sa exagerată, centrul ora
şului avea un aspect civilizat şi modern cu monumente şi edificii impu
nătoare putîndu-se compara cu oraşele mari europene, în contrast cu 
periferia care prezenta un aspect semirural: 

1 Istoria oraşului Bucureşti, Vol. I, M.I.M.B., p. :~72. 
~ Anuarul statistic al muncipiului Bucureşti, 1934-1936, p. 12-15. 
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La începutul sec. XX administraţia avea foarte multe probleme de 
rezolvat. De aceea primăria dezbătea mai ales unele chestiuni de rezol
varea cărora depindea aprovizionarea capitalei. Pentru rezolvarea lor şi 
pentru a asigura baza financiară a acestor lucrări Consiliul Comunal era 
preocupat în primul rînd a lua măsuri corespunzătoare menite ca veni
turile oraşului să intre în întregime şi la timp în bugetul comunei 3. In
casările veniturilor mergeau foarte slab la începutul secolului XX, iar 
Casa de Depuneri la care primăria oraşului avea deschise credite în virtu
tea unor convenţii încheiate anterior făcea unele greutăţi primăriei, pen
tru că aceasta nu plătise la timp unele datorii. Toate acestea se datorau 
mai ales crizei economice prin care trecuse ţara, criză ce s-a reflectat şi 
în finanţele oraşului. Cu toate greutăţile din această perioadă sub admi
nistraţia lui Procopie Dumitrescu (aprilie 1901 pînă în noiembrie 1902), 
nu s-a pus nici un impozit nou şi nu s-a făcut nici un împrumut luptînd 
cu toate dificultăţile pentru a face faţă unor trebuinţe stringente ale 
populaţiei bucureştene. ln acest scop s-a schimbat perceperea taxelor de 
la comercianţii de vite, pe care i-a obligat să facă tranzacţiile în Tîrgul 
Obor nu prin diferite curţi particulare cum se mai obişnuia pînă atunci, 
iar pentru ridicarea veniturilor în acest tîrg, primăria a stăruit să se facă 
Gara Obor şi a contribuit, cu toate greutăţile financiare în care se găsea, 
cu suma de 145 OOO lei, costul exproprierilor făcute în vederea amplasării 
liniei ferate şi a gării." Tot în acest scop în anul 1902 s-a organizat în 
'iI'îrgul Moşilor o expoziţie industrială, Consiliul Comunal luînd hotărîrea 
ca şi în viitor să fie organizate acolo expoziţii cu caracter permanent pen
tru înflorirea comerţului capitalei. 5 

Veniturile oraşului au mai crescut şi prin unele măsuri luate pentru 
antrepozitele existente. Consiliul comunal trata în 1902 cu C.F.R. trans
formarea lor într-o gară de mărfuri, luptînd şi pe această cale pentru 
ridicarea comerţului capitalei şi mai ales a veniturilor comunale. Se pre
coniza creşterea veniturilor capitalei şi prin noi taxe ca cea pentru apă 
şi gunoi, cea asupra hotelurilor, bragagiilor, simigiilor şi asupra altor ca
tegorii de negustori ambulanţi care altădată aduceau un însemnat venit 
comunei. Atît pentru a spori veniturile cît şi pentru a îndrepta starea 
higienică a oraşului se discuta în Consiliul Comunal şi schimbarea taxelor 
de apă şi „totul la canal" evitîndu-se mai ales risipa de apă prin între
buinţarea hidrometrelor. 6 

O altă chestiune care a stat în faţa Consiliilor Comunale a fost aceea 
a măririi reţelei de apă de munte. S-a reorganizat serviciul apelor, anga
jîndu-se cîte un inginer la fiecare ocol al capitalei. 7 Astfel, la 18 februa
rie 1908, se terminau noi lucrări de aducere a apelor, crescînd consumul 

3 Arhiva primăriei municipiului Bucureşti, Dezbaterile Consiliului Comunal, 
şedinţa din 19 oct. 1902. 

t. Ibidem, ~edinţa din 10 oct. l!l02. 
" Ibidem. 
G Ibidem. 
; Ibidem, şedinţa din 19 octombrie 1902, privmd alimentarea cu apă a capi

talei, vezi şi Fl. Georgescu, Al. Cebuc, Petre Daiche, Cap. 1, p. 306, Probleme 
edilitare bucureştene. 
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ţelei de canalizare, care crescuse în acest an cu încă 36 km, şi mai ales 
datorită risipei mari deoarece plata consumului de apă se făcea în raport 
cu numărul de camere. Cu privire la presiune menţionăm că se ajunsese 
încă din 1907 la cca. 30-40 atmosfere timp de 20-24 ore 9 zilnic. Gra
ţie lucrărilor realizate se face o mai bună aprovizionare cu apă a ora
şului mai ales în cartierele din părţile mai înalte. Periferia însă, continua 
să cumpere apă de la sacagii cu 15-20 bani doniţa. 

Neavînd un sistem frigorific în pieţele capitalei primăria a mai con
tractat executarea unei fabrici de ghiaţă artificială în hala Ghica, ce 
urma să satisfacă nevoile oraşului în această privinţă, îmbunătăţind ast
fel comercializarea unor alimente şi ameliorînd mult sănătatea publică. 10 

In 1903 s-au plantat cu arbori şoselele înconjurătoare : Filantropia, Bona
parte, Ştefan cel Mare ş. a. pentru a păstra în continuare caracterul de 
oraş grădină a Bucureştilor. 11 

Pentru înfrumuseţarea lui, în 1905 se construiau pieţele I. C. Bră
tianu şi C. A. Rosetti şi o parte a şoselei Kiselev care la începutul seco
lului era încă neamenajată. n Tot în acest timp se organizau zărăfiile în 
Piaţa Sf. Anton, comerţ ce se practica pînă atunci pe trotuare în faţa 
diferitelor prăvălii. l3 

In interesul aprovizionării, în 1907, s-a pavat cu piatră cubică stră
zile radiale de pincipală circulaţie care tăiau oraşul în două, printre aces
tea fiind : Calea Griviţei, Rahovei, Călăraşi, Romană, Teilor, Occidentului, 
Sf. Vineri, Berzei şi altele. H 

Deoarece tuberculoza făcea în capitală numeroase victime, aproxi
mativ 1000 pe an, în 1904, iar în 1908 procentul era de 41,4%00 s-a ho
tărit în Consiliul Comunal construirea unui sanatoriu de tuberculoşi. Con
siliul Comunal pune la dispoziţie pentru acest sanatoriu 7 ha. (3072 m'.l) 
din terenul său în dealul Filaretului, 15 construcţia lui realizîndu-se în 
1910. Pe lîngă aceasta, pentru a veni în sprijinul populaţiei nevoiaşe, Pri
măria, împreună cu societatea „Policlinica" au proiectat realizarea a şase 
dispensare pentru consultaţii gratuite, terenurile şi mobilierul fiind puse 
la dispoziţie de Consiliul Comunal. Acestea au fost construite pe străzile 
Ferari, General Cernat, str. Tăbăcari, Sabinelor, Bd. Independenţei şi 
Labirint cartierul Turturele rn_ Menţionăm că astfel de localuri mai erau 
în Bucureşti în care serviciul sanitar al capitalei acorda consultaţii gra
tuite, acestea însă deveniseră insuficiente. Numărul consultaţiilor gratuite 
acordate de medicii acestui serviciu depăşeau în anul 1902 cifra de 

e Arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, Dezbaterile Consiliului Comu-
nal, şedinţa din 18 februarie 1908. 

9 Ibidem, şedinţa din 21 iunie 1907. 
10 Ibidem, din 8 aprilie 1902. 
11 Ibidem, din 12 mai 1903. 
12 Ibidem, şedinţa din 18 iunie 1905. 
13 Ibidem. 
H Ibidem din 26 iunie 1907 - vezi şi Paul I. Săndulescu, Istoricul pavajelor 

Bucureştene, Bucureşti, 1936, care tratează problema pînă la 1900. 
15 Ibidem, şedinţa din 17 iunie 1910. 
16 JIJidem, şedinţa din 28 martie 1008. 
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70 OOO. In această cifră nu este cuprinsă şi cifra de peste 30 OOO de 
bolnavi îngrijiţi gratuit în spitalele din Bucureşti. 17 Mărturia unor 
străini privitoare la bunăvoinţa şi simţămintele umanitare ale medicilor 
bucureşteni, consemnată şi în unele ziare străine, este elocventă în acest 
sens. „Bucureştii, arăta unul din aceste articole, are 9 spitale mai mari, 
aceasta arată mai ales gradul lor de dezvoltare culturală. Pe bolnavul 
care vine la spital nu-l întreabă nimeni nimic. Nici o justificare, nici un 
certificat. Cine e bolnav trebuie lecuit şi dacă e sărae. Il primesc în 
numele lui Dumnezeu, asta c credinţa lor. 370;0 din numărul total al 
bolnavilor sînt străini, mulţi din ci unguri" 11'\ Tot în acl'st timp, o co
misie numită de Consiliul Comunal studia problema sănatăţii publice şi 
se ocupa de locuinţele insalubre şi de mijloacele ce se pol Lua pentru 
ca pe viitor Bucureştii să nu mai aibă asemenea locuinţe 1!'. ln noiembrie 
1906 se aflau în Bucureşti, aşa cum reiese din rapoaril'k oficiale, peste 
400 case insalubre dar şi o acută criză de locuinţe, încîl Consiliul Co
munal hotăra să nu se mai dărîme nici o casă, ori care ar fi fost starea 
ei. Inainte de 1900 organele comunale făceau unele evacuă1i din aceste 
case, ceea ce a dus la grave nemulţumiri, încît în 1888, cind primul mi
nistru T. Rosetti, venind la primărie, a cerut să se înccll•zc orice mă
suri de evacuare pînă cînd nu se asigură celui scos din casă o altă lo
cuinţă. :!O Printre altele comisia amintită propunea mai aks întreţinerea 
într-o perfectă curăţenie a întregului oraş. ln urma a<'cstor propuneri 
in noiembrie 1913 s-au introdus primell' şase perii mccani('L' pentru cu
răţirea centrului oraşului. Doar cu un an în urmă astfel dl' P"rii înce
puseră să fie folosite la curăţirea Parisului. :li Dar propunerl'a cea mai 
importantă făcută în rezolvarea crizei de locuinţe era suprimarl'a taxelor 
de construcţii pentru locuinţe ieftine, scutirea de oricl' impozit, timp de 
20 de ani pentru astfel de locuinţe şi creicrea unei societăţi pentru con
struirea de locuinţe ieftine, care să valoreze între 2500-- 5000 lei, iar 
plata să fie făcută în rate care să nu depăşească chiria el' se plătea lu
nar. 22 Primele două locuinţe ieftine pentru încercare s-au ('Onstruit în 
1909 pe strada Lînăriei şi au costat 4000 lei bucata. :.i:: Sodetatea de lo
cuinţe ieftine a luat fiinţă însă abia în 1910. Capitalul iniţial al acestei 
societăţi era de 50 de milioane lei din care 40r'/u subscris de primăril'. Cu 
toate lipsurile acestei societăţi, preţurile locuinţelor construitt• fiind mult 
mai ridicat decît cel preconizat, muncitorii nu şi-au putut proC'ura astfel 
,de locuinţe, s-au construit cartiere întregi de locuinţe pentru mulţi 
funcţionari şi salariaţi ai Poştei, C.F.R.-ului, militari şi alţii, dt'asupra 
Cociocului, în latura stingă a Şoselei Kiselef, în partea de sud-est a 

H Ibidem, şedinţa din 2 octombrie Hl02. 
1 ~ Magyararszdg din 2 oct. 1902 articol semnat de Setcsly1·r E<le. 
u Arhiva Primăriei Municipiului Bm:ureşti, Desbatcrile Consiliului Comu-

nal, Şl'dinţa din 16 noiembrie Hl08. 
20 Ibidem, şedinţa de la I noiembrie I9{)(l. 
21 Ibidem, şedinţa din 19 noiembrie' 1913. 
21 Ibidem, sedinta din 16 noiembrie Hl08, erau socotite locuinţe kf'line 

cele care nu dcpă°şeau 'suma de 5000 lei şi erau locuite de proprietar. 
2J Ibidem, şedinţa clin '.26 mai l!lOfl. 
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oraşului, pe loturi tip, purtînd numele de „Căminul propriu". In peri
oada studiată s-a construit mult nu numai prin Societatea de locuinţe 
ieftine şi alte societăţi, dar şi pe cale individuală, atît în interiorul ora
şului cît şi la marginea lui, creindu-se noi cartiere. Au luat fiinţă astfel 
cartierele Gramont şi Suter, în partea de sud a oraşului, ambele ter
minate în 1906. Un altul se formează între anii 1900-1916 în lunca 
Dîmboviţei, spre Sf. Elefterie, iar în mijlocul oraşului, prin parcelarea 
grădinii Ioanid în 1909, ia naştere un nou cartier elegant de-a lungul 
„Bulevardului Nou", numit mai tîrziu Dacia şi grădina publică numită 
Parcul Ioanid. 2" Un alt cartier, cu imobile luxoase, încep să se contu
reze încă din 1910 - „Parcul Filipescu". De o parte şi de alta a ac
tualului bulevard Ana lpătescu se ridică încă de la sfîrşitul secolului 
al XIX-iea şi începutul sec. al XX-iea un al treilea cartier cu locuinţe 
frumoase. Şi la periferie se dezvoltă oraşul apărînd la nord-vest o nouă 
aşezare numită Bucureştii Noi prin parcelarea făcută de Nicolae Ba
zilescu. Pînă în 1913 erau cumpărate aproape 1500 de parcele cu o su
prafaţă de aproape 150 ha. 

Se construieşte mult şi în unele aşezări subordonate existente încă 
dinainte de 1900, cum sînt Militarii, Giuleştii, Colentina ş. a. l'>. Apariţia 
noilor cartiere şi mai ales includerea lor în perimetrul oraşului, care 
crescuse în suprafaţă de la 3000 de ha. cît avea înainte de 1899, la 
5500 ha, după această dată, atrage după sine nevoia unor noi lucrări edi
Jitare, necesitatea mai multor legături între centru şi periferie, între 
diferitele puncte ale acestui întins oraş. 

Traficul de călători pe liniile de tramvaie cu tracţiune animală, 
cu totul imperfect şi insuficient, nu mai corespundea. ln 1909 primarul 
oraşului, Vintilă Brătianu (1907-1909), arăta: cartiere întregi foarte 
populate, unele de o mare importanţă economică, culturală sînt cu totul 
izolate de centrul oraşului din cauza lipsei de tramvai. Primele cartiere 
către care se îndreaptă atenţia primăriei erau cartierele Cotroceni, 
Ghencea, Tei ~'ti. 

Concesiunile existente ale liniilor de tramvai construite pînă atunci, 
una de 19404 km care urma să expire în 1916, cealaltă de 30195 km 
expirînd la rîndul ei la 1 decembrie 1909, nu mai făceau faţă. 

Se simţea nevoia de a da oraşului noi linii şi începutul de tracţiune 
electrică trebuia extins cît mai mult, generalizat. In 1907 Consiliul Co
munal constată că „sînt" multe străzi şi cartiere care au nevoie de 
îndreptare îndeosebi străzile şi cartierele mărginaşe care se află într-o 
stare destul de rea Z1 în comparaţie cu centrul oraşului. Alimentarea cu 
apă, dar mai ales canalizarea oraşului era de asemenea o problemă care 

2'• Constantin Giurescu, Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri pînă 
ln zilele noastre, E.P.L., Bucureşti, 1966, pp. 163-166. 

:w Ibidem, p. 166. 
211 Arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, Dezbaterile comunale, şedinţa 

din 15 mai 1909. 
27 Ibidem, sedinta din 21 iunie 1907. Vezi şi Al. Cebuc. Din is~oria transpor

tului de călători {n Bueureşti, l\1.1.M.B., l!J63. 
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stătea în faţa Consiliilor Comunale (din 480 km străzi existente, doar 
170 km erau canalizate) 2s. Dar realizarea acestui vast program nu se 
putea efectua decît printr-o stabilitate a administraţiei comunale, iar 
in sistemul politic existent, în care Consiliile Comunale se schimbau 
din doi în doi ani, erau greu de realizat. De aceea s-a elaborat o lege· 
care prevedea sancţiuni şi penalităţi pentru cei care vor curma execu
tarea lucrărilor amintite aşa cum s-a prevăzut şi în 1878 în privinţa 
canalizării Dîmboviţei 2!1. 

O lucrare edilitară de mare importanţă pentru oraş a fost spo
rirea reţelei de canale pentru a deservi şi asana o mare suprafaţă a 
oraşului, scăpînd în acest mod un număr însemnat de cartiere de inun
daţiile care se repetau an de an şi care erau o adevărată calamitate 
pentru populaţia oraşului. In urma inundaţiei din 1910, după care aproape 
jumiHate din casele oraşului au avut de suferit, 30 în Consiliul Comunal 
s-a hotărît să se execute cîteva canale colectoare mari legate de car
tierele lipsite de astfel de lucrări, ameliorind astfel starea în care se 
aflau aceste cartiere. Această lucrare s-a realizat pe străzile Domniţa 
Maria pînă în strada Apolon, B-dul Golescu, Bariera Plevnei, strada 
B~racmazonă, Berzei, pînă la Calea Plevnei, Şos. Basarab, Rahovei, B-dul 
Maria, Ferentari, Bibescu Vodă, Şoseaua Herăstrău pînă la Ştefan cel 
Marc, Calea 13 Septembrie, F'onteriei, de la Sebastian pînă la Mihai 
Vodă. Pentru aceste lucrări, care s-au început în 1910 şi s-au terminat 
în 1913, s-au cheltuit în total 1 415 329 lei 31. Tot în această perioadă 
s-au mai realizat colectoare pentru asanarea cartierelor Tei şi Colentina. 
ln 1908 doar pc 50 km din străzile canalizate se aflau conducte de apă. 
Pentru introducerea acestora în case Consiliul Comunal venea în sprijinul 
micilor proprietari aprobînd un fond de 500 OOO lei, pentru cei care nu 
puteau să-şi introducă instalaţia de apă în casă, urmînd ca sumele să 
fie achitate în rate, :J~ iar reţeaua de gaz de iluminat a fost extinsă pînă 
la şoselele exterioare, iar lămpile de petrol scoase din interiorul oraşului, 
fiind aşezate în ocolul IV, sporind astfel numărul lor în acest ocol 33_ 

Pe unele din străzile de mare circulaţie ca Lipscani, Carol, Doamnei„ 
Academiei, Calea Victoriei, Colţea, s-au introdus cabluri subterane de 
reţea electrică 3ti. Tot acum pentru a stimula şi creia cadre din rîndul 
elementelor naţionale Consiliul Comunal impunea în 1909 Societăţii de 
iluminat ca posturile de toate gradele în proporţie de 660/o să fie ocupate· 
de români 35 iar pentru a face faţă cu mai multă uşurinţă şi rapiditate 

2° Arhiva Primăriei Muncipiului Bucureşti, Desbaterile Consiliului Comunal„ 
şedinţa din 4 martie 1909. 

29 Ibidem, din 4 martie l!J09. 
30 Seara, nr. 124 din 27 mai 1910, vezi şi Istoria Oraşului Bucureşti Vol. 1„ 

M.I.M.B., Bucureşti, p. 395. 
31 Arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, Dezbaterile Consiliului Comu-

nal, şedinţa din 9 iulie 1909. 
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33 Ibidem, din 18 februarie 1908. 
3'I Ibidem. 
35 Ibidem, 28 martie 1909. 
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cerinţelor de administrare ale acestui întins oraş, în 1908 Gospodăria· 
Comunală s-a divizat în trei sectoare care aveau să constituie sîmburcle 
viitoarelor primării. 

Unul din aceste sectoare era cuprins între Calea Victoriei şi Calea 
Rahovei cu reşedinţa în grajdurile comunale din str. BL•rzei, altul in 
Calea Rahovei - B-dul Carol şi Protopopescu Pache cu sediul în str. 
Negru Vodă - şi al treilea cuprins între aceste bulevarde şi Calea 
Victoriei cu sediul în str. Tunari 36. 

Datorită autovehiculelor care au început să circule tot mai intens 
pe străzile Bucureştilor la începutul sec. al XX-lea, şi mai ales nume
roaselor accidente care se produceau, în Parlament şi Senat se făceau 
interpelări pe această temă. Pentru a se pune capăt acestor accidente 
Primăria a dat primul regulament privind circulaţia vehiculelor pe stră
zile capitalei 3i. Redăm, mai jos, în întregime acest regulament :t'i. 

In 1907 Consiliul, Comunal lua în discuţie şi tendinţa de scum
pire şi creştere a preţurilor unor alimente, ale legumelor, fructelor, 
iar populaţia cerea insistent Consiliului Comunal noi măsuri pentru 
vînzarea alimentelor în oraş. Alexandru Djuvara, consilier în Consi
liul Comunal, propunea „să se cerceteze cauzele înavuţirii nejustificate 
a speculanţilor în dauna majorităţii cetăţenilor"şi cerea ca primăria să 
ia măsuri atît pentru apărarea intereselor cetăţenilor cît şi pentru apro
vizionarea lor în condiţii bune şi la preţuri rezonabile. 

Răspunzînd acestor cereri Consiliul Comunal a votat un nou re
gulament al brutăriilor şi a construit 20 de noi centre de desfacere a 
pîinii în cartierele mărginaşe, înlesnind procurarea acestui aliment de 

ao Ibidem, 26 martie l!J08. 
37 Ibidem, 15 decembrie 1907. 
38 Art. 1. - Fiecare automobil va avea în faţă ş1 m spate un număr gros 

vopsit în alb mare de cel puţin 15 cm. Numărul din spate va fi luminat seara cu 
o lanternă ca să se poată citi. 

Art. 2. - La fiecare intrare în stradă sau răspîntie conducătorul automo
bilului va fi dator a suna din trompă sau aşa numitul semnal sirenă. 

Seara, atît în oraş cit şi la şosea automobilele vor lumina cu două lanterne 
aşa numite „faru". 

Art. 3. - Viteza maximă a auwmobilului atît în oraş cît şi la şosea pînă la 
hipodrom va fi de 10 km. la oră adică nu va depăşi sub nici un cuvînt trapul 
obişnuit al cailor. 

Art. 4. - Contravenientul la art. I şi 2 din acest regulament, mecanicul 
sau proprietarul va fi împiedicat de a pune automobilul în circulaţie atît în oraş. 
cit şi pe şosea timp de 10 zile. In caz de recidivă împiedicarea de circulaţie va 
fi de 30 de zile. 

Art. 5. - Contravenientul la art. 3. din regulament va fi împiedicat a pune 
în circulaţie automobilul timp de două luni; în caz de recidivă împiedicarea de 
circulaţie va fi de şase luni. 

Art. 6. - Automobilelor căzute culpă la art. 4 şi 5 inspectoratul comunal l.e 
va şnurui şi sigila roţile ca împiedicarea de circulaţie să fie legală reală. 

Art. 7. - Raportul sergentului de stradă afirmînd contravenţia conducăto
rului sau proprietarului automobilului şi nedarea dispoziţiilor din ac:est regula
ment este suficient a da dreptul primarului sau prefectului de poliţie a aplica 
pedepsele din acest regulament. 

105· 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



primă necesitate 1io. A mai realizat aprov1z1onarea populaţiei bucureştene 
cu combustibil la preţuri oficiale. 25 lei tona lemnul de fag şi 60 lei 
tona de cocs 41, satisfăcînd cel puţin în parte dorinţele populaţiei bucu
reştene. 

Cu toate că în 1905 M. G. Cantacuzino, primarul capitalei, lan
~ează lozinca: „lumină pentru toţi şi totul pentru lumină", în 1908, din 
72 şcoli primare existente doar 48 aveau localuri proprii, celelalte aflîn
du-se în diferite imobile închiriate de la diferiţi particulari"~. Pe lîngă 
alte probleme care au stat în preocupările diferitelor Consilii Comu
nale bucureştene a fost şi aceea a construirii de localuri pentru şcolile 
primare, încurajarea şcolilor de adulţi şi a bibliotecilor populare, spri
jinind corpul didactic din capitală în dorinţa lui de a face din şcoală 
focarul de cultură al cartierului respectiv. Se prevede în bugetul ora
şului suma de 358.824 lei pentru construirea unor localuri în diferi
tele cartiere : Tei, 13 Septembrie, Dudeşti, Basarab, Grozăveşti, Grand, 
lîngă manufactura de tutun, Belvedere "3. 

Primul local construit de primărie a fost în str. Clemenţei în 1875, 
pe cind era primar al capitalei Generalul l\lanu (1874-1877), şi a 
costat 182.000 lei. Sub primariatul lui D. Cariagdi (1878-1883) s-au con
struit cinci localuri, care au costat în total 577.037 lei, iar Nicolae 
Fleva (1884-1866) a realizat şase localuri care au costat 627.073 lei. 
Cele mai multe au fost construite sub primaritatul lui Protopopescu 
Pache (1888-1891) care a dat o importanţă deosebită acestei probleme. 
Acestea au costat 1.619.022 lei. Nicolae Filipescu (1893-1895) a con
struit trei, în valoare de 402.592 lei, C. F. Robescu (1896-1899) a rea
lizat două cu suma de 319544 lei iar M. G. Cantacuzino (1904-1907) 
care c;le asemenea acordă importanţă acestei probleme realizează 15 loca
luri de şcoli primare 44. 

In timpul acestui primariat s-a mai realizat piaţa din faţa palatu
lui regal şi refacerea Pieţii Bibescu. 

Cu toate că au fost unele realizări importante, în multe dome
nii de activitate, oraşul Bucureşti era încă departe de a avea lucrările 
edilitare pe care trebuia să le aibă un oraş modern, iar eforturile pen
tru a ajunge la nivelul celorlalte capitale europene nu se bazau pe mij
loace bugetare suficiente. Realizările menţionate şi alte îmbunătăţiri 
au fost făcute şi prin unele împrumuturi. Intre anii 1903-1912 pri
măria a contractat şase împrumuturi în valoare de 125,5 milioane lei. 
Veniturile, cu toate că erau în creştere, nu erau încă la nivelul nevoilor 
crescînde ale Bucureştilor. Se simţea nevoia unor hale şi pieţe pentru 
desfacere de mărfuri şi articole de primă necesitate; crematorii pentru 
arderea gunoaielor, gropile în care se depozitau pînă atunci gunoaiele 
fiind foarte neigienice. Numărul copiilor de şcoală fiind în continuă 
creştere pe fiecare an, localurile de şcoală existente erau încă insufi-

Wii 

1•0 ŞedinţPle Consiliului Comunal, 31 ianuarie 1908. 
H Ibidem, I noiembrie 1907. 
12 Ibidem, 26-28 martie 1908. 
"' Ibidem, 18 februarie şi W-23 martie 1908. 
11 Ibidem, 26-28 martie 1!!08. 
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dente, cartiere întregi fiind lipsite de şcoli . Cu toate că Bucureştii era 
-0 capitală cunoscută Europei, ea încă nu avea un Palat al Primăriei, 
<ieşi existau două proiecte, unul din 1905 al arh. Mincu, părintele sti
lului neo-românesc, şi altul din 1913 al renumitului arh. Petre Anto
nescu. Unele din aceste nevoi au fost realizate mai tîrziu, altele rea
lizîndu-se abia în zilele noastre. 

REALISATIONS DE L'ADMINISTRATION BUCARESTOISE 
AU DEBUT DU XXeme SIECLE 

RESUME 

L'auteur met en evidence dans le present article Ies efforts fournis par 
l'administration de la ville de Bucarest pour satisfaire les besoin d·'approv1sionne
ment de la ville en aliments. pour ameliorer les moyens de transport en commun, 
pour l'agrandissement du reseau de canalisation et d'eau potable etc. 

Afin de resoudre la crise d'habitations, on a cree en 1910 la Societe pour 
la Construction d'Habitations Economiques grâce i1 laquelle on i1 construit â 
Bucarest des maisons pour Ies fonctionnaires et Ies salaries des Postes, des Che
mins de Fer, pour les militaires, etc. On a cree des ecoles dans les quartiers pe
ripheriques, des polycliniques, des bibliotheques populaires, etc. 

Les realisations de cette periode ont participe au developpement de Ia 
Yille. a Ia satisfaction des besoins augmentant de plus en plus de la population, 
beauC'oup restant encore a faire surtout dans les quartiers peripheriques. 
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MIŞCAREA DE REZISTENŢA A POPULAŢIEI DIN BUCUREŞTI 
IMPOTRIVA OCUPAŢIEI STRAINE (1916-1918) 

de C. CAZANIŞTEANU 

Către sfîrşitul anului 1916, armatele austro-germane, avantajate 
de o dotare superioară în privinţa tehnicii de luptă şi cu efective mult 
mai numeroase, au ocupat o bună parte din teritoriul ţării noastre, în 
condiţiile unei îndîrjite rezistenţe opusă de către ostaşii români. După 
cucerirea Olteniei şi a unei întinse zone din Muntenia, JJa 6 noiem
brie 1916, cad sub călcîiul vrăjmaş şi Bucureştii, capitala statului şi prin
dpalul centru economic, politic, cultural şi administrativ. 

La scurtă vreme după cotropirea celor două provincii şi a capi
talei, inamicul a trecut la organizarea şi exploatarea teritoriilor sub
jugate, prin instaurarea unui regim de ocupaţie militară, conform prin
dpiilor stabilite la Berlin de către comandamentul german, încă din 
octombrie 1916, de comun acord cu ceilalţi parteneri ai coaliţiei Puteri
lor centrale. !ntreaga administraţie a regimului de ocupaţie a fost con
centrată la Bucureşti, avînd în frunte un guvernator militar, numit tn 
decembrie 1916 în persoana generalului Tiilff von Tscheppe und Weiden
bach, ce-şi instalase sediul în „imobilul Sutzu din Bulevardul Cloţei" 1. !n 
activitatea sa el urma să se sprijine pe trei organisme principale : sta
tul major economic (\Virtschaftsstabs), statul major administrativ (Ver
maltungsstab) şi poliţia militară germană (Militărverwaltungspolizei) 2. 

Ultimul a fost organizat iniţial pe trei secţiuni : una a poliţiei de sigu
ranţă, o a doua a poliţiei administrative şi, în fine, cea mai impor
tantă - secţiunea poliţiei politice - care se îngrijea „în primul rînd 
cu chestiuni propriu-zise politice, adică cu spionarea atitudinii popu
laţiei faţă de puterile ocupante" 3. Bucureştiul a fost împărţit la rîn
du-i, mai întîi în 6 circumscripţii poliţieneşti, pentru ca de la 12 de
cembrie 1916, deci la numai o lună şi cîteva zile după cucerire, să se 

t Anibal Stoenescu, Din i;remea ocupaţiei, Bucureşti, 1927, p. 22. 
l Pentru modul cum erau organizate în_ detaliu şi activitatea desfăşurată, 

vezi E. C. Decuseară, România sub ocupaţia duşmană, fascicola I, Bucureşti, 1920 ; 
şi Ilie I. Georgianu, România sub ocupaţia duşmană, Bucureşti, 1920. 

3 E. C. Decuseară, op. cit„ p. 8. 
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mai creeze alte 6 circumscripţii la periferiile oraşului, pentru a se „pu
tea supraveghea mai bine mahalalele, care nu se puteau împăca r.u 
noile dispoziţiuni ale puterii ocupante" 4• Circumscripţiile erau subordo
nate comandaturii germane a cetăţii Bucureşti „FESTUNG BUCAREST1', 

ale cărei birouri fuseseră instalate în palatul Ministerului Lucrărilor 
Publice de pe bulevardul Elisabeta (actualul bulevard Gh. Gheor
ghiu-Dej). 

Dacă acestea erau în mare mijloacele de constrîngere extraecono
mică ale inamicului, opera de jefuire a bogăţiilor româneşti, a majo
rităţii bunurilor din suprafaţa cotropită, a fost înfăptuită cu ajutorul 
statului major economic şi prin intervenţia nemijlocită a „specialiştilor" 
de la „Marea comisie a prăzii de război" (Grosse KricgsheEte Komis
sion) s. La Bucureşti acţiunea acestor două organisme a debutat cu 
rechiziţionarea locuinţelor pentru încartiruirea diverselor autorităţi vrăj
maşe sau a comandamentelor militare. Aşa de pildă hotelul Athenec 
Palace a devenit reşedinţa „Ober-Komandoului" mareşalului von Mac
kensen; comandantul suprem al trupelor germane îşi alesese ca locu
inţă personală însă somptuoasa proprietate a lui G. Meitani ; siguranţa 
generală îşi avea birourile pe bulevardul Carol (azi Republicii) ; băcă
nia Mercur, din casa Lahovary, era transformată în librărie germană 
etc. Curînd de altfel, după ce puseseră piciorul în Bucureşti, ocupanţii 

„au acaparat - remarca un martor ocular - toate edificiile mari, fie 
publice, fie case particulare" 6. Rechiziţionarea locuinţelor a fost urmată 
de rechiziţionarea pieselor de mobilier, ridicate la început din locuinţele 
abandonate şi ulterior de la toţi posesorii de lucruri ceva mai bune şi 
valoroase. Apoi, populaţia oraşului a fost obligată să predea contribuţii 
din ce în ce mai ridicate de îmbrăcăminte, sub ameninţarea unor severe 
măsuri represive. La 1 a,prilie 1917 s-a cerut locuitorilor din Bucu
reşti să depună, pentru nevoile trupelor de ocupaţie, nici mai mult nici 
mai puţin decît 15.000 de mantale sau pături. 20 OOO de cămăşi, panta
loni şi ciorapi, 30 OOO cingătoare de lînă sau veste de lînă şi măcar 
„1000 blăni" 7. Pentru fiecare obiect care ar fi lipsit din cantitatea soli
citată se prevedea o amendă, ce însemna 200 lei pentru o manta şi 
mergea pînă la 500 lei de fiecare blană nepredată. Evident că preten
ţiile inamicului nu s-au oprit aici. Ele au fost continuate printr-un şir 
de presiuni menite să ducă la asigurarea trupelor invadatoare cu canti
tăţi tot mai mari de alimente, obţinute prin sporirea zilelor de muncă 
forţată, prin ridicarea „surplusurilor", prin acel intreg cortegiu de 
măsuri administrative abuzive, măsuri însoţite îndeobşte cu amenin
ţări şi pedepse umilitoare, degradante, privite ele poporul român „ca 

" Ibidem., p. 13. 
5 C. Nicolae, S. Asandei, C. Condurachi, A. Pctri, H. Tiulesc u, Militarismul 

german şi România, Bucureşti, 1963, p. 78. 
6 C. Bacalbaşa, Capitala sub ocupaţia duşmanului, 1916-1918, Bucureşti, 

1921, p. 125. 
7 Anibal Stoenescu, op. cit., p. 69. 
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nişte atentate la libertate" 8. Tocmai pentru a intimida şi neutraliza orico· 
acţiune de împotrivire, încă de la intrarea trupelor germane în Bucu
reşti, se dăduse o proclamaţie ce avertiza fără echivoc că „orice bărbat 
sau femeie, tînăr ori bătrîn care se va deda la acte ce ar aduce o insultă 
armatelor imperiale, precum : împuşcături cu vreo armă de foc ascunsă, 
aruncare de orice fel de lucruri, cum şi ameninţare cu vorba ori cu 
gestul, va fi imediat pedepsit cu împuşcarea" u. Treptat - consecinţă. 
firească a politicii spoliatoare promovate de inamic - se face simţită 
lipsa cronică a unor alimente de bază. Se introduce folosirea raţională 
a anumitor produse, în special carnea şi pîinea. Pe nesimţite începe 
să se scumpească viaţa. Oraşul avea -- r;;eara mai ales - un aspect rte
zolant. Teatrele şi cinematografele au fost mult timp închise. Din pri
cina lipsei de curent electric, majoritatea străzilor erau în beznă. sau. 
slab luminate. Peste toate neajunsurile şi privaţiunile se adăuga pre
zenţa unui ocupant butal şi arogant. Tabloul succint pe care ni l-a lă„ 
sat Nicolae Iorga, într-una din numeroasele lui însemnări din timpul 
războiului, este cît se poate de edificator asupra stării celor din terito
riul căzut sub dominaţia străină. „Acolo, în ţinuturile ocupate - scria. 
marele istoric - domnesc foametea şi jaful cel mai barbar. Pumnul de 
fier este singurul stăpîn. Execuţiile şi persecuţiile se ţin lanţ... Am asis
tat la jignirea tuturor sentimentelor acelora care nu s-au luptat, la 
împuşcarea pentru simpla bănuială a femeilor şi copiilor, la prigonirea 
cinstei caselor pe unde au trecut barbarii şi la terorizarea prin cele mai 
grozave mijloace a sutelor de mii de nevinovaţi" 10• Nu mai puţin mişcă
toare este înfăţişarea Bucureştilor, în acele zile de adevărat doliu na
tional, descrisă de un alt observator : „Mişcarea, zgomotul, lumea căii 
Victoriei, localurilor şi sălilor de spectacol, totul e nefiresc, silit şi poartă 
pecetea brutală a năvălitorilor. Lumea românească, viaţa exuberantă, 
5pecific bucureşteană, de mai înainte, n-o mai distingi aproape de loc: ... 
Sub aspectele de veselie, de linişte şi de ordine mulţumită, nu e greu. 
să descoperi imediat drama grozavă ce se petrece în populaţia româ„ 
nească. Simţi că dedesubtul acestor aparenţe atît de speculate şi colpor
tate de toate jivinele interne, pînă dincolo de Iaşi, se ascund dureri şi 
furtuni greu de potolit ; că realitatea lucrurilor este alta decît aceea cc 
pare, şi te înfioară întinderea şi adîncimile dramatice ale adevăratei 
situaţii. Simţi vigoarea pulsului românesc şi nerăbdarea cu care Sf! 

aşteaptă mîntuirea". 11 • Atmosfera Bucureştiului acelor vremuri este con
firmată de un destul de cunoscut pe atunci scriitor german, Bernhard 
Kellerman, impresii căpătate în urma unor vizite repetate în ţara noas
tră. Publicîndu-şi constatările în ziarul „Berliner Tageblatt" el declara : 
„E o legendă că morţii de la Argeş au fost uitaţi. Bucureştii sgomotoşi 
şi pe cît se parc lipsiţi de grijă, nu pot înşela pe nimeni dintre cei care 
--------·---

8 C. Bacalbaşa, op. cit„ p. 124. 
!J Ibidem, p. 28. 
10 N. Iorga, Războiul nostru în note zilnice, vol. II, Craiova. p. 257. 
11 N. Rusu Ardeleanu, Prizonier în ţara ta - 8 luni în teritoriul ocupat, 

Botoşani, 1918, p. 32-33. 
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·privesc mai ;adînc. De asemenea e o legendă că populaţia Bucureştilor 
ar fi salutat cu flori intrarea în !Oraş a trupelor victorioase ,{ger

:mane n.n.)" 12. 

De altfel, şi printre locuitorii capitalei, întocmai maselor popu
lare de pe întreg teritoriul invadat de inamic, cotropirea vetrei stră
·moşeşti, jafurile, crimele, samavolniciile de tot felul săvîrşite de auto
rităţile şi trupele duşmane, perspectiva desfiinţării însăşi a României 
ca stat, a stîrnit o puternică ură împotriva ocupanţilor şi i-a mobilizat 
la luptă în vederea alungării lor. Cu toate legile extrem de aspre insti
tuite şi a valului de măsuri represive întreprinse, mulţi dintre locuitorii 
oraşului cel mai mare şi mai important au opus o împotrivire perma
nentă, ce a îmbrăcat forme multiple, de la acţiuni individuale, izolate de 
protest, pînă la manifestări colective, organizate. Şi asta în ciuda fap
tului că în Bucureşti era concentrată administraţia militară germană, 
cîteva din comandamentele trupelor de pe front, ca şi numeroase forţe 
poliţieneşti şi trupe combatante. Dar, deşi rezistenţa din capitală a cu
noscut în manifestările ei o frecvenţă şi vivacitate remarcabilă, precum 
şi modalităţi de exprimare variate, ea nu a putut căpăta pro
funzimea şi spectaculozitatea pe care o va cunoaşte în alte părţi, acolo 
unde condiţiile de organizare a luptei vor fi fost oricum mai propice. 
Şi totuşi Bucureştii - care concentrau cea mai densă populaţie şi cel 
mai numeros detaşament proletar, atît cît mai rămăsese după eva
cuare 13 - au fost teatrul celor mai complexe înfruntări dintre ocu
panţi şi ocupaţi, dintre invadatori şi subjugaţi. 

Prima reacţie pe care o înregistrăm este repulsia nestăpî.nită faţă 
de invadatorul insolent. Amenzile şi uneori condamnările pentru aşa

zisele purtători necuviincioase sau insulte la adresa ostaşilor inamici 
abundă. Gazeta Bucureştilor le însera cu regularitate pentru a intimida 
şi a tempera pe cei care ar mai fi nutrit asemenea intenţii. Interesant 
de remarcat creşterea cuantumului amenzilor în raport direct cu frec
venţa infracţiunilor săvîrşite, care în loc să scadă, aşa cum probabil se 
aştepta poliţia germană, se înmulţesc cu cît şederea invadatorilor se 
prelungeşte. Dacă, de pildă, în luna iunie 1917 amenzile aplicate unor 
persoane care „s-au exprimat în mod necuviincios şi jignitor la adresa 
unor ofiţeri germani", sau a celor care „au insultat" ostaşi inamici sau 
„supuşi germani", oscilau între 100 şi 150 lei, în octombrie-noiembrie 
acelaşi an, amenzile aplicate pentru „culpe" similare nu coborau sub 

12 Gazeta Bucureştilor, an. I, nr. 205, din 10 iulie 1917, p. 1. 
13 Multe întreprinderi - Atelierele CFR, Wolf Lemaître, Horstein şi Budich 

fuseseră dispersate, cu întreg personalul sau o parte numai, în Moldova. Cele 
militare - Pirotehnia, Arsenalul, Pulberăria - in întregime se reinstalaseră în 
aceeaşi provincie. De aceea numărul muncitorilor rămaşi este foarte mic, dacă 
ţinem seama că foarte mulţi erau deja concentraţi. (vezi Gr. Stratilescu, Amintiri 
din colaborarea cu Vintilă Brătianu la fabricarea de muniţii şi armament în ţară, 
in Viaţa şi opera lui Vintilă I. C. Brătianu, Buc., 1936 ; M. Cioc, Contribuţia in-

.dustriei naţionale la fabricarea materialului de război şi rolul ei în timpul războ
iului de dezrobire a României, Bucureşti, 1928). 
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200 lei H. Tot necuviinţă a fost socotit şi gestul funqionarului Nicolae 
Codreanu, care nu a salutat pe generalul Koch ir;, comandantul militar 
al trupelor de ocupaţie pentru Bucureşti. Aceasta ne dă totdeodată 
măsura pînă la care împinseseră ocupanţii stupiditatea în încercarea lor 
de a umili populaţia românească. 

Asemenea practici au avut clarul de produce printre majoritatea 
locuitorilor şi o mai vie reacţie. Cei mai mulţi refuzau - înfruntîncl toate 
riscurile ce decurgeau dintr-o poziţie refractară în acele condiţii - să-şi 
pună forţa de muncă la dispoziţia invadatorului. Numai în răstimpul 
l aprilie - 31 decembrie 1917, poliţia militară germană a aplicat pe
depse pentru „refuz de lucru" în 71 de cazuri rn. Datele se pare totuşi că 
sînt incomplete, dar şi aşa acestora trebuie adăugat un număr greu de 
aproximat de alte refuzuri de a presta muncă în slujba duşmanului, 
autorii lor părăsind fără urmă întreprinderile sau instituţiile unde lucrau 
şi neputînd fi din această cauză condamnaţi şi prinşi deci în statisticile 
organelor de „ordine" inamice. 

Deşi aveau mare nevoie de braţe calificate, dovadă desele apeluri 
prin care „lucrătorii specialişti•· (strungari, modelori, turnători, mecanici, 
lăcătuşi, tîmplari, fierari, zidari, cazangii etc.) erau chemaţi să se pre
zinte pentru a fi luaţi în evidenţă şi repartizaţi diferitelor unităţi in
dustriale, sau ca să fie puşi în serviciul nevoilor exprese ale armatei 
de ocupaţie, organele poliţiei militare se arătau necruţătoare în faţa 
oricărui act ce ar fi părut că presupune sustragere sau frînare a lucru
lui. instituind o draconică legislaţie a muncii. Iar atunci cînd asemenea 
manifestări se produceau, închisoarea era dese ori soluţia considerată 
salvatoare pentru ocupant. Nenumăraţi lucrători sînt trimişi la închi
soare între 3 şi 7 zile pentru „vina" de a fi părăsit întreprinderea fără 
.a fi anunţat dinainte acest fapt. Gazeta Bucureştilor aducea la cunoş
tinţa generală că în luna iunie 1917 fuseseră condamnaţi la închisoare 
pe diferite termene i;~ persoane ce părăsiseră „serviciul fără preaviz 
prealabil" 17. Cele mai neînsemnate atitudini de nerespectare a orelor de 
lucru erau aspru sancţionate. Trei salariaţi de la o unitate militară, 
care au întîrziat de la serviciu, au fost amendaţi cu sume între 20 şi 
50 lei 18, iar un altul a fost amendat cu 80 lei deoarece „n-a îndeplinit 
sarcina ce i s-a dat de către un birou" rn. Constrîngerile de acest fel sint 
departe de a-i determina pe mulţi dintre muncitorii bucureşteni să reia 
lucrul. Elocvent este unul din nenumăratele apeluri-avertisment, adresat 
lucrătorilor ceferişti şi publicat în coloanele gazetei oficiale, rămase şi el 
pînă la urmă fără ecoul scontat : „Un număr mare de lucrători şi împie
_gaţi sau agenţi ieşiţi din rîndurile lucrătorilor (maiştri, ajutoare de mai-

1'• Vezi Gazeta Bucureştilor, an. I, nr. 190, 191 şi 195 din 25, 26 şi 30 iunie 
1917, p. 2 şi an. I, nr. 315 şi 338, din 29 octombrie şi 11 noiembrie 1917, p. 2. 

1' Eftimie Antonescu, Sacrificii româneşti, vol. II, Bucureşti, 1924, p. 
-432-433. 

rn E. C. Decuseară, op. cit., p. 50. 
ll Gazeta Bucureştilor, an. I, nr. 200, din 5 iulie 1917, p. 2. 
Io Ibidem, nr. 247, din 1 august 1917, p. 2. 
ci Ibidem, nr. 301, din 14 octombrie 191 î, p. 2. 
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ştri, mecanici, conductori de locomotive, fochişti, şefi de echipă, canto
nieri, şefi de tren, conductori, frînari, acari, şefi de manevră, lampişti. 
avizieri, veghetori de încărcare, paznici, portari, uşieri şi servitori de 
birou) care au fost în serviciul fostelor căi ferate române şi a căror 
nume sînt cunoscute, se mai găsesc în Bucureşti, fără ca ei să se fi pre
zentat spre a fi primiţi în serviciul administraţiei feroviare germane 
- se menţiona în apel. 

Aceste persoane sînt somate a se prezenta cel mai tîrziu pînă la 
10 aprilie 1917 în biroul de secretariat al atelierelor căii ferate militare. 
diviziunea 9, Gara de nord" '.li!. Că nu se răspundea acestor somaţii o 
demonstrează un alt apel, de la sfîrşitul anului 1917, mai categoric şi 
ultimativ, prin care comandatura germană ameninţa pc cei care nu 
vor răspunde ordonanţei de mobilizare la lucru că „vor fi pedepsiţi 
conform ordonanţei satului major de la 17 noiembrie 1917" ~1. 

Pc toată durata ocupaţiei, nesupunerea la lucru a constituit ne
îndoios mijlocul cel mai răspîndit al rezistenţei populaţiei bucureştene' 
faţă de inamic. Impotrivirea avea să capete şi alte înfăţişări. unele apa
rent minore, dar care toate au concurat la crearea pentru trupele străine 
a unei stări de permanentă nesiguranţă şi la convingerea că între ele· 
şi masele româneşti nu se va putea stabili niciodată un dialog. Cu regu
laritate locuitorii oraşului refuzau să primească ca în casele lor să fie 
cartiruiţi ostaşii duşmani aflaţi în trecere spre front. Dacă de pildă la 
20 mai 1917 „din nou au trebuit să fie pedepsite 192 de persoane care 
nu s-au conformat ordonanţei de la 4 aprilie 1917 relativ la încartierare'; 2~ 
şi dacă, cu tot avertismentul adresat acelora care nu se vor conforma în 
viitor că sînt pasibili de „pedepse maxime", acţiunile de insubordonare 
continuă, e~te evident că ne găsim în faţa unui fenomen profund, care 
nu întî!npEitor frămînta pe invadator. La distanţii de 3 zile dom· alte 57 
persoane erau amendate pentru aceeaşi vină 11. Iar între 21 şi 25 iu
nie 1917, 137 locuitori trebuiau să plătească cîte 30 lei fiecare 2", deoarece 
încălcaseră tot ordonanţa din 4 aprilie 1917 privitoare la încartiruiri. 
După înşiruirea acestor date, apare limpede că încartlruirea forţată a 
generat o respingere de masă ; alte acţiuni însă, unele fie şi prin na
tura lor, altele datorită lipsei noastre de informaţii, poartă pecetea sin
gularului, împotrivirii individuale. Iată cîteva exemple : un cetăţean era 
amendat cu 80 lei deoarece „nu s-a prezentat la o autoritate' germană, 
desi fusese invitat de două ori" 2·;. O amcndii mult· mai consistentă 
- · 400 lei - a fost aplicată unui alt locuitor care „a tăinuit accesorii 
de automobil", materiale de care nemţii aveau marc nevoie şi care tre
buiau predate lor conform unor rcpct:lte ordonanţe de rechiziţie. Alţi 
doi erau tributari cu 300 şi respectiv 100 lei :.>G, dovediţi fiindcă nici 
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20 Ibidem, nr. 348, din 1 decembrie 1917. p. '.'. 
21 Ibidem, nr. no, din 31 martie ml 7, p. 3. 
22 Ibidem. nr. 155, din 20 mai 1917, p. 3. 
'.!:! Ibidem, nr. 158, din 23 mai 1917, p. 2. 
2'° Ibidem, nr. 186 şi 190, din 21 şi 25 iunie rn17, p. 2. 
~ Ibi.dem, nr. 226, clin 31 iulie 1917, p. 2. 
~r: :\'eli Cornea, lnsemnări din rremea războiului, Bucureşti. p. 78. 
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ei nu predaseră piesele de schimb pentru maşinile pe care le posedau. 
Refuzul a două femei - mamă şi fiică - de a ceda nemţilor carnea 
unui porc pentru rechiziţie, a fost plătit cu viaţa 27. 

Se înregistrau totodată şi unele iniţiative ce loveau cit de cît, sau 
măcar intenţionau să submineze, maşina de război inamică. Un condu
cător de tramvai a rupt firul telegrafic instalat de autorităţile germane, 
fapt pentru care a fost arestat şi condamnat '.18. Un zidar a minat un 
pod pentru care a fost condamnat şi el la 6 luni închisoare 29. Nume
roase persoane au fost condamnate sau trimise în lagărele din ţară sau 
din Bulgaria şi Germania sub acuzaţia de „spionaj". Sub această „culpă" 
Ionescu Alexandru a fost reţinut 12 zile în lagărul de la Cercul militar; 
profesorul Ransone Marie Constanţa închisă 2 luni în lagărul de la 
Ministerul Lucrările Publice ; Centură Domnica, învăţătoare, trimisă 
pentru 22 luni într-un lagăr din Bulgaria ; studentul Capetzki Ion a fost· 
trimis în Germania pentru 655 zile ; loga Steliana, învăţătoare, reţinută 
2 ani în Bulgaria ; Manoli Stanie, învăţător condamnat 4 ani şi trimis 
în Bulgaria 30• Locuitoarea Rateaza Tudor Maria a fost întemniţată pen
tru şapte zile întrucît „prin informaţii greşite a căutat să îngreuneze 
unui soldat german arestarea unui civil urmărit" 31. Un muncitor era 
amendat cu 500 lei pentru că a răspîndit „zvonuri neconforme cu ade
vărul" "2• Lista bucureştenilor condamnaţi sau internaţi în lagăr este 
mult mai lungă, însă pentru cei mai mulţi nu se cunosc cauzele pe
depsirii lor. 

Intenţiile ocupanţilor de a înăbuşi orice veleitate de demnitate 
naţională, încercarea lor de a elimina treptat tradiţiile şi obiceiurile 
româneşti s-au izbit nu doar de împotrivirea tacită, reţinută a poporului 
nostru. Aşa se explică unele din măsurile luate în contra acelora care 
îndrăzniseră, într-un mod sau altul, să reînvie sau să reamintească de 
trecutul de luptă al poporului român pentru libertatea sa socială şi 
naţională. ' 

După intrarea germanilor în Bucureşti, una din cele dintîi hotărîri 
a fost interzicerea purtării oricărei insigne sau însemn românesc. Dra
pelul tricolor a fost şi el interzis. Bucureştenii, în marea lor majoritate, 
tocmai ca un răspuns protestatar, nu au încetat însă de a purta tricolorul· 
„pe cît se putea de ostentativ chiar" 33. Gestul nu a trecut neobservat. 
Poliţia germană a intervenit cu promptitudinea, dintotdeauna ştiută, îm
părţind cu dărnicie amenzi şi operînd arestări „pentru portul ilicit al 
tricolorului" 3". De aceeaşi „atenţie" s-au bucurat şi alţii, chiar dacă 
„acuzaţiile" aduse în cazul lor erau oarecum deosebite. Un proprietar de 

'%1 Gazeta Bucureştilor, nr. 278, 342 şi 367 din 22 septembrie, 25 noiembrie 
şi 20 decembrie 1917, p. 2. 

21< Scrv. arhiv. st., Hcg. Buc„ Curtea de apel, secţia a II-a, registrul 2, fila 1. 
:ai Ef. Antonescu, op. cit„ p. 448-449. 
30 Vezi Eftimie Antonescu, op. cit„ p. 428-468. 
31 Gazeta Bucureştilor, an. I, nr. 333, din 16 noiembrie 1917, p. 2. 
n Ibiderr!, nr. 59, din 28 februarie 1917. 
:13 Al. Tz. Samurcaş, Mărturisiri si-li-te, Bucureşti, 1920, p. 110-111. 
:v. Ibidem. 
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cinematograf care a permis să se fredoneze în localul său cîntece ne
cenzurate, şi o artistă care le-a interpretat, au fost amîndoi amendaţi 
cu cîte 100 lei 35_ 

O atitudine net anticolaboraţionistă a arătat pe toată întinderea 
celor doi ani de stăpînire străină majoritatea covîrşitoare a intelectuali
lor din Bucureşti. Aşa se explică rezerva germanilor faţă de intelectualii 
români consideraţi „contaminaţi" - datorită contactului permanent cu 
cultura franceză - de concepţiile politice franceze şi înclinaţi deci să 
privească cu simpatie către puterile Antantei. Universitarii din Bucu
reşti, atîţi cîţi mai rămăseseră, căci mulţi fuseseră internaţi în lagăre 36, 

s-au opus încercărilor de desnaţionalizare şi germanizare a ţării. Ei au 
dejucat intenţia nemţilor de a înfiinţa un institut ştiinţific german la 
Bucureşti 37. Printre motivele care au determinat comandamentul ger
man să închidă, în noiembrie 1916, cursurile Universităţii din Bucureşti, 
primordiale se dovediseră a fi fost „teama de tulburări şi lipsa de încre
dere în corpul profesoral" 38• Profesorul şi savantul Victor Babeş a de
clinat invitaţia de a ţine cursuri sau prelegeri libere pentru germani 
la Institutul de bacteriologie, aflat în timpul ocupaţiei sub conducerea 
profesorului german Neisser 3!l_ 

La înălţimea momentelor deosebit de grele prin care trecea ţara 
s-au dovedit elevii liceelor din Bucureşti. Ei au luat parte activă, prin
tre altele, la răspîndirea de manifeste care mobilizau la luptă împotriva 
cotropitorilor. „Fraţi români, scria într-unul din manifestele difuzate 
de elevi, acum în timpurile de grea încercare prin care trecl' ţara, cînd 
duşmanul ce ne stăpîneşte se străduieşte să-şi reverse veninul pînă 
în adîncul sufletului nostru, ispitindu-ne cu tot felul de planuri înjosi
toare de pace ... acum e timpul voi să vă luaţi drept pildă pe cei, care 
atît de vitejteşte se jertfesc pentru ţară şi să luptaţi şi voi cu tărie 
pentru cauza sfîntă a onoarei româneşti r,o_ La 24 ianuarie 1918 - ziua 
Unirii - elevii din Bucureşti „au ieşit pe stradă cu cocarde tricolore 
pe piept" 41. 

Deşi întrunirile de orice fel erau interzise printr-o ordonanţă spe
cială, în Bucureşti siguranţa germană a descoperit 56 ele adunări în inter-

:i;, România, an. I, nr. 331, din 1 februarie 1018, p. 1. 
:rn Dintre profesorii universitari arestaţi şi internaţi în lagăr în timpul ocu

paţiei cităm pe : Dim. Burileanu, M. Minovici. C. Rădulescu-Motru. dr. 8breja, 
dr. Şutzu, Bogdan-Duică (Cf. A. Stoenescu, op. cit„ p. 90 şi Al. Tzigara-Samurcaş, 
op. cit„ p. 86-87). 

37 Al. Tzigara-Samurcaş, op. cit„ p. 175. 
38 Eufrosina Popescu, Din istoricul Universităţii din BttclLreşti in timpul 

ocupaţiei germane, în Analele Universităţii Bucureşti, scria ştiinţelor social-isto
rice, an. XII, nr. 30, din 1963, p. 129-l:lO. 

39 Memoriu asupra atitudinii prof. dr. V. Babeş în chestiunea naţională şi 
(lSUpra activităţii Institutului de bacteriologie în timpul ocupaţiei germane (1916-
1918), Bucureşti, 1919, p. 23-24. 

r.o Pia Alimănişteanu, ln~emnări din timpul ocupaţiei germane, Bucureo;;ti, 
1929, p. 108-109. 

41 C. Bacalba;;a, op. cit„ p. 19fi-HJ7. 
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valul dintre 1 aprilie - 31 decembrie 1917 '1:1, dintre care unele vor 
fi fost greve, demonstraţii de protest etc. 

Scumpetea excesivă, lipsa alimentelor strict necesare, priorita
ka ocupanţilor şi favorizarea cetăţenilor Puterilor Centrale la apro
vizionări au însemnat tot atîtea surse de nemulţumiri, soldate uneori 
cu greve şi demonstraţii, în ciuda tuturor interdicţiilor în vigoare. In 
cadrul acestor manifestaţii, revendicările economice se îmbinau 1cu 
lupta pentru independenţă naţională. O astfel de demonstraţie a avut 
loc în faţa Casei de depuneri, unde se afla brioul de aprovizionare a 
capitalei, demonstranţii cerind îmbunătăţirea stării materiale. A avut 
loc, de asemenea, o demonstraţie a negustorilor bucureşteni sub moti
vul că erau impuşi la plata unor „dări foarte mari '•3. O puternică mani
festaţie a fost aceea a femeilor din Bucureşti de la 26 martie 1917. Tre
buie de subliniat, aşa cum remarcase un martor al evenimentelor, că 
dintre elementele rămase în capitală, femeile, care constituiau „aproape 
întreaga populaţie a Bucureştilor'' '"', au fost cele care „au ţinut mai mult 
piept vrăjmaşului, avînd o mare nădejde în viitor" "5• La organizarea 
manifestaţil'i un rol important a jucat un grup de militanţi revoluţio
nari în frunte cu I. C. Frimu. Exasperate de mizerie şi abuzuri, cîteva 
sute de femei, marea majoritate soţii ale mobilizaţilor, s-au ridicat în 
martie 1917 într-o impunătoare demonstraţie cerînd pîine, ajutoare bă
neşti pentru soţiile mobilizaţilor, încetarea samavolniciilor""· Au de
monstrat mai întîi la prefectură şi apoi la locuinţa lui Alexandru Mar
ghiloman, aruncînd cu noroi în soldaţii germani întîlniţi în cale. Refe
rindu-se la ridicarea la luptă a bucureştencelor, acesta nota în 
însemnările sale zilnice : „Manifestaţia zgomotoasă a femeilor din po
por. Pe la ora 10 dimineaţa„. mă uit pe fereastră şi văd cîţiva agenţi 
in luptă cu Cl'ata. Femeile caută bucăţi de ghiaţă prin mormanele de 
zăpadă pentru a le arunca în agenţi. Au manifestat cam peste tot. Tzi
gara mi-a spus că altele au huiduit pe ofiţerii germani ~î. La 26 martie 
găsim consemnate următoarele rînduri în jurnalul unui alt memoralist, 
V. Drăghiceanu : „Oraşul ocupat milităreşte. Patrulele păzesc răspîn
tiile stradelor„. Ulanii trec fioroşi gata de şarjă. Le este teamă de re
volta femeilor care fac o straşnică manifestaţie la poliţie şi primărie. 
Aruncă cu noroi în soldaţi, cer pîine şi pace" "8. Demonstraţia nu a 
putut fi potolită decît atunci cînd femeilor li s-au dat garanţii ferme ca 
vor primi pîinc şi bineînţeles în urma intervenţiei trupelor. Spiritele 
s-au menţinut în continuare agitate, iar după unele informaţii s-ar pă
rea ca după două zile s-a declanşat o nouă demonstraţie de stradă . 

.',, E. C. Decuseară, op. cit„ p. 52. 
43 Pia Alimănişteanu, op. cit., p. 91. 
H Sabina Cantacuzino, Din viaţa familiei I. C. Brătianu, Bucureşti, 1937, 

p. 89. 
r,:; Pia Alimănişteanu, op. cit., p. 45. 
r,G Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C. C. al 

P.C.H.. fondul nr. 2, dosarul nr. 551, fila 750. 
r,1 Al. Marghiloman, Note politice, voi. II, Buc., 1927, p. 472-473. 
48 V. Drăghiceanu, 707 zile sub cultura pumnului german, Bucureşti, 1920, 

p. G8-GD. 
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Populaţia capitalei a acordat un spnJm deosebit ofiţerilor şi solda
ţilor români rămaşi în teritoriul ocupat (răniţi sau prizonieri) pentru a 
evada din lagăre şi spitale, înlesnindu-le ulterior trecerea în liniile ro
mâneşti pentru a lua parte clin nou la lupte. lntr-o singură noapte din 
spitalul 108 din capitală au fost ajutaţi să evadeze 24 de oameni 49• Pen
tru a le împiedica fuga, sau măcar a-i restrînge proporţiile, comanda
mentul german a emis o ordonanţă prin care ostaşii români răniţi sau 
bolnavi erau consideraţi pr~zonieri de război, încît cei care părăseau spi
talele fără permisiune deveneau automat „spioni şi judecaţi după legea 
marţială" 5o. S-a interzis orice fel de legătură a populaţiei civile cu mi
litarii români prizonieri. Pentru nesocotirea „măsurilor luate privitoare 
la siguranţa publică, întreţinînd relaţii cu prizonierii" 5l, un muncitor 
era amendat cu 30 lei. Mulţi bucureşteni au continuat şi după institui
rea ordonanţelor nemţeşti să întreţină legături cu prizonierii şi să-i ajute 
deseori cu alimente şi diverse alte produse de primă necesitate 53. 

Reîntoarcerea demobilizaţilor a prilejuit izbucnirea sentimentelor 
de simpatie ale locuitorilor capitalei 53 faţă de armata română, sentimente 
exprimate printr-o entuziastă manifestaţie. „Oraşul e transformat -
scria V. Drăghiceanu. Valuri de lume aşteaptă ca la marile serbări, pe 
calea Griviţei, sosirea vreunui tren cu iubiţii lor. Zadarnice patrulele 
militare. Zadarnice exortaţiunile moralizatoare poliţieneşti" 51i. Riposta 
ocupanţilor a fost promptă. ln ordinul circular dat imediat după mani
festaţie se spunea : „ln urma a oricăror nereguli provocate de demobi
lizaţii români şi petrecute pe străzile din Bucureşti ; autorităţile ger
mane de ocupaţie au găsit de cuviinţă a lua măsuri de represiune în 
contra celor ~are au turburat ordinea publică" 55. 

Muncitorimea bucureşteană rămasă în oraş - inclusiv parte din 
militanţii mişcării revoluţionare în frunte cu Alecu Constantinescu -
a dat dovadă de un fierbinte patriotism, acţiunile ei îndreptate împotriva 
autorităţilor de ocupaţie înscriindu-se în rîndul faptelor de înalt eroism. 
Sustragerea sistematică de la munca obligatorie, sabotajele, manifesta
ţiile de protest, grevele, activitatea propagandistică au reprezentat prin
cipalele forme de luptă prin care clasa ·muncitoare s-a ridicat împo
triva cotropitorilor. 

Cu toată teroarea sălbatică institutită, activînd în ilegalitate, mili
tanţii revoluţionari au izbutit să organizeze demonstraţii antiimperia
liste, antigermane. O primă adunare de acest fel a fost organizată la 
Bucureşti în iarna anului 1917, adunarea la care au luat parte muncitori, 
femei, tineri 56. Muncitorii de la Uzina electrică Grozăveşti, profund ne-

49 Alexandrina Fălcoianu, Din zile nrele, Buc„ 1937, p. 42-43. 
50 Gazeta Bucureştilor, an XXXIII, nr. 195, din 14 decembrie 1916, p. 2. 
st Ibidem, an. I, nr. 327, din 1 august l!ll 7. 
52 Sabina Cantacuzino, op. cit., p. 62-G:J. 
SJ V. Cancicov, Impresiuni şi păreri personale în timpul războiului Româ-

niei, vol. II, Bucureşti, 1921, p. 119-120. 
"" V. Drăghiceanu, op. cit., p. 250. 
55 Arh. st. Buc., fondul Casa Hegală, dosar 12/1918, f. 1. 
56 Cf. V. Liveanu, Mişcarea muncitorească din Bucureşti în anii 19lî-1921, 

in Studii, G (1959), p. 163. 
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mulţumi\i de înrătutăţirea condiţiilo~· de muncă şi de scumpirea vieţii, 
ca urmare a măsurilor luate de administraţia militară germană, au de
monstrat înaintea comandamentului militar al capitalei.· Pentru liniştirea 
demonstranţilor, comandamentul german s-a văzut silit să le satisfacă 
unele revendicări. In mai 1917 peste 800 muncitori de la Atelierele Gri
viţa C.F.R. au încetat lucrul şi au ieşit în stradă, manifestînd împotriva 
regimului de ocupaţie, pentru ameliorarea situaţiei lor. Acţiunile ceferiş
tilor împotriva invadatorilor au continuat şi în anul următor, culminînd 
cu viguroasa mişcare de apărare a atelierelor şi a depoului de la dis
trugere în momentul retragerii trupelor de ocupaţie 57. 

Sub conducerea elementelor revoluţionare, muncitorii bucureşteni 
trec treptat la forme superioare de organizare şi de acţiune. Işi încep 
activitatea semilegală unele sindicate, printre care cel al tîmplarilor con
dus de către I. C. Frimu. 

Pe fundalul creşterii nemulţumirilor şi a stării de spirit revoluţio
nare a maselor populare, elementele înaintate din partidul socialist şi 
din sindicate vor trece la aşezarea mişcării din capitala ţării pe noi te
meiuri, adaptate la condiţiile de război. Astfel, încă din lunile octom
brie-noiembrie 1916 s-a constituit la Bucureşti un grup revoluţionar ile
gal, condus de către Alecu Constantinescu, grup care avea să organizeze 
ulterior puternice acţiuni muncitoreşti al căror ascuţiş era îndreptat în 
primul rînd, împotriva cotropitorilor pămîntului românesc 58 . 

La 1 mai 1918, în urma efectuării unei percheziţii inopinate de 
către poliţia militară germană la locuinţa lui Alecu Constantinescu, au 
fost arestaţi : Al. Constantinescu, Gh. Teodorescu, dr. Ecaterina Arbore, 
C. T. Petrescu, Ilic Moscovici, C. Popovici. D. Popp, Iordan Ionescu, Ion 
Olteanu, Atanasie Grecu şi Georgescu Topală 59. Pentru eliberarea con
ducătorilor închişi au fost organizate mitinguri de protest, au fost răs
pîndite manifeste. Sub presiunea maselor, du,pă două luni de detenţiune 
la Văcăreşti, arestaţii au fost eliberaţi. 

O agitaţie deosebită a frămîntat şi comunele din imediata vecinătate 
a capitalei, în primul rînd comunele aşa-zise subordonate, unde între 
autorităţile de ocupaţie şi săteni au existat permanente ciocniri, ţăranii 
căutînd să se sustragă - pe cît posibil - oricărui serviciu în folosul 
ocupantului. De nenumărate ori nemţii se plîngeau sau aplicau amenzi 
unor comune precum Popeşti-Leordeni, Dudeşti-Cioplea, Pantelimon sau 
Dăneasa, pentru r-ă nu predau cota de lapte stabilită tio. Locuitorii acestor 
comune, ca şi cd din Otopeni sau .Jilava, în mod ddiberat se eschivau 
să iasă la munca cîmpului sau la alte corvezi în zilele fixate de coman
damentele germane, să facă serviciul de corvoadă, sau să execute alte 

51 Arhiva Inst. de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C. C. al P.C.R. 
!ondul nr. 3, dosarul nr. 74, filele 4-5. 

51' Cf. C. Căzănişteanu, Lupta maselor populare împotrit:a ocupanţilor în anii 
lUlli-1918, în Analele Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., nr. 3/1967, p. 60. 

w C. Titel Petrescu, Socialismul în România, Bucureşti, 1940, p. 291-293. 
cii Arh. st. Buc., pref. jud. Ilfov, dos. 69 şi 71/1917, f. 3 şi 152. 
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obligaţii"'· A avut loc chiar o demonstraţie a sătencelor dintr-o comună 
subordonată. 200 de femei din Dudeşti-Cioplea au manifestat dinaintea 
Ministerului de Interne, Crucii Roşii şi Prefecturii G3, cerînd ajutor pen
tru a putea face faţă nevoilor zilnice. 

Toate aceste nemulţumiri s-au amplificat şi adunat în toamna anu
lui 1918 într-un năvalnic şuvoi revoluţionar ce a trezit îngrijorare şi 
temeri în rîndurile ocupanţilor şi a cercurilor conducătoare puse în slujba 
lor. Este semnificativ şi convingător din acest punct de vedere un ra
port al prefectului poliţiei capitalei adresat preşedintelui Consiliului de· 
Miniştri, la 24 octombrie 1918, raport care n'dă imaginea unui oraş a. 
cărui ură mocnită stă gata să irumpă : „Prin telegrama din sîmbăta tre
cută, mi-am permis a vă ruga să binevoiţi a dispune să ni se trimită 
- se spunea în raport - cei 100 de jandarmi pedeştri aprobaţi de dv. 
şi de autorităţile germane, pentru întărirea poliţiei locale, care devine 
tot mai insuficientă faţă de nevoile mereu crescînde. lntîmplările ulti
melor zile mă silesc a reveni în cererea de mai sus, căci spiritele se arată: 
tot mai ameninţătoare atît în capitală cît şi în restul ţării. 

De altfel, ca ultime dovezi într-acest sens pot cita întrunirea plă
nuită la şosea, duminecă dimineaţa, de către lucrătorii C.F.R. precum 
şi alăturatul manifest răspîndit în capitală, pe lîngă alte multe afişe con
cepute într-acelaşi spirit. 

La aceste motive de nelinişte se mai adaugă şi scăderea tot mai 
simţită a autorităţii ocupanţilor, faţă de care populaţiunea devine tot 
mai dîrză şi ameninţătoare şi, în consecinţă, măsurile pentru menţinerea 
ordinci tot mai anevoioase. 

Se impune deci să ni se puie la dispoziţie jandarmii promişi, pre
cum şi armele sergenţilor cerute prin alăturatul raport" G:i. De altfel, în 
noiembrie 1918, Bucureştiul, ca şi alte oraşe din ţară, era în fierbere. 
La 4 noiembrie au avut loc ciocniri între autorităţile inamice şi popu
laţia oraşului 61_ Cu cîteva zile mai înainte se zvonise că ar fi sosit la 
Athenee Palace o comisie de ofiţeri francezi pentru a discuta condiţiile 
capitulării trupelor germane. La ora 9, în dimineaţa zilei de 4 noiem
brie, „poporul, intelectualii, muncitorii. femeile ... cu un cuvînt toată lu
mea" 65, aştepta sosirea misiunii franceze în piaţa din faţa Ateneului. 
Au avut loc incidente între populaţie şi o formaţie de muzică militară. 
germană. Intervenţia generalului Koch, comandantul garnizoanei Bucu
reştilor, a îndîrjit şi mai mult spiritele. Pentru restabilirea liniştei a fost 
necesară aducerea unor forţe armate superioare. 67 persoane au fost 
arestate şi s-a introdus starea de asediu liti. 

u1 Ibidem, dos. 27, 47 şi 52/1917 f. 8, 34, 2-3. 
u2 Ibidem, dos. 147/1917, f. 3-5. 
liJ Ibidem, fondul Preşedenţia Consiliului de Miniştri, dosar 3/1918, nenu

merotat. 
5" Anibal Stocnescu, op. cit., p. 141-14'.l. 
h5 Dr. George Miron, Nute clin războiul pentru întregirea neamului, Bucu

reşti, 1923, p. 155-156. 
66 Al. Marghiloman, op. cit„ vol. IV, p. 103-104. 

120 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



După o săptămînă, la 11 noiembrie 1917, s-a desfăşurat ultima şr 
cea mai grandioasă demonstraţie a populaţiei bucureştene împotriva tru
pelor germane. In tot cursul zilei, între locuitorii capitalei şi ocupanţi 
au avut loc grave ciocniri. Au căzut eroic 21 de bucureşteni, iar mulţi 
alţii au fost răniţi. Trupele germane au avut 11 morţi şi 16 răniţi. Nemţii 
au părăsit Bucureştiul însoţiţi de strigătele dezaprobatoare şi de ura 
dezlănţuită a maselor populare. 

Mişcarea de rezistenţă din Bucureşti, care a cuprins masele cele 
mai largi ale populaţiei oraşului din chiar prima zi a cotropirii s-a ca
racterizat prin dîrzenie şi patriotism, prin variate forme de manifestare· 
şi de luptă. Mărturie a abnegaţiei de care au dat dovadă locuitorii săi, 
stă şi decorarea oraşului, la 6/19 august 1920 de către mareşalul Joffre,. 
în numele guvernului francez, cu ordinul „Crucea de Război". In ordinul. 
de zi prin care se conferea capitalei noastre înalta distincţie se arăta 
că de la declanşarea războiului, populaţia din Bucureşti a „arătat aceeaşi 
statornicie patriotică, cu toată presiunea germană, în timpul celor doi 
ani de ocupaţiune inamică şi a dat probe de un înalt eroism, atît în 
timpul incidentelor care au precedat armistiţiului, cît şi cu intrarea tru
pelor române şi aliate la 1/14 decembrie 1918" (i7_ 

Parte integrantă a luptei poporului român din teritoriul vremelnic 
cotropit, lupta bucureştenilor din anii 1916-1918 a contribuit decisiv la. 
crearea acelei stări de permanentă alarmare şi nesiguranţă pentru inamic, 
fapt care· a dus la slăbirea potenţialului militar şi moral al cotropitorilor, 
aducînd astfel un aport substanţial la obţinerea victoriilor armatei ro-
mâne din vara anului 1917 şi la grăbirea eliberării ţării. 

LE MOUVEMENT DE RESISTANCE DE LA POPULATION DE BUCAREST 
CONTRE L'OCCUPATION ETRANGERE (1916-1918) 

REsUMf; 

La premiere partie de l'etude presente de formation et l'aclivite des prin
cipaux orgamsmes d'appui et les moyens de contrainte economique et extra-eco
nomique de l'occupation allemande (1916-1918) : etat maJeur economique, etat 
majeur administratif et police militaire allemande. 

. Ensuite on decrit les diverses formes de resistanee et de lutte de la popu-
lation bucarestoise contre Ies occupants ; insoumission au travail, refus de canton
nement, actes de sabotage de la machine de guerre allemande, espionnage, diffu-

GJ Actualitatea, an. VIII, nr. 6-7, iunie-iulie 1920, p. 6. Cf. Petre Daicl1C', 
Capitala României decorată cu „Crucea de Război Franceză în Magazin istoric, 
nr. 4 (13), aprilie 1968, p. 35. Vezi şi N. Ceachir, Decorarea oraşului Bucureşti de 
către statul francez pentru eroismul de care a dat dovadă în timpul primului 
război mondial, în Materiale de istorie şi muzeografie, vol. VI, M.I.M.B., Bucu
reşti, 1968, p. ~H3-314. 
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sion de manifrstes anti-allcmands, manifestations ostenlatrices, etc. Le mouvement 
de resistance s'est empare des masses les plus larges de la population bucares
toise. 

Commc un tCmoignage de 
('11. la luttc de resistance contre 
(j/J!) aout 1920 par le marechal 
l'ordrc „La Croix de guerre". 

l'abnegation dont les bucarestois ont fait preuve 
l'ennemi c'est aussi la decoration de la ville k 
Joffre au nom du gouverncment frarn;ais avec 

La lutte des bucarestois pendant les annees 1916-1918 est une partie in

tegrante de la lutte du peuple roumain du territoire temporairement invade, cre
ant pour l'ennemi cet etat de permanente msecurite, apportant par cela une con
t.ribution substantielle a l'obtention des victoires de l'armee roumaine pour la li
beration du pays. 
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ATENEELE POPULARE DIN BUCUREŞTI ŞI ROLUL LOR 
IN CULTURALIZAREA MASELOR (1918-1944) 

de PETRE DAICHE 

România interbelică a cunoscut o multilaterală dezvoltare. Unirea 
Transilvaniei cu ţara, la 1 decembrie 1918 - încununarea luptei de veacuri 
a poporului român pentru făurirea statului naţional unitar - „a deschis 
calea spre dezvoltarea naţiunii, a creiat cadrul propice pentru o mai 
accentuată evoluţie a economiei, ştiinţei şi culturii, pentru intensificarea 
mişcării revoluţfonare a clasei muncitoare, a activităţii tuturor forţelor 
progresiste ale societăţii" 1. 

De noul cadru economic şi social-politic al României de după pri
mul război mondial a beneficiat, din plin, oraşul Bucureşti, care între 
Lele două războaie· mondiale. înregistrează o dezvoltare complexă, fără 
.a fi însă scutită de inegalităţi şi contradicţii, care scot în evidenţă 
însăşi carenţele regimului social-politic existent. 

Multilaterala dezvoltare a Bucureştilor între cele două războaie 
mondiale, a cuprins, în sfera ei, şi cultura. 

Fenomenul cultural în Bucureşti, oglindă a stărilor de lucruri exis
tente, contribuie şi el, privit în ansamblu şi avînd în vedere implicaţiile 
sale firE'şti, la fixarea personalităţii Bucureştilor, la descifrarea rolului 
pe care oraşul Capitală l-a jucat în viaţa ţării. 

Pentru a ne da seama de proporţia dezvoltării oraşului în aceşti 
.ani, de rolul său în viaţa României, este suficient, credem, să amintim 
trei din factorii definitori ai rolului unei aşezări urbane : puterea eco
nomică, factorul demografic şi rolul său administrativ-politic. In toate 
aceste domenii Bucureştii s-a impus ca centru urban de prim rang, fără 
egal, depăşind mult celelalte oraşe ale ţării. Dar să apelăm la cifre. 
În 1938 industria bucureşteană realiza 17,20/o din întreaga producţie a 
României '.l; populaţia Capitalei, ca::-e înainte de primul război mond:al 

1 Nicolae Ceauşescu, Expunere la Şqciinţa jubiliară a Marii Aduniiri Naţionale 
consacrată sărbătoririi semicentenarcilHi unirii Transilvaniei cu Ifomânio, în 
Scinteia, XXXVIII (1968), 790:!/:lO roicmb·ic. 

2 Ana Bene, Aspecte ale <te:u.o!tării fr:clustriei bucureştene intre cele drmă 
războaie mondiale, în M./.M., 5 (1Dti7). ;J. 13'.!. 
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(1912). se cifra la 341 321 locuitori, a crescut în 1930 la 638 686 3, pentru 
ca în 1941 oraşul să numere aproape un milion de locuitori (992 536) 4. 

Capitala ţării, găzduind organele şi instituţiile centrale ale statului 
cu caracter politic, administrativ sau social, deţinea o incontestabilă su
premaţie şi în domeniul administrativ-politic. Tabloul rolului pe care oraşul 
Bucureşti l-a jucat între cele două războaie mondiale ar fi incomplet 
dacă nu am aminti şi cultura. In adevăr Bucureştii, în perioada analizată, 
a fost nu numai principalul centru economic, politic şi administrativ - ci 
şi cel mai de seamă centru al culturii româneşti. 

Principalele instituţii ştiinţifice şi culturale înccpînd cu Acade
mia, institutele de cercetare ştiinţifică, Universitatea şi alte instituţii 
de învăţămînt superior etc., îşi aveau sediul aici. Tot aici trăiau şi 
crciau valoroşi oameni de ştiinţă şi cultură, scriitori şi poeţi, artişti. 

Toate acestea îndreptăţeau afirmaţia că oraşul Bucureşti „este 
simbolul ţării, este simbolul geniului ·naţional" 5. Referindu-se la rolul 
pe care Bucureştii îl reprezenta în cultura românească, Liviu Rebreanu 
spunea : „Nimeni şi nimic n-are şanse a se impune în ţara noastră 
fără pecetea Bucureştilor, sau cel puţin fără confirmarea lor. Toate 
celelalte centre tînjesc din punct de vedere cultural creator ... Toate 
marile iniţiative culturale pornesc din Bucureşti" 6. 

In Capitala ţării, pulsa o intensă viaţă culturală datorată celor 
î6 cinematografe 7, 7 teatre, o operă, 2 trupe de revistă, peste 12 trupe 
mici care susţineau programe cu piese de teatru, programe de va
rieteu sau reviste s. 

Dacă acestora le adăugăm bibliotecile, muzeele, sutele de confe
rinţe, concerte, expoziţii şi alte manifestări culturale, ne putem face 
o imagine, cit de cit completă, asupra vieţii culturale a Bucureştilor. 

ln aceste condiţii culturii de masă in Bucureşti îi revenea un 
rol important. Populaţia Capitalei, alături de populaţia întregii ţări, a 
fost întotdeauna dornică de cultură, de carte. Cu toate că prin funcţia 
sa de Capitală, prin numărul mare de instituţii concentrate avea o si
tuaţie deosebită faţă de alte centre urbane ale ţării, totuşi şi aici s-a 
manifestat din plin indiferenţa sau slaba preocupare a cercurilor gu
vernamentale şi a administraţiei municipale faţă de aspiraţiile maselor 
spre cultură. 

Strădaniile unor oameni luminaţi, devotaţi poporului, care au 
iniţiat numeroase manifestări culturale şi au organizat instituţii desti
nate culturalizării maselor au suplinit, doar în parte, ceea ce autori
tăţile centrale şi locale ale statului trebuiau să înfăptuiască. In noile 
condiţii de după primul război mondial aspiraţiile masdor spre cultură 

3 Anuarul statistic al Municipiului Bucureşti, 1931-1936, p. !J. 
" Anuarul statistic al Oraşului Bucureşti, 1963, p. 54. 
5 Dem. I. Dobrescu, Pot deveni Bucureştii metropola culturii? în Bucureşti. 

metropola culturii, Ed. Ziarului Tribuna Edilitară, p . .52. 
6 Liviu Rebreanu, Primarii, primăria şi cultura, în Bucureşti, metropola 

culturii, p. 11. 
7 Cifrele se referă la an ul 1936. 
8 Anuarul Municipiului Bucureşti, 1931-1936, p. 466-470. 
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-sporesc, ele fiind o reflectare a noilor necesităţi, a cerinţelor impuse 
:şi în acelaşi timp determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi 
tehnică, în organizarea social politică. 

Incă de la naşterea sa Partidul Comunist Român a înscris pe 
steagul său de luptă revendicări în domeniul culturii, apreciindu-se 
că „opPrc. educativă în toate ramurile sale trebuie să aibă drept scop să 
.asigure persoanei umane dezvoltarea fizică şi intelectuală desăvîrşită 
şi să pregătească generaţiunea tînără, să participe la marea operă a 
dezvoltării ştiinţelor, artei şi literaturii în toată libertatea, dînd ast
fel putinţa tuturor talentelor şi geniilor să se afirme ca forţe crea
toare" 9; 

Continuînd vechill' tradiţii ale culturii de masă, în Bucureşti au 
fost iniţiate în perioada interbelică noi forme, s-a apelat la noi mij
loace de difuzare a culturii. Printre acestea un loc important ocupînd 
.ateneele populare. 

Ateneul - instituţie de origine italiană - s-a impus în viaţa 
culturală bucureşteană încă din a doua jumătate a secolului trecut, 
<0dată cu înfiinţarea Ateneului Român. 

Definind rolul Ateneului Român, C. Esarcu - acest marc ani
mator şi militant de frunte al propăşirii culturale, spunea următoarele 
cu ocazia punerii pietrei fundamentale a Palatului Atene\].lui, la 
26 oct. 1866 : 

„Ateneul, domnilor, îşi propune de a strînge în sinul său pe ti
nerii de talent şi de ştiinţă, de a-i condensa îm.prejurul adevărului şi 
frumosului, a-i îndemna la lucru pentru a-şi mări cercul cunoştinţelor" 10• 

Intuind rolul şi rostul unei 1atari instituţii, în noile condiţii 
<lupă primul război mondial, marele savant patriot N. Iorga, a inaugu
rat, la 3 ianuarie 1927, activitatea ateneului ce i-a purtat numele, avînd 
ca subiect al conferinţei - „Ateneul". După ce face un scurt istoric 
.al originii acestei instituţii, N. Iorga precizează care este rostul şi ce 
ţeluri trebuie să urmărească un ateneu. După el o asemenea instituţie 
nu trebuie să devină un labirint academic cu discursuri de recepţie, 
cu secţiuni, cu specialităţi cum este în ultimul timp Ateneul Român . 
.Structura organizatorică, conţinutul întregei activităţi cultural-artistice 
şi educative, trebuie să poarte o amprentă specifică, „să fie în legătură 
cu nevoile locului unde se află şi cu publicul căruia i se adresează 
şi pe care-l smulge dela ocupaţiile sau distracţiile lui" 11 . El arăta în 
continuare că ateneul trebuie să se apropie de sufletul, mentalitatea 
-şi profesiunea celor cărora se adresa. „Să fim deci oameni de înţeles şi 
înţelegere" 1'.l. Numai aşa instituţia care îşi ;propune să ajute şi să în
<lrumeze poporul însetat de cultură poate să contribuie la sporirea 

!I Documente din istor'ia mişcării muncitoreşti din România, 1916-1921, Ed. 
Politică, Bucureşti, 1966, p. 626. 

10 C. Esarcu, Discursul pronunţat cu ocaziunea punerii pietrei fundamen
tale 11 Palatului Atheneului, 26 oct. 1886, Bucureşti, 1886, p. 8. 

11 Din publicaţiile Ateneului „N. Iorga". Doi ani de activitate 1926-1928, 
Datina românească, Vălenii de Munte, p. 10-11. 

12 Ibidem, p. 2. 
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încrederii omului în posibilităţile sale, la luminarea şi înălţarea sa su
fletească. 

Cu excepţia Ateneului „N. Iorga", - instituţie care are un spe
cific aparte prin faptul că se adresa de regulă unui public de multe 
ori format din studenţi, deci oameni cu un anumit grad de cultură -
celelalte instituţii similare şi-au adăugat pe frontispiciu şi denumirea 
de „Popular", fapt ce ne permite să înţelegem caracterul, conţinutul 
şi publicul căruia se adresau. 

Noua concepţie referitoare la atribuţiile sporite ale administraţiilor 
comunelor urbane - după primul război mondial - a determinat in
cluderea în sfera de preocupări a comunelor şi cultura maselor popu
lare. La aceasta a contribuit şi lupta clasei muncitoare, a altor cate
gorii sociale în frunte cu comuniştii, pentru promovarea culturii în 
masele largi. 

„Depăşind cadrul strict al obligaţiilor administrative - spunea 
unul din participanţii la Congresul din 1926 al Unii.Inii Oraşelor din 
România - impuse de legile noastre organice de a ne ocupa de rezol
varea problemelor de ordin material, de pavaje, de lumină, de apă, 
alimentarea populaţiei, higienă şi altele, am încercat să ne ocupăm şi 
de partea sufletească a cetăţenilor, să-i ajutăm la pregătirea înţelegerii 
binelui, frumosului şi adevărului, fiind convinşi . că indirect, cu modul 
acesta, se vor putea rezolva uşor şi problemele edilitare, cu caracter 
material" 13• 

Aceste deziderate au stat la baza înfiinţării unui nou serviciu la 
Primăria Capitalei : Asistenţa Culturală, transformată ulterior in „Di
recţia Mişcării Culturale" 14. 

Cu toate acestea, ateneele populare - instituţii culturale de masă, 
sînt un rezultat al iniţiativei particulare. 

Astfel, în ziarul Neamul Românesc din 9 iunie 1922, se publică 
prospectul Ateneului popular „Griviţa", societate anonimă· pe acţiuni, 
în care se spune : „Cultura este duşmanul cel mai puternic al neştiin
ţei. Pornind de la această ideie, un număr de intelectuali, s-au gîndit 
la creierea din iniţiativă particulară de lăcaşuri de cultură în centrele 
muncitoreşti şi cărora le-am dat numele de „Atenee populare" 15. 1n 
continuare, în prospect se arată că un ateneu se compune, î~ esenţă, 
dintr-o sală de spectacole („în care cu preţuri reduse, se vor putea 
da reprezentanţii teatrale, de cinematograf, baluri, ţinea conferinţe") şi 
din cîteva săli mai mici destinate pentru bibliotecă, . exerciţii corale. 
expoziţii de ţesături şi cusături naţionale, cursuri serale, sporturi etc. 16• 

Sala de spectacol era destinată pentru partea comercială a instituţiei, 
din exploatarea căreia, precum şi din donaţii, se constituia fondul 
necesar pentru susţinerea activităţii culturale. 

13 Mihail Berceanu, Rolul cultural al oraşelor, Bucureşti, 1927, p. 10. 
14 Aurel Dinulescu, Mişcarea culturală a Capitalei pe anii 1926 şi 1927, 

Bucureşti, 1928, p. 4. 
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16 Ibidem. 
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Ideia ateneelor populare a fost primită cu interes de masele din 
cartierele bucureştene, simpatia de care ele s-au bucurat, dîndu-le 
prestigiu şi o mare forţă de atracţie. Fiind considerate „adevărate tem
ple de cultură, în cari copilul ca şi adultul, săracul ca şi bogatul se 
adună spre a se recrea şi a-şi ridica nivelul intelectual prin conferinţe, 
muzică, jocuri naţionale, teatru etc." t7 - ateneele. 1U1Ptînd zi de zi, 
înfruntînd decepţii şi ostilităţi, ca şi lipsa de înţelegere a cercurilor con
ducătoare, şi-au croit drum, au pătruns în mase. 

Astfel, scopul ateneelor populare era luminarea şi îndrumarea 
poporului, propăşirea sa morală şi materială, ajutîndu-1 să-şi comple
teze cunoştinţele prin intermediul ştiinţei şi înălţîndu-i sufletul cu aju
torul artei 18. 

La început - datorită lipsei de condiţii de ordin material - ate
neele au funcţionat pe lîngă anumite şcoli primare şi licee. Oameni 
dornici să contribuie la progresul cultural, în legătură cu comitetul şcolar 
şi cu directorul şcolii, antrenînd şi alţi intelectuali, au purces la înfiin
ţarea a numeroase atenee. 

Pentru a înţelege mai bine structura organizatorică, scopul şi mij
loacele folosite de ateneele populare în activitatea lor, vom face apel 
la statutele unuia din principalele atenee populare care au funcţionat 
în Capi tală, „N. Golescu". 

In art. 1 al statutelor se arată că „se întemeiază în localul Şcolii 
primare de băieţi Nr. 3, o instituţiune de propagandă culturală şi edu
cativă pentru luminarea, înălţarea sufletelor tineretului şi maselor popu
lare" 19. In art. 2 se stipulează că „Ateneul popular General Golescu", 
are o sferă de activitate extra şcolară independentă excluzînd orice 
acţiune politică de orice fel de partid, singura lui menire fiind ridi
carea nivelului cultural, educativ, moral şi intelectual" :10• Art. 3 pre
cizează mijloacele de înfăptuire a [propagandei cultural educative : 

a. Conferinţe şi disertaţiuni asupra unor subiecte instructive şi 
educative, ţinînd seama de masa populară căreia i se adresează, de 
nevoile şi interiIBele ei educative, morale, sanitare, sociale etc., într-o 
formă cît mai atractivă, distractivă şi pe înţelesul tuturor. 

b. Lecturi din literatura veche şi modernă românească, precum 
si traduceri alese din literatura străină. 
· c. Infiinţarea unei biblioteci publice. 

d. Şezători literare, artistice, muzicale. 
e. Excursii de propagandă culturală. 
f. Sprijinirea instituţiilor culturale, precum şi a elementelor de 

tal<mt. · 
g. Acordarea de premii, subvenţii şi ajutoare pentru tipărirea de 

lucrări meritorii în vederea stimulării valorilor intelectuale. 

1' Ate1:eu/, nr. 1, din 21 aprilie 1927. 
1' ~.r. Berceanu, op. cit„ p. 11, cf. Aurel DinescL'. 
11 Ateneul popular „General N. Golescu" fundat la 8 noiembrie 1925. Ti

pografia Victori:.1. p. :l. 
~" I hic!em. 
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h. Răspîndirea publicaţiilor „sănătoase". 
i. Conferinţe prin fabrici şi ateliere .. 
j. Conlucrare cu alte instituţii de cultură similare, sau cu scopuri 

; apropiate de cel al ateneului popular :u. 
Referitor la compunerea ateneului, în art. 4 se arată că „poate 

fi membru al acestui ateneu popular, orice persoană care doreşte să 
contribuie sub orice formă, la realizarea scopului indicat, în aceste 

·statute" 22. 

Conform statutului, art. 10, conducerea ateneului era încredinţată 
unui Consiliu general administrativ. Acest consiliu era reprezentat şi 
ajutat de un Comitet de direcţie compus din directorul ateneului, 4 
membri aleşi, 2 secretari, un contabil, un casier, un arhivar, un biblio
tecar. Fondurile erau asigurate din taxa de înscriere 50 lei, cotizaţia 
membrilor activi de 20 lei, donaţiuni, subvenţiuni şi subscripţiuni pu
blice, precum şi încasările de la serbări şi şezători. 

Beneficiind de sprijinul intelectualilor din cartier care au aderat 
·cu entuziasm la ele, ateneele populare s-au impus, tineretul şi populaţia 
matură a periferiilor au început să se obişnuiască cu ele, să le înţe
kagă ml'nirea şi să le descifreze foloasele. Autoritatea comunală s-a 

·dovedit în cele din urmă sensibilă faţă de noua instituţie, a stat de 
vorbă cu iniţiatorii particulari, însuşindu-şi îndrumările date de aceş
tia, şi căutînd să integreze şi să utilizeze Ateneele Populare în ansam
blul instituţiilor care concurau la culturalizarea maselor 20. 

Dacă în primii ani, 1922-1921 perioadă în care ateneele se im
pun în viaţa culturală a Capitalei, numărul lor era redus, începînd 
cu 1925 ele se înmulţesc, astfel că în 1927 în Bucureşti funcţionau 
44 atenee populare ~". In acela.şi an, Capitala beneficia de numeroase 
alte instituţii, circa 40, de diferite orientări şi cu obiective mai mult 
sau mai puţin conturate şi care pretindeau că se adresează maselor, 
că sînt pentru culturalizarea poporului, dintre care amintim cercurile 
de citit, căminele culturale, şi chiar o universitate populară '.D. 

Dacă sub aspectul organizării şi al îndrumării ajutorul acordat 
··de Primăria Bucureştiului prin Direcţia Mişcarea Culturală a fost mai 
evident, în ceea ce priveşte sprijinul material, subvenţionarea de la 
bugetul Municipiului a activităţii ateneelor, a fost insuficient. Abia 
începînd cu anul 1924 în bugetul Primării sînt prevăzute fonduri pen
tru finanţarea instituţiilor de care ne ocupăm, suma cheltuită în acel 
an fiind de 350.000 lei. ln 1925 se alocă 285.000 lei, în 1926 suma 
de 520.000 lei, pentru ca începînd cu 1927 să se înregistreze 2.388.000 lei. 
ln total s-au cheltuit pentru atenee, în cei 4 ani menţionaţi, 3.543.000 lei, 
,cifră destul de mică dacă avem în vedere numeroasele necesităţi. Cea 
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~1 Ibiclem, p. 5. 
22 Ibidem. 
:?:I Gazeta Municipală, nr. 107/4 februarie 1934. 
:!'. Aurel Dinulescu, op. cit., p. 22-30. 
2:• Ibidem, p. 30. 
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mai mare parte a fondurilor atribuite era folosită pentru construirea 
unor localuri proprii ale ateneelor :w. 

Preluarea treptată a controlului, îndrumării şi subvenţio
nării întregii activităţi a ateneelor s-a datorat nu numai lipsei de fon
duri ci ea s-a izbit pe alocuri, de refuzul unor conducători care nu 
concepeau „să li se răpească libertatea de a administra aceste instituţii 
de cultură" 27• 

Pentru a cunoaşte numărul ateneelor de sub auspiciile Primăriei 
Bucureşti, dăm mai jos lista acestora pe anul 1931 - grupate pe sec
toare 28• 

Nr.I Numele ateneului I Adresa 
I 

Dekgatul 

I Observaţii crt. pentru vizitare 

Sectorul I Galben 

I Asociaţia Creşţină Str. Popa Rusu 13 Dl. Nottara Şc. de 
a femeilor Române fete nr. J -

2 Di chiu Str. Romană Dl. Notlara 
" -

Depoul Tram. 
3 S.T.B. Ştefan cel Mare Dl. Lungulescu 

" 
4 M. Dosoftei Maşina de 

Şc. primară 
Piine Dl. Haneş băieţi nr. 32 

-

5 Tei str. Maica Domnului Dl. Haneş „ nr. 36 

6 Alex. Vlahuţă Floreasca 5 Dl. Haneş „ nr. 31 

Şc. prim. 
7 Principesa Ileana Ing. Mincu 14 Dl. Lungulescu fete nr. 30 

8 N. Iorga Studio T. N. 

SECTORUL I/ 

9 Obor Bd. Ferdinand fl5 Dl. Lun.e:ulescu Şc. prim. 
fete nr. 35 -

10 
Şc. prim. 

Matei Basarab Ziduri 5 - nr. 34 

11 Izvorul Nou Cal. Dudeşti H.12 Dl. Sulicâ 
Şc. prim. 
nr. 23 

12 Aşez. Principesa 
Elena Parcul Călărasi dl. Lungulescu -

13 Vitan Tîrcă Cal. Vitan (Bis. Tîrcă) Dl. Sulică 

2li Arhiva C.P.M.B. (Depozit BaMi Manta), Secretariat, 1926, dos. 4-5 f. 75. 
27 C. Lăpuşneanu lnsemnări despre ateneele populare, mss., p. 1. Mulţumim 

autorului atît pentru posibilitatea de a consulta materialul citat, cit şi pentru 
ulte informaţii preţioase acordate cu multă bunăvoinţă. 

2J Colecţia de documente M.I.M.B. inventar nr. 96484/44Cll. 
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Nr.I Numele ateneului 
I 

Adresa I 
Delegatul 

I Observaţii crt. pentru vizitare 

SECTORUI, 111 

Şc. băieţi 
: 

14 Golescu Azilul de Noapte 8 Nottara nr. 3 l -
Şc. băieţi I. 

15 Antim Ivireanu Justiţiei 65 Dl. Dumitrescu nr. 13 
' 

Şc. fete 
16 Ion Creangă Ion Creangă 2 

" 
nr. 14 

17 Enăchiţă Şc. băieţi 
Văcărescu Cal. Şerban Vodă V. Gheorghiu nr. 12 - ,. 

18 Căminul Cultural ' 
C?ărămidarii de Jos Str. Piscului 7 

" 
Şc. băieţi 

' 

19 Bellu Sos. Olteniţei DL Sulică Şc. fete nr. 1. 
! 

20 Bărbătescu Vechi Str. Bărbătescu :I Dir. Georgescu Şc. fete nr. 3: -
Şc. băieţi I 

21 N. Popescu Str. Măgurele 39 Dumitrescu nr. 25 I -
Şc. băieţi ' 

22 13 septembrie 13 septembrie - nr. 25 -
23 Cotroceni j Lupeasca Vulpescu -
24 V. Pîrvan Şerban V. 288 ' 

I ! 
,....frlllllo:ll":•r.....,.il~..,..,... 

SECTORUL IV 

25 Regele Mihai Griviţei 56 Lungulescn -
26 Cuibul cu Barză Ştirbei Vodă 101 Dumitrescu I 

-
27 Principele Nicolae G-ral Angelescu l 111 Dir. Georgescu -
28 C.F.R. de Nord Gara de Nord Dl. Lungulescu -
29 Andrei Mureşeanu 1:itr. Polizu 1!J D. Georgescu 

30 Grozăveşti Şos. Grozăveşti fi Vulpescu -
31 Regele Ferdinand Griviţei 119 Vulpescu 

32 Mircea Basarab Elefterescu 12 Vulpescu 
' 

33 Spiru Haret Iordache Golescu 2 
-

34 R.M.S. Regia Bel vedere .. Lungul eseu 

35 Mihail Eminescu Şos. Crîngaşi Lungul eseu 
Puţul lui Crăciun 

36 Atelierele CFR (Griviţa) idem 
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La data de 31 decembrie 1936 în Capitală existau 43 atenee ,popu
lare, cu 7 mai multe decît în tabelul de mai sus. Dintre ateneele în
fiinţate după 1931 amintim : Silvestru şi Vasile Bolnavu în sectorul I 
Galben, Dem. I. Dobrescu şi Al. Donescu, în sectorul II Negru, Ateneul 
Nou şi Nicolae Filipescu în sectorul III Albastru :19. · 

Apreciindu-se just rolul pe care-l juca sau trebuia să-l joace şcoala, 
dezideratul ca ea să fie nu numai un loc de instrucţie şi de educaţie, ci 
şi un factor de polarizare a activităţii extraşcolare, menite a contribui 
la culturalizarea maselor, şcolii i-a revenit - în special în prima pe
rioadă - un rol de frunte în organizarea ateneelor. 

Tocmai avîndu-se în vedere acest rol al şcolii - legătura ce există 
între şcoală şi familie - activitatea ateneelor a fost concepută ca un 
coronament al şcolii, legătură creiată folosind ambelor insituţii. 

Ateneele populare se puteau astfel înfiinţa pe lîngă orice şcoală 
primară sau liceu, scopul lor fiind acela de a grupa „oamenii de bine 
în jurul şcolii pentru ca într-o atmosferă plăcută luîndu-i adeseori de 
la cîrciumă sau jocuri de cărţi, să audă tineretul cîntînd, jucînd o piesă 
morală, să asculte conferinţe scurte cu subiecte utile din viaţă, să înţe
leagă frumuseţile morale, să vadă un film distractiv şi moral, cu un 
cuvînt, să petreacă cîteva ore fără prea multă cheltuială" 30. 

Numeroşi oameni de ştiinţă şi cultură din toate domeniile, scriitori 
şi poeţi, oameni politici şi actori, au sprijinit activitatea ateneelor, au 
susţinut conferinţe, au recitat din versurile proprii, sau au participat cu 
plăcere la programul artistic din cadrul şezătorilor. 

Printre cei care au expus conferinţe în cadrul ateneelor populare 
amintim pe: N. Iorga, V. Madgearu, D. Gusti, Dr. Gh. Marinescu, M. Sa
doveanu, T. Arghezi, D. Pompei, Ion Bianu, C. Rădulescu-Motru, I. Pe
trovici, Gh. Ţiţeica, I. Marin Sadoveanu, Tudor Vianu, Mihail Vulpescu, 
Paul Zarifopol, Dr. Gerota, Dr. N. Lupu, Dem. I. Dobrescu, Grigore Iu
nian, Prof. Taşcă, General Rosetti, N. Batzaria, Alexandrina Cantacuzino31• 

Dintre scriitorii care au citit din operele lor în cadrul şezătorilor 
şi serbărilor ateneelor populare amintim pe Tudor Arghezi, Liviu Re
breanu, Cezar Petrescu, Ion Minulescu, Ion Brătescu-Voineşti, Ionel Teo
dorcanu, Ion Pillat, G. Bacovia, Cincinat Pavelescu. De asemenea, artişti 
de frunte au ţinut să împărtăşească din talentul lor maselor din car
tiere : G. Enescu, Aristide Demetriad, Maria Ventura, M. Giurgea, D. Cu
clin, George Ştefănescu, AL Lupescu, Ion Morţun, C. C. Nottara, M. Vul
pescu, G. Vraca, M. Filotti, C. I. Nottara, Nataşa Alexandra, Ion 
Finteşteanu, Marieta Sadova, Victoria Mierlescu, Alexandru Maximilian, 
Ionescu Udrişte, V. Valentineanu, G. Culibin, Elena Zamora, So
rana Ţopa. 

Rolul ateneelor populare în cultura de masă, contribuţia lor la 
ridicarea gradului de instrucţie al populaţiei din periferiile Bucureştilor 

29 Anuarul statistic al Municipiului Bucureşti, 1931-1936, p. 465. 
30 Mihail Berceanu, op. cit„ p. 7. 
31 Ateneul „N. Iorga", Alţi doi ani de activitate 1928-1930, p. 11-14 ; Au

rel Dinescu, op. cit„ p. 21 ; Arh. M.I.M.B. Inv. 73021 şi 94481. 
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rezultă din însăşi activitatea lor, din conţinutul programelor, conferin
ţelor, al serbărilor şi şezătorilor, din ideile şi principiile care au fost 
difuzate. 

Fireşte, nu trebuie să rămînem cu impresia că activitatea tuturor 
ateneelor, în toate ocaziile, cu toate prilejurile a cuprins numai ele
mente pozitive, că programele artistice şi ciclurile de conferinţe, difu
zau numai idei şi principii progresiste. Dimpotrivă, în numeroase îm
prejurări şi la multe atenee şi-au făcut loc, cu preponderenţă, ideile 
unei grupări sau partide politice, de regulă ale partidului care l-a iniţiat 
sau ai cărui membri figurau în conducere. Se ştie că au fost atenee 
populare care „primeau în ascuns sau sub formă deghizată, subvenţii 
importante de la anumiţi politicieni pentru a face din ele o tribună 
politică". 32 

In cele ce urmează ne vom referi la acele atenee a căror activitate 
s-a impus, iar contribuţia lor la culturalizarea maselor a fost edifica
toare. Vom începe cu ateneul „N. Iorga", a cărui activitate multilate
rală a atras atenţia contemporanilor. Cu toate că el a fost frecventat 
mai ales de „profesionişti", în orice caz activitatea lui era urmărită 
de persoane care doreau să-şi reîmprospăteze cunoştinţele, să fie la 
curent cu progresele ştiinţifice mondiale, caracterul lui popular este 
evident. 

Infiinţat în 1926, ateneul - care avea sediul pe str. Popa Rusu -
a beneficiat din plin de sprijinul lui N. Iorga al cărui nume şi l-a înscris 
pe frontispiciu. Răspunzînd invitaţiei de a sprijini activitatea ateneului, 
numeroase personalităţi ale ştiinţei, artei, literaturii şi-au exprimat acor
dul cu principiile de organizare şi conţinutul activităţii, au sprijinit ţelu
rile sale şi şi-au făcut cunoscută dorinţa de a contribui la desfăşurarea 
activităţii instituţiei care putea completa educaţia şi instrucţia maselor. 

„Universitatea şi Academia - spunea E. Racoviţă, preşedintele 
Academiei Române - instituţiile ce servesc au acelaşi scop ca şi dvs., dar 
le lipsesc tocmai calitatea care trebuie mai ales să fie ţinta activităţii 
ateneului : contactul direct şi permanent cu marele public. Despre im
portanţa acestei activităţi, sînt convins de la începutul carierii mele 
ştiinţifice". 33 

Aprecierile pozitive la adresa acestui ateneu, interesul cu care pu
blicul îi urmărea activitatea, îşi găsesc izvorul în programul judicios 
alcătuit, în perseverenţa şi priceperea de a solidariza cu scopul ateneu
lui energiile creatoare din domeniul vieţii noastre intelectuale. 

De regulă, şezătorile ateneului ţinute săptămînal, începeau cu o 
conferinţă, după care urma lectura unui actor, scriitor, sau o bucată 
muzicală. Pentru edificare reproducem programul primei şezători cliu 
cel de al treilea an de activitate. Ciclul de conferinţe a fost deschis de 
N. Iorga cu tema „Datoria Muncii", după care a urmat şezătoarea cu 
urmMorul program : Martha Bibescu (scriitoare franceză de origine 

:i~ C. Lăpuşneanu, op. cit., p. I. 
J:i Din publicaţii!e Ateneului „N. Iorga", Doi ani de activitate, 1926-1928, 

p. 11. 
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română) a citit din operele proprii, actorul Nottara a recitat versuri, iar 
Mihail Vulpescu a cîntat, fiind acompaniat de Kulibin. 34 

Temele cuprinse în cadrul ciclului de conferinţe ilustrează varieta
tea subiectelor şi multitudinea problemelor elucidate. Iată citeva titluri: 
Cunoaşterea ţării prin cercetarea monografică (D. Gusti), Mesagiul ·lite
raturii (Tudor Arghezi), Misticism sau muncă raţională (C. Rădulescu
Motru), Viaţa lui Pasteur (profesor Dr. Gh. Marinescu), Despre unitate 
(D. Pompei), Rolul generaţiei noi (Gr. Iunian); Lupta dreptului contra 
legilor nedrepte (Istrate Micescu), Arta catalană (N. Iorga), Iubirile lui 
Goethe, (Ion Sîn-Georgiu), Impresii din Italia (I. Petrovici), Muzica româ
nească (M. Ciomac), Eminescu şi poezia pură (Ion Pillat). 35 

Bogata activitate a ateneului este subliniată în presa timpului, 
arătîndu-i-se deosebita valoare instructiv-culturală a programelor, a în
tregii activităţi. 

„Cu o regularitate matematică, scria ziarul Epoca, serbările ate
neului s-au ţinut în fiecare luni după amiaza, în sala Teatrului mic 
- totdeauna arhiplină. Ateneul Iorga a fost cel mai bogat izvor, cea 
mai minunată hrană sufletească pentru studenţii însetaţi pentru litera
tură şi artă". 36 

Referindu-se la acelaşi ateneu M. Sebastian scria că „Ateneul Iorga 
este o universitate, întrucît îmbrăţişează sub un unghi larg tot ce se 
face valabil, substanţial şi pitoresc (termenii nu sînt contradictorii), în 
viaţa noastră cărturărească şi artistică". 37 

Un alt ateneu a cărui activitate se impune a fi prezentată este 
„Ateneul General N. Golescu". Înfiinţat la 8 noiembrie 1925, în „Che
marea Comitetului de Iniţiativă" publicată în presă, se spune : „Valoarea 
omului stă în darurile lui sufleteşti. Puterea patriei stă în tăria sufle
tească a fiilor săi. După războiul întregirii neamului, lupta pentru ne
voile vieţii sufleteşti devine tot mai aprigă ... Datoria oricărei minţi lu
minate este să nu lase poporul fără sprijin în această luptă crîncenă". :\6 

In continuare se arată că o primă şi mare datorie a păturii intelectuale 
este sprijinirea tineretului printr-o „îndrumare cinstită şi curată", care 
să-l înalţe din punct de vedere moral. Arătînd că „ateneele populare de 
prin toate unghiurile Capitalei au pornit o acţiune plină de avînt şi cu 
rod sănătos", adresează următoarea chemare : „Cititorule, ştim că gin
deşti la fel cu noi, ştim că simţi la fel cu noi datoria de refacere şi 
întărire sufletească a maselor populare şi a tineretului. Vino alături 
de noi... dă-ne din izvorul dragostei şi curăţiei inimii tale un bob, pen
tru cultură şi patrie. înscrie-te în rîndurile noastre la Ateneul Popular 
Golescu. Pune pe altarul acestei instituţii, la îndemîna tuturor, scînteia 
minţii tale luminate, darurile talentului tău, ori prisosul inimii simţi
rilor tale alese". 39 

3'- Ibidem. 
35 Ibidem, p. 11-13. 
38 Ateneul „N. Iorga", Alţi doi ani de activitate 1928-1930, p. 14. 
37 Ibidem. 
38 Neamul Românesc. 19 ian. 1!126. 
39 Ibidem. 
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Chemarea are printre semnatari pe Mihail Berceanu, Juarez Mo
vilă, Cezar Pascu. 

Sediul ateneului a fost la Şcoala de băieţi Nr. 3 din str. Azilul de 
Noapte Nr. 8, director al instituţiei fiind numit Juarez Movilă, spriji
nitor activ al culturii de masă, dirijor apreciat de public. 

Prima manifestare publică a ateneului a avut loc la 24 ianuarie, ea 
inaugurînd şezătorile şi serbările gratuite desfăşurate de acest ateneu. 40 

Un ateneu bine organizat a fost Ateneul „Dr. N. Lupu". 
In ziua de 17 ianuarie 1934 s-au întrunit în str. Smîrdan din Capi

tală un grup de funcţionari, doctori, avocaţi, meseriaşi, comercianţi, ar
tişti, „oameni de toate clasele sociale", 41 doritori de muncă şi de cultură 
şi în urma iniţiativei luate de av. Ionel Bîsceanu s-au pus bazele unui 
ateneu popular. In aceiaşi scară s-a votat actul constitutiv, statutele, 
preşedinte al ateneului fiind numit I. Bîsceanu. Din comtiet mai făceau 
parte general dr. N. Georgescu, av. S. Barzilai, Dr. Benedict Drăceanu, 
ing. Gh. Săndulescu şi M. Schapiro, secretar. 

Activitatea cu publicul a fost inaugurată prin şezătoarea din 14 fe
bruarie 1934. In total s-au ţinut în acelaşi an (1934) 36 şezători. Refe
rindu-se la acest ateneu, Ella Negruzzi spunea: „La ateneul „Dr. N. Lupu", 
o populaţie mărginaşe numeroasă vine să asiste la şezătorile organizate 
săptămînal, ascultînd conferinţe serioase ţinute de persoane excepţional 
pregătite ... " Ateneul „Dr. N. Lupu" s-a transformat cu adevărat într-o 
academie populară. 4:l 

Dintre conferinţele susţinute în cadnul acestui ateneu amintim : 
Carteluri electorale (Octav Livezeau), Politica de import şi export a 
României (Ştefan Mihăiescu), Naţiunea în apărarea patriei (Gene
ral G. Rufinschy), Frumuseţile Vienei şi Budapestei (Ionel Bîsceanu). 43 
Şezătorile aveau loc în sala Izbînda din cal. Văcăreşti 21. 

In afara activităţii concretizată în şezători, serbări, ateneul a ini
ţiat şi excursii. O astfel de excursie a avut loc în zilele de 15-16-17 şi 
18 iunie 1935 pe Dunăre. 44 

Un alt ateneu care a desfăşurat o activitate demnă de relevat a 
fost „Ateneul Dem. I. Dobrescu". Motivîndu-se necesitatea înfiinţării ate
neului, la şedinţa inaugurală din 16 decembrie 1934, Gheorghe Eftime
scu, institutor şi preşedinte al ateneului, spunea : „Din cauza insuficienţei 
şcolilor, avem un număr enorm de mare de analfabeţi, aşa că se impune 
o mişcare culturală intensă, care nu poate fi iniţiată de cît de ateneele 
populare". 45 Iar Dem. I. Dobrescu sublinia cu acelaşi prilej : „Acest ate
neu, care-mi poartă numele, îşi are menirea lui de a înlocui ignoranţa cu 
cultura, de a ridica standardul de viaţă al populaţiei periferice şi de a ini-

40 Ibidem, 4 februarie 1926. 
41 Anuarul Ateneului popular „Dr. N. Lupu", 22 ianuarie 1934-22 ianua-

rie 1935, p. 9. 
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42 Ibidem, p. 10. 
43 Cuvîntul Capitalei, din 17 şi 24 decembrie 1934, 4, 26 februarie 1935. 
44 Ibidem, 24 iunie 1935. 
45 Ibidem, 17 decembrie 1934. 
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tia o mişcare culturală, care să nu fie un vicleiem cultural ci un focar de 
lumină." 46) 

Ateneul, situat în cartierul Obor, „Bazarul Dinu", din sos. Mihai 
Bravu, a avut în fruntea sa pe Zaharia Ilie Dinu şi pe căpitanul Niculescu, 
<:are prin efort şi chiar prin contribuţii băneşti personale, au iniţiat o ac
tivitate bogată, un program variat. Ca şi alte atenee şi acesta a beneficiat 
de sprijinul şi aportul unor personalităţi ale ştiinţei, artei şi literaturii. 
Astfel, programul şezătorii din 19 aprilie 1936 a fost susţinut de artişti 
de la Teatrul Naţional şi Opera Română. 47) 

Un al doilea ateneu care avea înscris pe frontispiciu numele lui 
„Dem. I. Dobrescu" - fostul primar al Capitalei în perioada 1929-1934, 
a luat fiinţă la 25 noiembrie 1934, şedinţa inaugurală avînd loc în sala 
cinematografului Barcelona din Cal. Ferentari, colţ cu Măgurele. 48) 

In Obor mai funcţiona un ateneu care şi-a luat numele cartierului. 
Programul interesant atrăgea un numeros public, sala fiind la unele 
şezători arhiplină, aşa cum a fost spre exemplu manifestarea închinată 
zilei de 24 ianuarie 1926 unde au particiapt 1 200 persoane „fără exa
gerare", cum scria Neamul Românesc '19. 

Activitatea acestui ateneu a atras atenţia maestrului George Enescu 
care a acceptat, ou multă bunăvoinţă, să participe la una din şezătorile 
ateneului. Marele compozitor şi-a exprimat ulterior satisfacţia de a fi 
cîntat în faţa unei mulţimi entuziaste şi înflăcărate, care, după propria 
mărturisire, i-a provocat o mare emoţie 50. 

In Calea Şerban Vodă nr. 278 a fost inaugurat la 24 noiembrie 1929 
Ateneul „Vasile Pîrvan", care a fost bine primit de populaţia cartieru
lui, programele sale fiind audiate de un public numeros. Un rol im
portant în desfăşurarea activităţii acestui ateneu a avut C. Lăpuşneanu. 

Un merit deosebit în susţinerea activităţii ateneelor revine stu
denţilor, unor organizaţii şi societăţi culturale ale acestora, dintre care 
amintim societatea „Viaţa studenţească". Această societate care-şi avea 
sediul pe str. Colţei 26, s-a impus printr-o activitate culturală fecundă. 
Din iniţiativa ei au fost creiate trei atenee populare : „Calist Arhiereul", 
„Matei Basarab" „Spiru Haret". 51 Ateneul „Calist Arhiereul" a fost 
înfiinţat la sfîrşitul anului 1925, celelalte două la începutul anului 1926. 
Ateneul „Matei Basarab" înfiinţat la 24 ianuarie a avut sediul în noul 
local al Şcolii primare de băieţi nr. 34. La şezătoarea ateneului din 
7 martie 1926 a participat un grup de actori, printre care amintim pe 
Ionescu-Ulmeni, Al. Maximilian, N. Atanasiu şi Eugen Obreja s:i. 

Ateneul popular „Spiru Haret" cu sediul la Şcoala de băieţi Pe
trache Poenaru, şi-a început activitatea la 28 februarie 1926, şezătorile 

r.G Cuvîntul Capitalei din 17 dec. 1934. 
r.7 Ibidem, 27 aprilie 1936. 
48 Gazeta Municipală, nr. 149/25.XI.1934. 
49 Neamul Românesc, nr. 20/27 ianuarie 1926. 
50 Mihail Berceanu, Rolul cultural al oraşelor din România, Expunere la 

Congresul Uniunii Oraşelor ţinut la Constanţa în ziua de 9 octombrie 1927, p. 15. 
51 Neamul Românesc din 27 ianuarie, 5, 11 martie 1926. 
s2 Ibidem, 11 martie 1927. 
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sale - la care studenţii cartierului Filantropia şi-au adus un aport 
preţios, erau apreciate. programul variat fiind ascultat cu interes de 
un public numeros. Astfel, programul serbării de duminică 17 mai 1926, a 
fost deschis de corul propriu al ateneului, alcătuit din tineri ai cartieru
lui, după care profesoara Calipso Botez, preşedinta Asociaţiei Femeilor 
Române, a vorbit despre „Emanciparea femeii". In continuare, programul 
artistic a fost susţinut de studenţi ai cartierului.' 

Ateneul Popular Şerban Vodă, din cartierul Bellu a desfăşurat 
şi el o activitate bogată. Astfel la cea de-a VI-a serbare de duminică, 
1 mai 1927, au participat 500 de persoane, programul fiind deschis. 
prin conferinţa „Despre presă şi gazetari", după care au urmat recitări 
şi bucăţi muzicale interpretate de I. Scurtu, preşedintele Societăţii Co
rale Beethoven, şi de alţi membri ai aceleaşi societăţi, precum şi de 
către membri ai Societă.ţii „Scena". :;:1 

Un alt cartier în care activitatea culturală a fost prodigioasă, L'Sk 

Cărămidarii de Jos, aici întemeindu-se primul cămin cultural al Bucu-
reştilor. 5" · 

Remarcabilă este şi iniţiativa înfiinţării unui ateneu al copiilor. 
Bazele acestui ateneu s-au pus la o conferinţă a membrilor Corpului 
didactic din cartierul Obor la care au participat şi cîţiva scriitori ş1 
artişti, conferinţă cc a avut loc la Şcoala de băieţi nr. 34. Se preconiza 
ca ateneul să dispună de o bibliotecă înzestrată cu cărţi şi reviste des
tinate copiilor, şi un cinematograf. In cadrul ateneului se puteau orga
niza coruri mixte, serbări, reprezenta unde piese de tl'atru, recitări, 
lecturi, povestiri şi audia unele conferinţe.~,;; 

Chiar dacă nu s-a realizat decît o mică parte din programul 
anunţat, ideia unui ateneu al copiilor trebuie reţinută şi apreciată ca o 
contribuţie originală la lărgirea sferei de educare şi influenţare a tine
retului şi copiilor. 

Prima şezătoare la ateneul copiilor la care au participat 600 per
soane, a avut loc la Şcoala Profesională de fete nr. 33. 56 

Atenee populare au fost organizate şi în comunele suburbane ale 
Bucureştilor. Astfel, duminică 14 aprilie s-au autentificat sub nr. 10226/ 
1935 statutele şi actul constitutiv al Ateneului popular „Virgil Mad
gearu", în comuna Dudeşti-Cioplea. r;7 

La 1 decembrie 1942 în şedinţa Consiliului de colaborare a comu
nii suburbane Griviţa, se hotărăşte înfiinţarea - în locul căminului 
cultural dizolvat - a unui ateneu popular „care să desfăşoare activi
tate pentru masele muncitoreşti". 58 

O iniţiativă valoroasă izvorîtă din activitatea ateneelor populare 
este creiarea unui teatru de cartier. Un asemenea teatru a reuşit să 
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53 Ateneul, I, nr. 2/6 mai 1927. 
5" Gazeta Municipală, II, nr. 105/21 ianuarie 1934 
55 Ateneul, I, nr. 2/6 mai 1927. 
w Ibidem. 
57 Cuvîntul Capitalei, II, 21/15 august 1935. 
58 Arh. St., P.M.13., comuna Griviţa, dos. 1M2-1943, t. 10. 
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organizeze ateneul popular din cartierul Grant, membrii ansamblului 
fiind recrutaţi din cartier. Datorită sprijinului membrilor ateneului 
- fără ajutor oficial - teatrul de cartier s-a impus. Demn de remar
cat este faptul că tinerii erau atraşi să contribuie la alcătuirea deco
rului, să picteze ; femeile din cartier să doneze veşminte de care nu 
se mai foloseau etc. 59 

Unele atenee au cuprins în sfera activităţii lor aspecte ce depă
şeau cadrul strict cultural, ele încadrîndu-se într-o operă de asistenţă 
socială. Exemplul îl avem în iniţiativa ateneului Dichiu din str. Ro
mană 145, care în colaborare cu gruparea de Cruce Roşie, Secţia tine
retului a Şcolii Superioare de Comerţ. a organizat festivaluri artistice 
în scopul strîngerii de fonduri pentru trimiterea elevilor bolnavi în: 
colonii şcolare. 

Amploarea pe care au luat-o Ateneele populare, diversele pro
bleme pe care ele le ridicau, necesitatea de a le asigura un program cit. 
de cît unitar şi de a le sprijini din punct de vedere material, au de
terminat o creştere a preocupărilor Primăriei faţă de aceste instituţii.. 
Una din metodele prin care Primăria - respectiv Direcţia l\'lişcării Cul
turale - a urmărit să asigure o activitate coordonată, o îndrumare şi 
asistenţă conformă cu necesităţile - au fost consfătuirile. Astfel, în 
1927, au avut loc mai multe întîlniri între reprezentanţii Primăriei şi 
conducătorii ateneelor în urma cărora s-a subliniat necesitatea coordo
nării activităţii, preconizîndu-se înfiinţarea unui birou cenlral la Pri
mărie „care să nu ordone, ci să servească ca agent de legătură între 
toate unităţile răspîndite pe frontul de luptă culturală a Bucureştiului·'. GO 

Consfătuiri care au urmărit acelaşi scop au avut loc şi pe sectoare. 
O astfel de consfătuire s-a organizat în luna ianuarie 1935 la Primă
ria sectorului III Albastru, la care au participat preşedinţii ateneelor 
populare, reprezentanţii cercurilor culturale învăţătoreşti, reprezentanţi 
ai autorităţilor şcolare, directori ai unor şcoli primare. 61 Cu acel prilej 
s-a hotărît organizarea a două cicluri de conferinţe. Ciclul I, cu tema 
„Despre patrie şi neam", care cuprindea - între altele, şi subiectele: 
Unirea ; Poezia patriotică la români. In ciclul II, intitulat „Probleme so
ciale", au fost înscrise expunerile : Şcoala şi familia, Filme de călătorii 
(frumuseţi naturale, aiurea şi la noi). La aceiaşi consfătuire s-a arătat 
necesrtatea de a ridica nivelul artistic şi al conţinutului de idei al 
şezătorilor şi serbărilor. S-a indicat să se folosească mai mult aportul 
şcolilor secundare, să fie mai mult solicitaţi studenţii şi să se facă 
schimb de pograme artistice între diferitele atenee. 6'.l 

Primăria, pe măsura trecerii anilor, s-a ocupat mai mult de viaţa 
ateneelor, acordîndu-le IUll sprijfr. mult mai mare decît SJcietăţilor 

culturale sau altor instituţii similare. Astfel, Direcţia mişcării cultu
rale a înfiinţat Corala Municipiului, a contribuit la organizarea de 

o!J Ateneul, I, nr. 3/20 mai. 
tiO Aurel Dinulescu, op. cit., p. 6. 
61 Gazeta Municipală, IV, (156 din 20 ianuarie 1935) 
ti2 Ibidem. 
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coruri m cadrul ateneelor cu dirijori plătiţi de Primărie, 63 a trimis 
ateneelor conferenţiari. Menţionăm, ca un fapt pozitiv, că elementele 
componente ale corurilor erau recrutate chiar din cartiere, cei mai 
-talentaţi fiind incluşi în Corala Municipiului. Merit principal în acţiu
nea de înfiintare a coralei, revine profesorului M. Vulpescu, care a 
pregătit-o ani de zile. Aşa cum rezultă din tabelul alăturat, în care 
figurează şefii de coruri ai ateneelor populare pendinte de Mişcarea 
culturală a Municipului (1935), şi care erau plătiţi de Primărie, aceasta 
a sprijinit corurile ateneelor : 

Nr. 

I Numele şi prenumele 
I Numele Ateneului crt. 

1 C. Danciu Iacob Negruzzi · 
2 Fl. Şerbănescu Dosi tei Fili tti 
'l 
0 Adrian Stoicescu Di chiu 
4 Stan V. Roşca Cărămidarii de jos 
5 Ferdinand Agopian Corala Municipiului 
6 Fl. Constantinescu R.M.S. 

7 M. Sivacev Izvorul Nou 
8 Sandu Ioana Mircea Basarab ' 

9 Ştefan Mureşeanu Alexandru Vlahuţă 
10 Mircea Gorges Şerban Vodă 

11 Maria Calafteanu Principesa Elena 
12 Al. Marinescu Rege le Ferdinand 
1:3 D. Scurtu Cuţitul de Argint 

14 Mariana Covaciu R.M.S. 

15 Tr. Cristodorescu Al. Ioan Cuza 

16 M. Uncu Asoc. Patriarh Miron 

17 M. Trandafirescu Buzincu 

18 N. Păunoiu Caracaş 

19 C. Zamfir Tîrcă-Vi tan 

20 C. Dobre Mihail Popescu 

21 M. Trachc> Cuibul cu Barză 
22 Radu Botez Sfintul Elefterie 
2:3 Adrian Petrovan Obor 

G.1 Arhiva din Banu Manta a Consiliului Popular al Muncipiului Bucureşti, 
.Dir. Ad-tivă, 1936, dosar 4. 
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Influenţa ateneelor populare, alături de alte instituţii culturale 
asupra populaţiei Bucureştilor, în special asupra celei de la periferie, 
a fost puternică, ele contribuind la înlăturarea întunericului, la asana
rea morală, luminînd mintea şi sufletul, trezind la viaţă noi resorturi. 
In zilele în care la atenee erau programate şezători „o neobişnuită miş
care se observa pe străzile periferiilor. Pîlcuri, pîlcuri de bărbaţi şi fe
mei se îndreptau grăbite spre sediul ateneelor". 64 De aceea proprie
tarii de cîrciumi îşi manifestau nemulţumirea pentru faptul că în zi
lele de sărbătoare ,,cîrciumile sînt goale". 65 

Relatarea aceasta spune foarte mult. Ea confirmă nu numai in
teresul cu care populaţia de la periferie participa la activităţile ate
neelor, ci şi rolul deosebit pc care ele! l-au jucat în viaţa populaţiei 
Bucureştilor. Ele scot în evidenţă solicitudinea intelectualilor din car
tier, care lăsînd la o parte nepăsarea şi-au pus talentul şi cultura lor 
în folosul propăşirii culturale. 

Ideia ateneelor populare „a fost înălţătoare şi patriotică", aşa 
cum se exprima Cuvîntul Capitalei din 1934. 66 Cu timpul însă ateneele 
populare s-au înmulţit fără ca exigenţa faţă de programele artistice, 
faţă de întreaga activitate să fie la înălţimea cerinţelor. Această slă
bire a exigenţei, a facilitat unor oameni fără talent să urce pe scenele 
ateneelor, oferind publicului programe al căror conţinut de idei şi nivel 
artistic nu era superior revistelor decoltate ale cinematografelor şi gră
dinilor de vară. 67 

„Dacă pînă aici - se spune în continuare în articolul citat mai 
sus - programul artistic era doar un pretext pentru atragerea publicu
lui mărginaş, program judicios alcătuit şi substanţial, baza rămînînd 
conferinţa, azi (1931, n.n.), şezătorile acestor atenee au devenit o pa
rodie, încurajînd cabotinajul şi cultivînd poanta de prost gust, care dă 
roade tocmai contrarii menirii ateneelor". 68 Infiinţarea în 1933 a Uniu
nii Asociaţiilor Culturale, a rezultat nu numai din necesitatea imperi
oasă a conducătorilor ateneelor de a colabora şi de a-şi acorda sprijin 
reciproc ci şi ca o reacţie de apărare a mişcării culturale faţă de unele 
manifestări ce nu se încadrau în cerinţele unei culturi şi educaţii co
respunzătoare. 

Aşa cum am spus, atîta vreme cît ateneele au slujit necesităţile 
de cultură şi măsura în care iniţiatorii şi sprijinitorii lor au acţionat 
în acest spirit, ele şi-au justificat menirea. Curînd însă, şi acesta este 
un alt aspect negativ alături de cel semnalat mai sus, multe atenee au 
izvorît din ambiţii personale, vizînd scopuri politicianiste. Chiar şi din
tre acelea care iniţial au pornit cu gînd curat şi idei mărinimoase, sub 
influenţa unor personalităţi sau grupări politice „au devenit simple 
cuiburi de propagandă electorală şi politică. Aşa-zisele lor manifestări 

&\ Ateneul, I (1927), nr. 1, din 21 aprilie. 
65 Ibidem. 
66 Cuvîntul Capitalei, I (1), din noiembrie 1934. 
87 Ibidem. 
68 Ibidem. 
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culturale se înteţeau numai m ;preajma diverselor alegeri cu programe 
colorate după dorinţa partidelor de la putere." 69 

Că partidele şi grupările politice ale claselor dominante au ur
mărit să folosească ateneele în activitatea lor propagandistică ne-o do
vedeşte şi faptul că Partidul Naţional Ţărănesc a inclus în noul proiect 
de statut din 1935 folosirea ateneelor populare pentru educaţia cetă
ţenească. 

In concluzie, se poate afirma că ateneele populare, cu toate ca
renţele lor, au fost instituţii de propagare a culturii în masele cartie
relor periferice, justificîndu-şi existenţa. Contribuţia ateneelor la răs
pîndirca culturii, la luminarea populaţiei periferice, s-a manifestat ca. 
atare mai ales în pr\mul deceniu de activitate. Cu timpul însă progra
mele multor atenee au fost impregnate de propagandă în favoarea unuia 
sau altuia din partidele politice, iar conţinutul de idei alterat prin 
introducerea unor puncte care nu contribuiau la înălţarea sufletească 
a participanţilor. ln aceste condiţii, mult trîmbiţatul rol al ateneelor de 
„şcoală publică de educaţie şi cultură cetăţenească'' era atins doar în 
parte. 

Dacă statul şi autoritatea comunală ar fi sprijinit mai mult ate
neele, dacă activitatea lor ar fi fost mai stăruitor controlată şi îndru
mată, s-ar fi putut înlătura multe din lipsurile menţionate. 

Acolo unde influenţa unor grupări şi partide politice nu a pă
truns, sau a fost redusă şi programele judicios întocmite, scopul a fost 
atins. 

Nu putem încheia fără a sublinia, încă o dată, sprijinul acordat 
ateneelor de personalităţi ştiinţifice, artistice şi literare, de plăcerea cu 
cate acestea au participat la serbările unor atenee, împărtăşind din ta
lentul şi cunoştinţele lor pentru asanarea culturală a periferiei dornice
de luminarea minţii şi sufletului. 

LES ATHENEES POPULAIRES DE BUCAREST ET LEUH 
ROLE A L'EDUCATION DES MASSES (1918-1941) 

Rf;SUME 

Apres une introduction ou l'on montre succintement la situation et le role· 
culturel de Bucarest pendant la periode entre Ies guerres, on passe a l'indicatio11 
des conditions de l'apparition des athenees populaires. Les premier athenee popu
laire a ete cree en 1922. On met en evidence le fond de leur activite et le r6le 
qu'ils ont joue pour l'education des masses dans Ies faubourgs de Bucarest. L'au
teur montre ensuite la place de ces institutions de la culture de masse dans le· 
cadre des institutions similaires et la mesure dans laquelle elles ont beneficie de
!' appui des organes administratives locales et des institutions centrales qui avaient 
la charge des problemes de culture. 

Dans Ies conclusions finales, l'auteur souligne le fait que Ies athenees popu
laires, malgre leurs limitations - ont apporte une reelle contribution a l'elevement 
spirituel de la population des quartiers bucarestois. 

m Neamul Românesc din 15 iulie 1933. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



ASPECTE DEMOGRAFICE PRIVIND ORAŞUL BUCUREŞTI 
IN PERIOADA DINTRE CELE DOUA RAZBOAIE MONDIALE 

de ANA BENE 

In perioada ce a urmat primului război mondial, oraşul Bucureşti 
a cunoscut o puternică dezvoltare, el fiind Capitala ţării, centrul apa
ratului de stat şi al vieţii politice, centrul vieţii economice cu cele mai 
multe întreprinderi industriale şi cele mai mari instituţii financiare şi, 
în consecinţă, centrul care a concentrat cea mai numeroasă populaţie 
a ţării. 

Dezvoltarea economică a Capitalei, ca unul dintre factorii de seamă 
ai sporirii populaţiei, a înregistrat în acest timp o continuă creştere. 
Industria care la sfîrşitul războiului prim mondial se găsea într-o si
tuaţie deosebit de grea, datorită marilor distrugeri şi dezorganizării în
tregului aparat de producţie şi circulaţie provocate de război şi de 
jaful ocupanţilor germani, a cunoscut un ritm accentuat de dezvoltare, 
concretizat în refacerea şi punerea în funcţiune a potenţialului econo
mic existent şi în apariţia unor noi întreprinderi, unele dintre ele cu 
o pondere deosebită nu numai în economia oraşului, ci şi în aceea a 
ţării. După atingerea nivelului antebelic în unele ramuri de producţie 
în anul 1924, industria bucureşteană a continuat să se dezvolte şi să 
se întărească impulsionată fiind şi de politica partidelor de guvernă
mînt, pînă în anii crizei economice cînd multe întreprinderi au fost 
nevoite să-şi reducă producţia faţă de capacitatea de lucru, iar altele 
să-şi închidă porţile. 

Bucureştii a . continuat totuşi să-şi păstreze şi consolideze rolul 
pe care-l deţinea în industria României, concentrînd în 1938 aproape 
230/o din capitalul investit, 17,2% din producţia totală a ţării şi 16,40/o 
<lin forţa motrice. 

De asemenea oraşul Bucureşti s-a mai caracterizat în această pe
rioadă şi printr-o uriaşă concentrare a activităţii comerciale, aici func
ţionînd marile instituţii financiare, băncile, birourile trusturilor străine, 
ale societăţilor de asigurare şi ale întreprinderilor comerciale. Deşi ma
rile bănci reprezentau în 1938 doar 0,7% din numărul total al băncilor 
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din ţară, ele deţineau totuşi 26,l0/0 din întregul capital bancar. Prin 
numărul mare de întreprinderi bancare, comerciale şi industriale, cît 
şi prin faptul că aici se aflau sediile marilor întreprinderi_,_ multe cu 
fabrici sau filiale risipite pe întreg cuprinsul ţării, Bucureştii a devenit 
centrul marilor tranzacţii şi a celui mai mare schimb comercial. Nu
mai numărul firmelor comerciale ajunsese în 1936 la aproape jumătate 
din totalul firmelor pe întreaga ţară 1. 

Lipsa unei politici urbanistice realiste, ce a imprimat oraşului o 
dezvoltare anarhică, a dus la o supraaglomerare neîngăduită de în
treprinderi şi instituţii. Acest fapt, alături de creşterea aparatului 
administrativ şi a legăturilor economice cu restul ţării, a determinat o 
lărgire a funcţiilor economico-politice şi administrativ culturale ale ora
şului Bucureşti, după primul război mondial, ce a avut drept consecinţă 
un aflux uriaş al populaţiei pauperizate de la sate şi oraşe spre Ca
pitală. Bineînţeles că -suprapopularea Bucureştilor a dus la extinderea 
sa teritorială, extindere ce a avut loc pe de o parte pe seama formării 
de cartiere noi pe terenuri parcelate, iar pe de altă parte prin comple
tarea unor spaţii libere dintre arterele de penetraţie în oraş. 

Faţă de 5.614 ha cît ocupa la recensămîntul din 1912 :-i şi care su
prafaţă s-a menţinut şi în perioada primului război mondial, s:...a ajuns 
după împărţirea administrativă din 1930 la o suprafaţă totală de 
31.000 ha, inclusiv comunele suburbane, pînă la linia forturilor. Ţinînd 
seama că în suprafaţa totală intrau şi zonele verzi, lacurile şi terenu
rile arabile care la un loc însumau 19.369,8 ha, ar reveni ca suprafaţă 
propriu-zisă a oraşului - adică cele 4 sectoare plus comunele subur
bane 11.630,2 ha, iar oraşului propriu-zis 7.800 ha. Faţă de celelalte 
capitale europene, Bucureştii ocupa locul al 12-lea a. 

Suprafaţa pe care se întindea Capitala era deci destul de mare. 
Perimetrul ei măsura pe linia forturilor 72 km ceea ce însemna că a 
face înconjurul Capitalei în 1930 era echivalent cu o călătorie din 
Gara de Nord pînă dincolo de Ploieşti, la Băicoi 4• 

Cea mai mare extindere a avut loc în direcţia nord-vest şi de-a 
lungul căii ferate Bucureşti-Ploieşti, datorită legăturilor intense ce se 
stabileau prin Gara de Nord pe linia aprovizionării cu materii prime, 
forţă de muncă şi a desfacerii produselor finite. 

Legăturile economice intense cu regiunile agricole din cîmpia ro
mână, au dus la extinderea tentaculară a oraşului spre sud-vest, pe 
Calea Rahovei spre Alexandria; spre nord-est pe Calea Colentinei spre 
Urziceni; spre est pe Şos. Pantelimon spre Călăraşi; spre sud pe Şos. 
Olteniţei şi Şos. Giurgiului. 

1 Enciclopedia României, vol. IV, p. 420. 
2 C. Herbst, Athena Rădoi şi N. Caloianu, Dezvoltarea teritorială a ora

şului Bucureşti, între cele două războaie mondiale în Analele Universităţii Bucu
reşti, seria Ştiinţele Naturii, Geologie, Geografie XI, 1962, p. 175. 

142 

3 Anuarul Statistic al Municipiului Bucureşti, 1931-1936, p. VIII. 
~ Ilustraţiunea Română, nr. 26, din 29 iunie 1935, p. 15. 
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Creşterea teritoriului propriu-zis al oraşului prin formarea şi dez
voltarea cartierelor în p~rtea nord-vestică (Costeasca, Bucureştii Noi. 
Dămăroaia, Chitila Triaj), în partea nordică (Domenii, Delavrancea, Fi
lipescu, Jianu, Bonaparte), în ,partea nord-estică (Tei, Cartierul Gării 
Obor, Pantelimon, Balta Albă), sud şi sud-vestică (Şerban Vodă, Tudor 
Vladimirescu, Apărătorii Patriei) a dus la fenomenul de creştere rapidă 
şi haotică a Capitalei. Aceste cartiere periferice locuite în special de 
muncitori, dintre care unele declarate din punct de vedere administra
tiv comune suburbane, au luat fiinţă mai ales datorită creşterii din ce 
în ce mai accentuate a greutăţii specifice a populaţiei urbane în totalul 
populaţiei ţării. 

Confirmînd cele arătate de K. Marx şi Fr. Engels că „Tendinţa 
centralizatoare a industriei nu se opreşte aci. Populaţia se centrali
zează şi ea ca şi capitalul" 5, populaţia oraşului Bucureşti a crescut 
în salturi, îndată după primul război mondial. lncă de la mijlocul sec. 
al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea Bucureştii era singurul oraş din 
ţară care avea peste 100 OOO locuitori 6, înregistrînd în preajma pri
mului război mondial (1915) 378.867 locuitori. Din 1920 populaţia Ca
pitalei a început să crească vertiginos, mai ales, după ce a devenit Ca.,. 
pitala unui stat cu o întindere şi o populaţie aproape de două ori mai 
mare decît înainte de izbucnirea războiului şi cînd a avut loc o con
centrare excesivă de întreprinderi şi instituţii. Numai între anii 1921-
1925 sporul total a fost de 85.854 locuitori iar populaţia generală la 
sfîrşitul perioadei de 639.040 cetăţeni 7• La începutul anului 1930 popu
laţia crescuse în aşa măsură, încît era de două ori mai mare decît la 
sfîrşitul anului 1912, cu un spor mediu anual de 16.540 oameni ceea 
ce înseamnă - tradus în procente - o creştere de 87,120;0• ln urmă
torii 11 ani 1930-1941 ritmul de creştere a fost mult mai accentuat, 
depăşind net cifra anterioară, cu un spor absolut de 353.496 locuitori. 
In felul acesta, oraşul Bucureşti a absorbit o cantitate de forţă de 
muncă egală în număr cu cea absorbită de toate cele 11 mari oraşe 
ale ţării şi de 2,3 ori mai mare decît oraşele Cluj, Iaşi şi Galaţi, sin
gurele care aveau în 1930 peste 100.000 locuitori 8. 

Creşterea populaţiei s-a realizat prin excedentul natural, migraţia 
netă, adică diferenţa dintre emigrări ~i imigrări şi înglobarea de lo
calităţi învecinate. 

Dintre toate aceste surse, sporul migratoriu a fost izvorul care 
a alimentat într-o proporţie deosebit de mare populaţia Capitalei. Intre 
anii 1916-1945 acest spor a fost de 626.040 cetăţeni ceea ce reprezenta 
~am 880/0 din sporul general de creştere 9. 

5 K. Marx şi Fr. Engels, Opere, vol. II, ESPLA, Buc. 1958, p. 269. 
6 G. R. Şerbu, Evoluţia numerică a populaţiei oraşelor mari din R.P.R .• 

1859-1959 în Revista de Statistică, an. X, nr. 3/1961, p. 38. 
1 Anuarul Statistic al Municipiului Bucureşti, 1924-1930. 
s G. R. Serbu, op. cit., p. 38-39 şi 5. 
9 V. Mateescu, Populaţia oraşului Bucureşti în sec. XI X şi XX, Revista de 

Statistică, nr. 9/1959, p. 58. 
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O puternică năvală a provincialilor ~re Capitală s-a constatat 
·după anul 1920. Numai în decurs de 5 ani s-au stabilit aici 75.112 oa
meni, stabilire legată direct de problema economică fundamentală a 
timpului care era - aşa cum arăta tov. N. Ceauşescu în expunerea 
la a 45-a aniversare a P.C.R. - „Refacerea şi punerea în funcţiune a 
potenţialului economic existent", precum şi de lucrările edilitare ne
cesitate de refacerea oraşului şi ridicarea cartierelor noi. Numai în 
1922 Primăria a înregistrat 6000 cereri de reparaţii şi construcţii rn. 

În a doua jumătate a deceniului 3 din secolul nostru, afluxul 
migratoriu a crescut (91.666 oameni) legat fiind de dezvoltarea impe
rioasă a industriei, precum şi de întărirea aparatului centralizat al 
statului burghezo-moşieresc.' 

Sub influenţa crizei mondiale a capitalismului se constată o stag
nare a activităţii industriale bucureştene, ceea ce a dus la o scădere 
a sporului migratoriu în primii ani ai deceniului următor. 

Redresarea industriei şi creşterea producţiei într-un ritm rapid, 
în perioada 1933-1911, a creiat condiţii pentru o masivă concentrare 
a forţei de muncă în Capitală. Numai în 1938 se aflau aici 18,80/o din 
numărul total al lucrătorilor din România. 

Dintre toate oraşele ţării, Bucureştii a înregistrat în deceniul 4 
al secolului XX cel mai puternic flux al populaţiei rurale. Deşi numărul 
total de 603 mii locuitori, care reprezenta cifra aproximativă a locui
torilor imigraţi de la sate spre oraşe, 328,6 mii locuitori (54,6%) s-au 
mutat în Bucureşti direct sau prin intermediul altor oraşe, atraşi fiind 
de posibilitatea plasării în Capitală în industrie sau în alte ramuri de 
activitate socială (vînzători ambulanţi, servitori etc.) 11• 

Pe perioade mari de timp, deceniul 1931-1941 se înscrie cu cel 
mai mare spor migratoriu - 33.700 locuitori 1:1, mai mare chiar decît cel 
înregistrat în perioada 1912-1930 cînd Bucureştiul a devenit Capital.a 
intregii ţări. Ritmul mediu anual de creştere a populaţiei Bucureştiului 
a fost următorul : 13 

1899-1912 - 1,48 (fără comune suburbane) ; 
1912-1930 - 2,90 (fără comune suburbane) ; 
1930-1941 - 4,43 (cu comune suburbane). 

Cu alte cuvinte în anii 1931-1941 se stabileau anual în Capitală în 
.medie 30.000 provinciali în timp ce în perioada 1900-1912 doar 
10.000. 

Procentul celor veniţi din provincie creştea în fiecare an. Dacă în 
1930 proporţia celor născuţi în Bucureşti reprezenta 40,80/o din totalul 
populaţiei, recensămîntul din 1941 menţiona doar 30,60/o 14. Ei veneau 

10 Vintilă Mihăilescu, Vlăsia şi Mostiştea, Bucureşti, 1925, p. 170. 
u lng. I. Meaşnicov, Contribuţii la studiul migraţiei interne în România 

în Revista de Statistică, nr. 8/1968, p. 54. 
12 G. R. Serbu. Căile de creştere numerică a populaţiei oraşelor mari ale 

R.P.R. în Rev. de Statistică, 5/1961, p. 30. 
13 I. Measnicov, op. cit., p. 54. 
14 G. Serbu, op. cit., p. 33. 
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atît din mediul rural cît şi din mediul urban. Se pare însă, că oraşele 
mici şi mijlocii constituiau o punte intermediară între mediul rural şi 
Bucureşti. ln legătură cu acest aspect trebuie menţionat însă fapţul 
că, în vreme cc judeţele din Muntenia şi Dobrogea contribuiau în 1930 
la formarea populaţiei bucureştene cu 16,50/0, Transilvania cu 12,80/o, 
judeţul Ilfov dădea doar 4,80/o din populaţie. Cauzele acestei proporţii 
mici izvorăsc din caracteristicile economice ale zonelor înconjurătoare 
şi din schimbările pe care acestea le-au suferit în timp 15. 

Stabilirea imigranţilor şi aşezarea lor în limitele oraşului Bucu
rt'şti era determinată nu numai ele spaţiul disponibil, ci şi de clasa so
dală din care făceau partl', de căile de comunicaţie pînă la locul de 
muncă, de unele măsuri administrative. Ţinînd seama de aceşti factori, 
aşezarea lor în spaţiu s-a caracterizat prin ocuparea locurilor mărginaşe 
ale Municipiului şi ale comunelor suburbane, acolo unde terenurile de 
construcţie se puteau achiziţiona mai avantajos. 

Actualele sc•ctoare 8 şi 7 aveau în anul 19:m şi 1941 cea mai nuca 
proporţie de locuitori născuţi în limitele lor : 35,50/o în 1930 şi 24, 70/o 
în 1941. Gara de Nord, Atelierde Griviţa Roşie, Triajul, Fabrica de 
zahăr de la Chitila, Fabrica de tutun, numeroase alte fabrici de ma
teriale de t"onstrucţii etc., au constituit cauzele afluxului de populaţie 
spre această parte a oraşului. l'rma apoi actualul sector 1. cu o pro
porţie de 37,60/0 în 1930 şi 26,911/0 în 1941 de născuţi în limitele lor. 
Actualele sectoare 2, 3 şi o parte din sectorul 4 au avut cca mai ridi
cată proporţie de populaţie născută în limitele lor 45,20/o în 1930 şi 
33,20/o în 1941. lnfiinţarea în 1923 a Uzinelor Malaxa şi dezvoltarea 
lor a determinat o scădere mai mare a proporţiei populaţiei născute 
în sectorul 3 decît în celelalte (120/o), după cum dezvoltarea Atelierelor 
l.T.B. Şerban Vodă, a adus scăderea proporţiei populaţiei născute în 
sectoarele 4 şi 5 de la 39,60/o în 1930 la 28,60/o în 1941. In măsură apre
dahilă a scăzut şi proporţia populaţil'i născute în fostele comune sub
urbane de la 490/0, în 19:~0 la 38,80/0 în 1941 rn. 

In ceea cc priveşte mişcarea naturală a populaţiei oraşului nos
tru, s-a înregistrat o continuă scădere a sporului natural. Dacă, în anii 
imediat următori primului război mondial acesta era de 5,46 la mie, în 
perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial a scăzut la 
2,22 la mie ti. Această situaţie reflectă nivelul scăzut de trai al popu
laţiei ca urmare a exploatării capitaliste, mai ales după perioada crizei 
economice 1929-1933, cînd burghezia căuta să-şi mărească profiturile 
prin scăderea salariilor şi prin mărirea preţurilor la mijloacele de sub
zistenţă. Cu toate acestea, din 1880 pînă în zilele noastre, creşterea na
turală a populaţiei a fost excedentară, cxceptînd bineînţeles perioadele 
celor două războaie mondiale. Faţă de întreaga ţară, natalitatea în 
Bucureşti era cu mult mai scăzută. lnainte de războiul din 1916-1918 
cifra natalităţii pc toată ţara oscila în jurul a 40 la mia de locuitori, 

1-, Ibidem, p. 33. 

11; J/Jidem, p. :l4. 

i: V. Matl'l'scu. op. cit„ p. 58. 
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în vreme ce la Bucureşti, în aceeaşi perioadă, natalitatea era sub 30 la. 
mie. După războiul prim mondial, diferenţa de natalitate a fost şi mai 
pronunţată : 37 la mie pentru toată ţara şi doar 22 la mie pentru Ca-. 
pitală. 18 Cu alte cuvinte la o mie de locuitori se năşteau în Bucureşti 
în medie 22 de copii. Cu toată această cifră scăzută, oraşul nostru se 
situa printre primele oraşe din Europa în privinţa natalităţii 19• 

In general procentul cel mai mare de copii îl dădeau meseriaşiir 
muncitorii, funcţionarii publici şi micii negustori, fiind şi cei mai nu
meroşi în totalul populaţiei Capitalei. 

Pe categorii, cel mai mare procentaj de născuţi l-au înregistrat 
meseriaşii, lucrătorii şi ucenicii acestora - 26, 750/o, urmînd apoi (în 
ordine descrescîndă) lucrătorii manuali la C.F.R., căruţaşii, birjarii, co
misionarii de stradă, hamalii, muncitorii cu palmele, salahorii etc. -
13,17% şi funcţionarii plătiţi de stat sau Comună - 10,040/o. Doar 
ca cifră comparativă menţionăm că proprietarii şi arendaşii de moşiir 
exploatatorii de moşii şi bălţi, pensionarii etc., participau doar cu 0,550/<> 
la totalul născuţilor ~. Urmărită pe sectoare, natalitatea cea mai mică 
o înregistra sectorul I Galben - 13,90/o şi cea mai mare, sectorul III 
Albastru - 310/o. 

Din totalul născuţilor, proporţia băieţilor faţă de cea a fetelor era 
oarecum mai mare. ln această perioadă s-au născut în Bucureşti mai 
mulţi bărbaţi decît femei, în medie cam 104-105 bărbaţi la o sută 
de femei. Toate recensămintele populaţiei efectuate la diferite perioader 
au înregistrat proporţia mai mare a bărbaţilor în comparaţie cu cea a. 
femeilor cu tendinţa de scădere a numărului de bărbaţi. · 

Astfel, în timp ce în 1859, aşa cum reiese din statistici, erau lll> 
bărbaţi la 100 de femei, în anii următori - :cu o mică tendinţă de 
creştere în 1941 - proporţia a. scăzut treptat, astfel că în zilele noastre 
s-a ajuns la situaţia de a avea din 100 locuitori 49 bărbaţi şi 51 
femei 21. 

De remarcat însă, că avantajul numeric al bărbaţilor asupra fe
meilor exista doar în clipa naşterii. După aceea sexul „tare" se dovedea 
„slab" în faţa morţii care s~cera cu precădere bărbaţii. La 21 de ani 
rămîneau în viaţă doar 89 bărbaţi la 100 femei 21l. 

Pe baza celor 3 recensăminte, efectuate în 1912, 1930 şi 1941, se 
poate da următoarea situaţie referitoare la raportul bărbaţi-femei : în 
vreme ce. în 1912 la o populaţie de 341.321 locuitori, numărul bărbaţilor 
era de 173.362 comparativ cu 167.959 femei, în procentaj 50,80/o, recen
sămîntul următor înregistra. o uşoară scădere a numărului bărbaţilorr 
pentru ca în 1941 să se revină la situaţia din 1912 (50,3% bărbaţi şi 
-19, 70/o femei)23. 

1s George Millea, Contribuţii lri demografia Municipiului Bucureşti, 1&31-
1930, Bucureşti, 1933, p. 28. 

1~ Ibidem, p. 27. 
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2ll Ibidem, p. 38. 
21 Recensămîntul din 15 martie 1966. 
:l2 Ilustraţiunea Română nr. 26 din 19 iunie 1935, p. 15. 
:!:l George Millea, op. cit., p. 27. 
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Căsătoriile au fost şi ele în continuă creştere căci de la 4368 că
sătorii cîte se constatau în anul 1926, numărul s-a ridicat la 9156 în 
anul 1936, adică 23,26 căsătoriţi la· mia de locuitori. Căsătoriile se fă
ceau de cele mai multe ori de bărbaţi avînd 26-30 ani şi tinere 
între 21-25 ani „Bucureşteanul, menţiona o revistă contemporană, 
spre deosebire de englez sau francez, se însoară tînăr". Dar neînţelege
rile dintre tineri duceau adeseori la despărţire. In 1926 divorţurile au 
atins cifra cea mai mare în Capitală ___:_ 16,480/o, cifră ce s-a menţinut 
aproape aceeaşi, cu o creştere mai pronunţată în 1936, cînd numărul 
divorţurilor a fost de 1184 pe întreaga Capitală. Cele mai multe di
vorţuri se produceau în cei dintîi ani după încheierea căsătoriei. ln 
strînsă dependenţă de natalitate se află mortalitatea. E bine ştiut că o 
mare mortalitate este susţinută în general printr-o natalitate şi mai 
mare, ori, oraşul Bucureşti, clasîndu-se printre primele oraşe în ceea ce 
priveşte natalitatea, se situează pe acelaşi loc şi în ce priveşte morta
litatea. Cifrele confirmă că natalitatea şi mortalitatea sînt în raport 
direct şi că amîndouă sînt în continuă scădere ajungînd ca în 1930 
natalitatea să fie de 21,44 şi mortalitatea de 16,53 la mia de locuitori. 

Privită în ansamblu - mortalitatea în Capitală era în vădită 
scădere de la 1866, cînd înregistra 36,5 la mia de locuitori şi pînă în 
1930, cînd, după cum am menţionat, ajunsese la 16,53 la mia de lo
cuitori. In decurs de aproape 100 de ani - 1866-1958 au decedat în 
Bucureşti 805.565 persoane, indicele cel mai ridicat fiind înregistrat în 
jurul anului 1890 şi anume între 30 şi 40 decese pe an la o mie de 
lQCuitori :!4. In perioada de care ne ocupăm, mortalitatea înregistrează 
pe fiecare an un indice din ce în ce mai scăzut, 1936 - 15,12 la mia 
de locuitori. 

Cea mai mare mortalitate se întîlneşte in rîndul copiilor şi bă
trînilor. Din totalul morţilor dintre anii 1895-1930 în Capitală, 38,400/o 
au murit ptnă la vîrsta de 10 ani, 6'()/o între 10 şi 20 de ani, 25,600/o 
între 20 şi 50 ani, iar 300/o peste 50 de ani. 

Un tribut destul de impresionant îl plăteau şi născuţii morţi a 
căror medie anuală pe o perioadă de 10 ani - 1926-1936 - se ridica la 
555 copii 25. După sex, aşa cum am menţionat de altfel, superio
ritatea .numerică o aveau bărbaţii, avînd un plus faţă de femei de 
22, 7% din care reducînd sporul de naşteri al băieţilor de 5,8 aflăm 
16,9 ca deficit de bărbaţi la suta de femei în medie pe 71 ani ~. 

Este bine ştiut că mortalitatea în cea mai mare măsură este în
rîurită de condiţiile economice şi sociale proprii fiecărui mod de pro
ducţie. Proporţia ridicată a mortalităţii populaţiei din Bucureşti şi în 
general din întreaga ţară, a fost hotărîtă în orînduirea capitalistă de 
condiţiile de viaţă şi de muncă ale muncitorimii şi îndeosebi ale mun
citorimii imigrate. Muncitorimea a fost pradă unui regim de muncă 
excesivă şi a unei crîncene exploatări la care se adăugau condiţii rele 

2' George Millea, Demografia Municipiului Bucureşti, 1831-1930, p. 23-24 
25 Revista de Statistică, nr. 9/1959. 
:ie Anuarul Statistic al Municipiului Bucureşti 1931-1936, p. 11. 
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de locuit şi lipsa ck asistenţă medicală. Mortalitatea infantilă provocată 
de' bolih• Ppidl'micL• şi endemice Na cu atît mai crescută, cu cît era mai 
marc niwlul natalităţii. 

Tuberculoza făcea ravagii în rîndul adulţilor. Numărul morţilor 
dl• tuberculoză, provocată de subnutriţie şi lipsă de asistenţă socială, 
a atins în 1919 în Bucureşti, cifra de 5,28 la o mic de locuitori mPn
ţinîndu-se şi în anii următori la acelaşi nivel, cu mici oscilaţii"'· Ea 
"Sel'era în special populaţia de la periferic - „Sînt unele cartiere ale 
oraşului - scria un medic contemporan - cum e Teiul, unde anchetele 
iii.cute minuţios arată cît de mare P proporţia tuberculoşilor şi cît de 
numeroase sînt locuinţele în care boala s-a încuibat prinzînd rădăcini 
aclînci în ele, din cauza stării lor igienice care e deplorabilă'' 71'. 

Continuînd scria bolilor cu dic1reea. debilitatea congenitală şi în 
sfîrşit cancc•rul care începuse a fi socotită una dintre maladiile predo
minante, găsim cauzele numeroas(•]or victime secerate între cele două 
războaie mondiale. 

De altfel, în toate ţările capitaliste mortalitatea generală era 
foarte ridicată. Numai în primul trimestru al anului 19:W. în Franţa, 
mortalitatea a întrecut natalitatea cu 24.488 de cazuri. :!fi Pierderile 
populaţiei londoneze de pe urma diverselor accidente puteetu fi com
parate -· după o n'vistă românească contemporană - în morţi şi ră
niţi, cu acelea ale unei mari bătălii. Intr-un singur an numărul răni
ţilor şi al morţilor s-a ridieat la 49.105 pl'rsoane :m. 

Datorită condiţiilor noi de muncă, realizate în anii regimului de
mocrat popular, mortalitatea a scăzut şi scade continuu. Pînă în 195-0 
ajunsese să reprezinte mai puţin de I:l decese la o mic de locuitori, iar 
după acest an, graţie măsurilor multilaterale şi acţiunilor hotărîte luate 
în domeniul ocrotirii sănătăţii, mortalitatea generală a înregistrat scă
deri simţitoare. Aeest fapt ne situează în prezent înaintea multor ţări 
europene care în trecut aveau o mortalitate cu mult mai scăzută <lecit 
<·ca a Capitalei noastre. 

Diferenţa dintre născuţi şi morţi ne dă excedentul natural care 
este al doilea izvor principal ce alimentează populaţia unui oraş. ln 
Capitală, excedentul natural nu a fost determinat de nivelul natalităţii. 
Factorul determinant al evoluţiei sporului natural l-a constituit mor
talitatea şi în special mortalitatf'a infantilă şi a contingentelor de popu
laţie în vîrsta aptă de muncă. 

Pentru Bucureşti, participarea excedentului natural la creşterea 
numerică a populaţiei a fost din cc în cc mai redusă. In perioada cri
zei generale a capitalismului, participarea sporului natural se reducea 
la mai puţin de 80/o. In anii celui de-al doilea război mondial şi în ~
rioada de refacere a economici naţionale, excedentul natural nu a fost 

~• Dr. S. Irimescu, Tuberculoza în România în Primul Con9res internaţ1.o
nal <le tuberculoză Buc11reşti, 1931, I. p. :!!i. 

~' Jbider?'!, p. 26. 
?.• Revista Juridică, Monitorul Oficiiln„ de Stare Civilă, an. III nr. 4-5 thn 

15 iulie - 15 august l!J3fi. p. 223. 
3o Ibidem, p. 207. 
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mai lidicat şi dacă populaţia oraşului Bucureşti a crescut, ca şi populaţia 
Craiovei - de altfel, singurele oraşe din România care au înregistrat 
acest fenomen - creşterea s-a realizat nu pe seama excedentului na
rnral ci pe scama migraţiei nete. 

In concluzie, participarea excedentului natural la creşterea nume
rică a populaţiei oraşului nostru a fost destul de redusă. Numai pe baza 
sporului natural, populaţia ar fi crescut foarte puţin în unele perioade 
şi ar fi scăzut sensibil in anii de criză şi de războaie în care bilanţul 
mişcării naturale a populaţiei s-a închl'iat cu deficite apreciabile. Re
zultă deci că populaţia Bucureştilor a crescut in principal prin exce
dentul mişcării migratorii a populaţiei şi mai puţin prin spor natural. 

După ataşarea comunelor suburbane din jurul Municipiului în 
1926, populaţia Capitalei a crescut şi mai mult, creindu-se astfel o 
entitate administrativă. Aceste comune in număr de 12, situate în inte
riorul vechii linii ele centură a forturilor, se extindeau pe o suprafaţă 
ele l .rrno ha, cca mai întinsfl fiind Griviţa împreună cu satele ci, urmată 
de comuna Militari cu satele şi Şerban Vodă, in vreme cc Pantelimon, 
Dudeşti Cioplea şi Colentina ocupau o suprafaţă mult mai restrînsă. In 
privinţa populaţiei toak cc•lc 12 comune la un loc însumau în 1930 un 
total de Go.'11:~ locuitori. cele mai populate fiind comunele Şerban Vodă 
şi Lupeasca cu 20.000 locuitori, in vreme cc comuna Pantelimon care 
figura prima pe listă privind densitatea clădirilor avea o populaţie doar 
de 2.000 locuitori. :11 

Recensămîntul din 1930 dă următoarea ordine descrcscîndă privind 
populaţia în comunele suburbanc : ::jerban Vocl[1 cu satele, Lupeasca, Mi
litari cu satele, Dudeşti Cioplea, Principele Nicolae, Colentina, Griviţa 
cu satele, PopPşti Leordcni cu satele, Băneasa, Pantelimon şi Roşu. 
Această suiti:i nu o respectă pc aceea privind suprafaţa, densitatea popu
laţiei în unele comunL' fiind cu mult mai mare dec.:it în altele. De exem
plu Griviţa care pîn[l în 1930 se afla pe primul loc ca întindere, în 
privinţa populaţiei ocupa locul al 7-lea. Acest cartier a cunoscut o 
populare intensă abia după 1930. Astfel, dac~1 la recensămîntul din 19il0 
populaţia fostei comune suburbane · Griviţa număra 5. 771 locuitori, la 
recensămîntul următor - 1941 - aceasta se ridica la 30.548 locuitori 
inregistrînd o creştere de aproape 6 ori. :i2 

Explicaţia acestei aglomerări o găsim în importanţa economică pe 
care o capătă Capitala de-a lungul căii ferate Bucureşti-Ploieşti, a în
fiinţării unor numeroase întreprinderi industriale, a parcelării unor 
moşii şi în iniţierea de către Primăria Municipiului a unor lucrări urba
nistice în partea de nord şi nord-vest a oraşului. 

Incorporarea acestor comune suburbane Capitalei a dus la spori
rea populaţiei oraşului în 1930 cu peste 60.000 oameni, contribuind astfel 
la creşterea numărului de locuitori. Dar, şi participarea lor la creşterea 

~t Urbanismul, martie-aprilie 1933. an X, nr. 3-4, p. lG0-161. 
:12 Analele Universităţii Bucureşti, Seria Stiinţele Naturii, Gcologie-C~eogra

lie 31, an. XI, 1962, p. 176. 

149 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



populaţiei a fost destul de redusă în comparaţie cu excedentul mişcării 
migratorii: 

Datorită acestor surse de creştere, primii 12 ani după sfîrşitul celui 
dintîi război mondial, s-au soldat cu o dublare a numărului de locuitori, 
ceea ce a făcut din oraşul nostru, sub aspect demografic, unul dintre 
cele mai mari oraşe ale ţării. Din datele statistice publicate în 1930 re
iese că el concentra în acest an 20,9% din populaţia urbană a ţării, iar 
în 1941, 26,10/o. Aici se afla aproape un sfert din populaţia activă ocupată 
în administraţie şi armată, în comerţ şi credit, precum şi în profesiunile 
consacrate sănătăţii, sportului, divertismentelor etc. şi aproape o cincime 
din cea ocupată în industrie. In procente, -raportul dintre populaţia activă 
a oraşului Bucureşti în diferite ramuri de producţie şi cea a populaţiei 
active a ţării, se prezenta în 1930 în felul următor : Capitala concentra 
21,8% din populaţia ocupată în industrie ; 25,40/o din populaţia ocupată 
în transporturi; 25,20/o din populaţia ocupată în comerţ şi credit şi 16,40/o 
din populaţia ocupată în administraţie, învăţămînt, cultură. 33 

Prin urmare, faţă de celelalte oraşe ale ţării, Bucureştii era cel 
mai însemnat centru industrial, comercial, administrativ şi cultural al 
ţării. Cu toate acestea, densitatea populaţiei ce se realizează prin ra
portarea cifrei populaţiei la suprafaţa aşezării sale nu este prea mare. 
Calculată în 1930 la 565.000 locuitori în oraş şi circa 67.000 în subur
bane, densitatea ar fi deci, de 82 locuitori pe ha în oraş şi 30,5 locuitori 
pe ha în suburbane şi 69,6 locuitori pe ha în total oraş şi sub
urbane. Dacă socotim suprafaţa oraşului pînă la limita lui legală, nu 
pină la limita zonelor construite, atunci densitatea este doar de 74 lo
caitori pe ha în oraş 34• In comparaţie cu oraşele mari din străinătate, 
densitatea aceasta nu este prea mare. Menţionăm că în 1927 Varşovia 
avea o densitate de 85,9 locuitori pe ha şi Hamburgul în acelaşi an în
registra 81,5 locuitori' pe ha 35. 

Dublarea populaţiei s-a soldat bineînţeles şi cu o dublare a clădi
rilor. Astfel, numărul acestora a crescut de la 35.000 în 1915 la 67.385 
în 1930, ceea ce însemna cam 1.000 clădiri pe km2• In raport cu populaţia, 
în 1913 erau 4 locuitori pe o locuinţă, sau în alte cuvinte, 64 încăperi 
pentru 100 oameni. In 1930, prin creşterea numărului de clădiri, reve
neau 3,8 locuitori unei locuinţe sau 70 de încăperi pentru 100 de oa
meni 36. Cea mai mare densitate pe camere se afla la periferia care dă
dea şi cel mai mare procentaj de morţi. 

In ceea ce priveşte structura populaţiei după ocupaţie, pe baza da
telor oficiale publicate în 1930, putem trage următoarele concluzii : mai 
mult de un sfert din populaţia activă care cifra 53% din totalul popu
laţiei oraşului era ocupată în industrie, constituind categoria profesională 
cea mai importantă. Dintre aceştia 16,40/o lucrau pe cont propriu, 590/o 

3:; Ibidem, p. 174. 
34 Primăria Municipiu:l.ui Bucureşti, Planul director de sistematizare decre

tat la 9 mai 1935, Memoriu justificativ şi planuri. p. 14 
35 George Millea, op. cit., p. 23-24. 
36 Ibidem 
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Erau salariaţi, 11, 70/0 ucenici 37. Datele nu permit însă să putem preciza 
dţi dintre cei care lucrau pe cont propriu erau propi;].etari de fabrici 
mari sau mijlocii şi cîţi posedau doar simple ateliere meşteşugăreşti. 

In instituţii, lucrau 19,30/o din populaţia activă, dintre care numai 
funcţionari la Primărie 2166. Mai puţini lucrau în comerţ şi credit 9,1% 
:şi în transporturi 5, 70/o. Din populaţia ce lucra în sectorul comercial, 
persoanele lucrînd pe cont propriu reprezentau 24,50/o, salariaţii 40,30/o, 
ucenicii 70/o, servitorii 24,90/o etc. 38, fără să putem da date precise asu
pra puterii lor economice. Nu putem aprecia cîţi erau mari negustori sau 
mari bancheri şi cîţi erau simpli băcani cu o dugheană neînsemnată la 
marginea Capitalei. La fel se punea problema şi în privinţa categoriei 
de salariaţi dintre care mulţi puteau fi funcţionari superiori sau func
ţionari cu o mai redusă cal.!ificare. 

O categorie care deşi nu are o pondere prea mare şi nu este spe
cifică populaţiei urbane, dar pe care trebuie să o amintim întrucît a 
.avut un rol deosebit în aprovizionarea pieţii Capitalei, este populaţia 
ocupată în agricultură ce reprezenta 3,90/o din totalul populaţiei active 
a oraşului Bucureşti. Ea se afla în special la marginea Capitalei alcă
tuind o parte din locuitorii comunelor suburbane şi se ocupa cu gră
dinăritul şi desfacerea zarzavaturilor pe pieţele noastre. 

Privită în ansamblu, pe întreaga perioadă dintre cele două războaie 
mondiale, populaţia Capitalei a cunoscut o puternică creştere. In timp 
.ce în intervalul 1832-1859 s-a înregistrat o mişcare ascendentă lentă 
'.Sub aspect demografic, dar cu certitudine mai vie decît în orînduirea 
feudală, o scădere în perioada 1859-1900, o răminere aproape constantă 
timp de 12 ani, după primul război mondial şi mai ales intre anii 
1930-1941, creşterea a fost deosebit de accentuată ceea ce a făcut din 
.Capitală cel mai populat oraş al României. 

ASPECTS DEMOGRAPHIQUES CONCERNANT LA VII.LE DE BUCAREST 
PENDANT LA PERIODE ENTRE LES DEUX GUERBES MONDIALES 

RESUMF.: 

L article, en se basant sur les donnees statistiques fournies par les re
oeensements des annees 1912, 1930 et 1941, suit la ligne de l'augmentation de la 
population en fonction des facteurs qui ont influence ce processus : le developpe
ment economique et le role administratif - politique de la Capitale. 

L'etude des routes par lesquelles on realise, en general, l'accroissement de 
la population, excedent naturel, migration nette et l'inclusion des localites avois1-
nantes, ne mene pas a la conclusion qu'a Bucarest l'afflux de la population de 
province a eu le role de plus important en l'ascension de la ligne demographique. 

Toutes Ies donnees demontrent qu'en la periode entre les deux guerres 
mondiales la ville de Bucarest a ete non seulement le centre de la vie politique 
-et economique, mais aussi le centre qui a concentre la plus nombreuse population 
-de Roumanie. 

37 Enciclopedia României, vol. II, p. 358. 
38 Ibidem. ' 
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I I I. MATERIALE OE MUZEOGRAF IE, 

ClTEV A OBSERVAŢII IN LEGATURA CU PODOABELE ANTICE 
DIN COLECŢIA „MARIA ŞI Dr. G. SEVEREANU" 

de VIRGILIA CRACIUNESCU 

Recenta publicare sub formă de catalog a colecţiei de podoabe an
tice Maria şi dr. George Severeanu t, impune prin bogăţia materialului 
editat, cîteva consideraţii asupra totalităţii monumentelor de acest gen 
descoperite pc teritoriul ţării noastre, prin faptul că unitatea şi în acelaşi 
timp diwrsitatea lotului amintit, au darul să scoată în relief şi să con
tureze mai clar, unele caracteristici ale acestor obiecte în circulaţia lor 
intr-o anumită zonă şi în evoluţia lor cronologicii de la începutul primei 
epoci a fierului pînă la sfîrşitul epocii romane. Cu alte cuvinte, materia
lul de faţă are ca scop, să precizeze ceea cc prezentarea sub formă de 
catalog nu era menită să facă şi în acelaşi timp să ia în considerare alte 
colecţii similare publicate în întregime sau parţial, aflate în patrimoniul 
muzeistic al ţării. 

In general, soarta obiectelor muzeistice provenite din descoperiri ar
heologice înlîmplătoarc şi intrate în proprictaka colecţionarilor de artă 
antică, este aceea de a călători prin intermediul comerţului, departe de 
~ocul descoperirii, în cele mai frecvente cazuri fiind lipsite de orice in
diciu asupra acestuia. Ca atare, în rîndurile ce urmează ne vom ocupa de 
acea categoric de podoabe cu locuri ele descoperire în general cunoscute 
sau presupuse şi care fiind publicate au intrat în bibliografia de specia
litate. 

Majoritatea podoabelor greC'eşti şi romane se află în cîteva mari co
lecţii, ca aceea a Muzeului Naţional de Antichităţi, nepublicată încă sub 
formă de catalog, aceea a Muzeului de Arheologie din Constanţa care cu
prinde un material apreciabil atît cantitativ cit şi calitativ şi publicat 
parţial, provenind din necropolele elenistice din Tomis :i şi Callatis :1, sau· 

1 M. Gramatopol şi V. Crăciunescu, J,es bijoux antiques de la Collection 
Marie et dr. Georges Severeanu du Musee d'histoire de la ville de Bucarest in 
Hei1ue roumaine d'histoire de l'art; tome 4, 1967, ed. Academiei R.S.R., p. 137-171. 

" Mihai Bucovală, Necropole elenistice la Tomis, Constanţa, 1967. 
3 C. Preda, Cîteva morminte din epoca elenistică descoperite la Callatis, în 

SCJV, tomul 17, nr. 1, 1966, p. 137-146. 
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din cea romană de la Callatis·4. Unele piese aparţinînd fondului mai vechi 
al Colecţiei au fost publicate într-o broşură de prezentare a acestui mu
zeu 5. Colecţia Cabinetului numismatic al Academiei, publicată de curînd 6, 

care este formată în mare măsură din donaţia Orghidan, cuprinde din 
nefericire puţine piese cu indicaţia locului de descoperire. Deşi în majo
ritatea lor îşi găsesc analogii în necropolele cetăţilor pontice din Dobro
gea, aceste piese nu pot fi considerate cu certitudine că ar proveni de pe 
teritoriul ţării noastre. 

tn ceea ce priveşte Colecţia Maria şi dr. G. Severeanu, aceasta pre
zintă avantajul că donatorul a avut grija cît şi posibilitatea de a nota pro
venienţa obiectelor pe care le cumpăra, evident, supus erorilor de infor
maţii pe care furnizorii i le dădeau. Din adnotările donatorului reiese că 
în marea majoritate podoabele din Colecţia dr. Severeanu au fost găsite 
in pămîntul ţării noastre, în Dobrogea, Muntenia şi Oltenia, fapt cc faci
litează studierea lor. 

Astfel stînd lucrurile, observaţiile noastre sînt nevoite să se restrîngă 
la un material li,mitat din punct de vedere cronologic, iar în cadrul ca
tegoriilor respective de podoabe să se evidenţieze unele caracteristici 
tipologice, constînd nu în deosebiri de la tip la tip, ci mai ales în noutăţi 
-sau adaptări, acolo unde este cazul, ale tipului general, la unele nevoi ale 
.atelierelor sau ale metalelor comune in care prototipul era transpus. 

Considerat ca unul dintre cele mai vechi complexe de podoabe gre-· 
ceşti descoperite în Cîmpia Dunării, tezaurul de la Celei ce se află în 
Colecţia dr. Severeanu, a fost publicat de colecţionar în două rînduri 7, 

prima oară ca podoabe romane, a doua oară ca bijuterii scitice. 
Tezaurul este compus din următoarele piese : un colier format din 

11 tuburi din foaie de aur cu striuri transversale, alternînd cu 10 perle 
bitronconice din foaie de aur şi avînd ca piesă centrală o ghindă tot din 
foaie de aur, toate cu decor lucrat au repousse (inv. 20897/156, 11,15 g 
980o/00, fig. nr. 1 a) o plăcuţă rectangulară din foaie de aur avînd impri
mată o palmetă înconjurată de un chenar pseudo-perlat lucrat prin ace
laşi procedeu (inv. 20897/157, 27 X 18 mm, 0,47 g 980%0, fig. nr. 1 b) o 
placă rectangulară din foaie de aur reprezentînd un taur cornupet spre 
stînga, cu o bordură din pseudo-perle, lucrată au rcpoussc şi avînd pe 
margine cîteva perforaţii pentru a fixa plăcuţa pc veşmintul pe care-l 
decora (inv. 20897/155 47,5 X 37 mm ; 4,48 g, 980%0, fig. nr. 1 c) şi din
tr-o ,plăcuţă triunghiulară, cu unghiurile rotunjite, cu decor în hemisfere 
dispuse în triunghi, cîte trei pe fiecare latură, lucrată au repousse (inv. 
20897/158 I. 22 mm 1,30 g 980%0 fig. nr. 1 d). 

Cel ce-l studiază este izbit de lipsa de unitate cronologică şi stilis
tică a acestui tezaur ale cărui piese constitutive, după analogiile găsite 

4 C. Preda, Archaeological Discoveries in the Greek Cementery of Callatis, 
Mangalia (IV th - III rd. Centuries Before our Era) în Dacia, V, 1961, p. 275-303. 

sv. Canarache, Muzeul de Arheologie din Constanţa, Constanţa 1967. 
o M. Gramatopol şi R. Theodorescu, Vechi podoabe de aur din colecţiile 

Cabinetului Numismatic al Academiei Republicii Socialiste România, în Studii şi 
cercetări de istoria artei; tom 13, 1, 1966, p. 63-92. 

'J M. Gramatopol şi V. Crăciunescu, op. cit„ nr. 94, p. 48-50. 
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pot fi datate în felul următor : perlele bitronconice pot coborî pma m 
sec. IV r.e.n., ca în cazul colierului de la Amphipolis s, tuburile striate pot 
urca pînă în sec. VIII Le.n., fapt atestat de un colier descoperit la Ephes
tia Lemnos 9, iar ghinda din foaie de aur de stil sever, ne conduce la o 

c .b ,d 

Fig. 1 - Te?.aurul de la Celei 

datare către arta geometrică din sec. VIII-VII î.e.n„ piesă a cărei de
coraţie, dacă ar fi făcut corp c;omun cu obiectele scitice din tezaur, în 
epoca elenistică, ar fi trebuit să prezinte barocul caracteristic podoabelor 

de acest gen ilustrate în descoperirile din curganul de la Ryzhano~ka 10• 

8 Pirre Amandry, Bijoux antiq?ies, collection Helene Stathatos III, Strasbourg 
1963, p. 248, fig. 148. 

9 G. Becatti, Oreficerie ant!che dalle minoiche alle barbariche, Roma, 1955, 
nr. 147, pl. XXVIII. 

10 E. H. Minns, Schythians and Greeks, Cambridge, 1!)13, p. 179, fig. 74. 
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Un argument în plus în defavoarea presupusei unităţi a lotului este
prezenţa plăcuţei rectangulare cu decor în palmetă, care arc analogii per
fecte în lamelele cu palmete descoperite în Cipru şi datate în stilul lor 
micenian tîrziu în sec. XII î.e.n. 11 • 

Cît priveşte obiectele scitice din tezaur, care l-au determinat pt~ 
dr. Severeanu să-i atribuie pentru totalitatea lui denumirea ele scitic. 
reprezentate prin placa rectangulară ce înfăţişează un taur şi prin plăcuţa 
triunghiulară, sînt databile în sec. IV-III î.e.n. după analogiile cu obi
ectele descoperite în bazinul inferior al Niprului 1:i. 

Prezenţa undeva la nord de Dunăre a unor podoabe scitiee de mici 
dimensiuni şi de o uşoară execuţie capătă o nouă lumină în urma unl'i 
descoperiri modeste dar semnificative ; este vorba ele un ponson desco
perit în anul 1966 în satul Pîrjoaia (Constanţa) publicat de Vasile Culicii i:; 

şi care reprezintă un cap de acvilă, obiect folosit în chip evident la fău
rirea unor plachete de felul celor din tezaurul de la Celei. 

Fără a fi siguri că aceste podoabe provin de la Celei, putem admite 
că ele vor fi fost descoperite undeva în Cîmpia Dunării, descoperirea în
tregindu-şi semnificaţia prin aceea de la Pîrjoaia, cunosdnd astfel atît 
instrumentul cît şi obiectele produse cu ajutorul lui. 

Sfîrşitul sec. IV î.e.n. şi perioada elenistică în general sînt bogat 
reprezentate în descoperirile de podoabe clin Dobrogea, fie că acestea 
provin din necropolele tomitane sau callatiene sau clin teritoriile aferente 
acestor două ora-şe. O categorie de podoabe de aur mult răspîndită în 
această vreme, comună ordiceriei elenistice în general, este aceea a colie
relor din lanţ de aur cu dispozitiv de închidere format din două piese 
terminate cu capete de leu, ele ţap sau cu o figură hibridă, cap de leu cu 
coarne de ţap, vădind binecunoscuta şi larg răspîndita influenţă orien
lată în podoabele elenistice. Dintre aceste podoabe cităm închizătoarea 
unui colier provenind din Tomis, formată din două piese identice, lucrate 
din foaie de aur au repousse, în formă ele capete de leu cu coarne, de
corate cu filigran şi avînd corpul din cîte o perlă din cornalină (inv. 
20875/831 ; 32 mm, 2,62-2,65 g, 850%0 fig. nr. 2) ce se află în Colecţia 
dr. Severeanu 1\ precum şi două coliere descoperite de curînd la Calla
tis 15. Preponderenţa elementului lithic reprezentat de cornalină in alcă
tuirea acestor podoabe, constituie o datare sigură a lor începînd cu sfir
şitul sec. III î.e.n. pînă la începutul epocii romane, în regiunea la care 
ne referim. Larga circulaţie, în spaţiu şi timp, a categoriei în discuţie 
este atestată de prezenţa unor podoabe de acest gen la Tomis, datate în 
sec. I î.e.n„ podoabe ce se află în Muzeul din Constanţa (informaţii 

V. Barbu). 

11 G. Becatti, op. cit., nr. 113, pi. XXIV. 
12 M. Rostovtzeff, Jranians and Greeks in South R11ssia, Oxford, l!l22, pl. 

XXIII, nr. 4-6. 
13 V. Culica, O unealtă scitică de orfaurărie la Dunărea de Jos, în SCJV, 

tom 18, nr. 4, 1967. 
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15 C. Preda, op. cit., p. 140 fig. 3, nr. 4-5. 
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De bună seamă că multe clin mormintele locuitorilor înstăriţi ai 
-cetăţilor pontice din Dobrogea vor fi cuprins un bogat inventar de po
·doabe de felul celor mai înainte amintite aşa cum o dovedesc cek expuse 
în Muzeul din Constanţa. 

ln Colecţia dr. Severeanu o idee despre coroanele de aur, atit de 
răspîndite în sec. lll î.e.n. ne-o dau două frunze din foaie de aur, cu 
nervuri, lucrate prin impresiune, aparţinînd unei diademe funerare des
coperită la Tomis pe la începutul secolului nostru 16, (inv. 20871/829, 
.58 X 63 mm, gr. 6,68 şi 8,3 X 63 mm, gr. 7,17 g, titlu 980%0 fig. nr. 3) 

Fir)_ 2 Dispoziti\· de înd1idl'rt' a unui colier format 
din două c:apde de IPu 

:şi datate prin analogiL· cu o diademă provenind din regiunea Dardanelclor 
şi conservată la British :\luseum, pentru sec. IIJ-II î.c.n. 17. 

Tot în Colecţia dr. Sevl~reanu se află două medalioane din foaie 
·de aur, lucrate au repousse, ce reprezintă bustul lui Venus văzut din 
faţă, cu diademă şi Amor pe umărul stîng (inv. 2089:l/840-841 ; diam. 
:n mm gr. 4.<i3 g. 9501~00 fig. 4 a şi diam. 29 mm gr. 4.26. 950%0 fig. 4 b) ; 
·deşi provenienţa lor nu l'Slc prl'cizată. ele reprezintă preţioase docu-

1'; M. C~ramalopol şi V. Crăciunescu. op. ctt„ nr. 53-.'i4. 
i; F. H. Marshal. Cataloyue of the Jewellery Greek.. Etniscan and Ro111an tn 

.the Hritish M11se1tm, Londra, lDll, nr. Hi:!H. pi. XXVIII 
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mente asupra unei mode care, marcată prin exemplare mai mult sau 
mai puţin artistice, după vremea căreia îi aparţin, cunoaşte o lungă exis
tenţă în orfevreria greco-romană. Mai apropiat de piesele noastre din. 
punct de vedere al execuţiei şi al datării, se pare a fi un medalion diD> 

Fig. 3 - Frunze din foaie de· aur aparţinînd unei diademe funerare 

Fig. 4 - Medalioane · din aur teprezentînd bustul lui Venus purtînd pe Amor 
pe ·umărul stîng. 

sec. I î.e.n . . descoperit în Egipt 1s. Datăm piesele acestea în sec. I î.e.n. 
I e.n., ele constituind prin dimensiunile lor ca şi prin detaliile tehnice 
(căderea bruscă a reliefului în cimpul medalionului) un prototip pentru 

18 Ibidem, nr. 2883, pl. LXVIII. . 
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podoabele asemănătoare pînă în sec. VI-VII e.n. (binecunoscutul cordon 
nupţial de la Constantinopol 19 

Este evident rolul de podoabă al acelor mici medalioane care, aşa 
cum o indică torţile de suspensie sudate la disc, prin care se petrecea un 
lănţişor, se purtau atîrnate la gît. 

Cît priveşte podoabele de epocă romană, un lot considerabil îl 
wnstituie seria de inele din Colecţia dr. Severeanu care provin de pe 
o arie geografică ce înglobează Dobrogea şi Oltenia, deci Moesia Infe
rioară şi Dacia Inferioară, cuprinzînd piese de aur, argint şi metal co
mun. Numărul mare al acestora şi varietatea tipurilor ne dau o imagine 
completă a podoabelor sfragistice în aria menţionată, tablou care se în-
tinde cronologic din sec. I pînă în sec. IV e.n.' · 

Bogata serie de. inele este compusă din 55 piese *, la care se adaugă 
un inel pentru două degete descoperit la Tomis, şi aflat în Colecţia Aca
demiei :.io precum şi cele două de aur de la Callatis publicate de C. Pre
da 21. Seria oferă nu numai avantajul tabfoului complet din :punct de 
vedere tipologic, de care aminteam mai sus, · ci şi acela de a observa 
forme identice prelucrate în aur, argint şi bronz; evident, melele de aur 
constituind·· prototipul celorlalte două categorii. Graţie acestui număr 
important de· piese, credem că sîntem îndreptăţiţi să vorbim· de atelierele 
de bijuterii de pe teritoriul României de azi, nu numai în epoca romană 
dar şi în epoca greacă, după cum ne dovedesc tiparele pentru turnat 
bijuterii de la Histria 22. Inele de bronz şi fier vor fi fost fără îndoială 
confecţionate de meşteri localniei. Acelaşi lucru se poate spune şi despre 
unele din cele de aur ca de pildă piesele cu nr. inv. 20939/806 şi 20937/807 
(fig. 5), produs al unui atelier :puţin iscusit; acestea au drept châton o 
foaie de aur pe care s-a imprimat reversul unui denar roman cu scena 
dextrarum iunctio. Două inele simple de aur gravate a cu~o tot din 
Col. Severeanu descoperite la Tomis şi datate în sec. III-IV· e.n. se pare 
că sînt de asemenea produse ale atelierelor locale ce existau alături de 
alte numeroase· meşteşuguri care înfloreau în cetatea tomitană în epoca 
imperiului. · 

* Pentru a uşura studiul, avînd în vedere că piesele sînt publicate, vom 
cita pe categorii numerele din catalogul Colecţiei Maria şi dr. G. Severeanu. 

Pentru aur în Dobrogea : la Tomis nr. 84, 86, 88, 90-92; 99, 106, 108, 112 ; 
113-119, 125-126, 143-144 ; în Oltenia passim nr. 85, 97, 130, 141-142 ; la Balş. 
nr. 98, 140 ; la Romula nr. 129 ; la Drăgăşani nr. 96, 120. 

Pentru argint în Dobrogea : la Tomis nr. 89, 109, 133-134, 137 ; la Anadal
chioi, nr. 131-132 ; în Oltenia passim nr. 121 ; la Răcari nr. 93, 110, 135 ; la Ro
mula 136. 

Pentru metal comun în Dobrogea, la Tomis nr. 103, 105, 111, 123, 138. 146 ; la· 
Callatis nr. 94, 100-102, 112 ; în Oltenia passi.m 122. 

ig Marvin C. Ross, Catalogue of the Byzantine and Early Medaeval Anti
quities in the Dmnbarton Oaks Collection, vol. III, Washington, 1965, nr. 38. 
pl. XXX-XXXII. 

~ M. Gramalopol şi R. Theodorescu, op. cit„ nr. llO. 
21 C. Preda Decouverts recentes ... p. 236, fig. 3. 
22 Maria Coja, L'artisanat d Histria du VI-e au 1-er siecle av. n e, p. 132. 

fig. 1-3. 
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ln vremea din urmă, studierea podoabelor ca monumente ale artei 
şi tehnicii miniaturale, a căpătat un remarcabil avînt, determinat in 
bună măsură de organizarea c!torva mari expoziţii mondiale de bijuterii 
.antice 1::. Cu această ocazie s-au reluat, pe bazele tehnicii moderne, cer
cctărik· privitoare la prelucrarea metalelor şi s-au analizat în amănun
ţime procecil'ele granulării, laminării suprafine, stampării, gravării, şi 

Fiq. 5 - Inck din foai(' dP aur avînd imprimat revers-ul unui denar roman 

emailării, din cele mai vechi timpuri pînă la sfirşitul epocii bizantine. 
Arta podoabelor antice, pe epoci istoriceşte limitate, formează obiectul 
unor studii aprofundate ~" nu numai sub raportul tipoligiei ci şi al teh
nologiei 2" de prelucrare şi execuţi<>, aceasta fiind obligată a răspunde 
gustului şi modei x, preferinţelor speciale ale celor care cereau execu
tarea podoabelor respective. Ca şi în cazul altor produse de lux şi în 
acela al podoabelor, se poate vorbi de centre cu tradiţie secular~• ale 
căror mărfuri ajungeau pînă în cele mai îndepărtate colţuri ale ariei de 
iradiere greco-romană-bizantină, dar în acelaşi timp cunoaştem şi pro
dusele unor meşteri locali, în special în categoriile comune de bijutnii. 
cum ar fi cerceii şi inelele. Astfel cerceii cu nr. de catalog Col. Scvc
n~anu : ()], G4---65, 72, 7 4-75, după cum arată execuţia lor sumară, 
de o tehnică facilă, au fost confecţionaţi în atelierele locale, numărul lor 

~:; PiPrre Amandry, op cit. ; E. Coche de la Fertc. Un essai encyclopedique 
rnr la hi.'iouterie antiq11e, în Revue Archeologique, l!J5f>. II, p. 56-67 şi 1!15fl, I, 
1i. '.?11-215 ; G. Becatti, op. cit 

~1 H. Hoffman şi P. F. Davidson, Creek gold, Jewellery from the Arie of 
Alexander, Mainz. 1965, p. }(lQ, nr. 57, pl. 57a. 

~:, Ht'rbt•rt l\faryon : Metal Working in the Ancient Worlcl in American Jour
nal of Arrhaelom1. Hl4!l. 2, p. 93-12H; J. H. Forbes, MetallurgiJ in Antiquity, 
Leida, l!l50 ; A- Laming, La deroiwerte dtt passe. Paris, 1952. 

~u M. c;ramatopol şi R Theodon•scu, op cit., 03-&l. 
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mare în metropolele tomitane şi callatiene confirmîndu-ne acest fapt. 
Deasemenea, inelele care poartă încadrate pietre gravate, identificate 
după stilul execuţiei ca provenind din atelierele de la Romula sau de 
la Sveidova, pot fi considerate ca fiind produse ale meşterilor locali, 
mai ales piesele din argint şi bronz (nr. catalog Col. Severeanu : 103, 
105 şi 138) căci pentru podoabele de aur, gemele şi cameele din Ro
mula erau căutate la sud de Dunăre sau în centrul Europei la Aquileia, 
'Însemnat centru al meşterilor gravori şi bijutieri. ln general, în lumea 
romană, asemenea ateliere, cu faimă şi clientelă stabilă vreme de secole 
se întîlnesc mai întotdeauna în oraşele unde erau stabilite şi atelierele 
monetare cu gravorii şi metalurgiştii lor, astfel că arta prelucrării me
talelor pentru podoabe nu poate fi despărţită de tehnologia şi executarea 
iconografiei monetare. (Pentru stampări de monede pe podoabe cat. Col. 
Sev. nr. 118-119 şi Colecţia Academiei nr. 55) 27• Tot atelierelor locale, 
prin facilitatea execuţiei lor, li se pot atribui şi inelele de bronz cu 
~:hâton format prin aplatizarea barei şi gravat rudimentar (cat. Col. Sev. 
nr. 95, 101-102, 112) ca şi majoritatea inelelor din metal comun, pre-

Fi_q. 6 - Brăţară de antracit cu legă\ uri <lin aur 

·cum Şi :alte ·podoabe facile, ca de pildă lanţurile simple din fir de aur 
tras (cat. Col. Sev. nr. 165). Unele podoabe au fost confecţionate ad hoc 
din părţi disparate ale pieselor desmembrate (Cat. Col. Sev. nr. 82). 
Simţul estetic este vădit în gustul policromiei subtile, ceea ce solicită 
bijutierului cunoaşterea tehnicilor de tăiere şi lustruire a pietrelor, de 
turnare a pastei de sticlă ; colierele din Col. Scvereanu cu nr. cataolg : 
158, 161, 166, sînt un bun exemplu în acest sens. 

27 Ibidem. 
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La podoabe modelele trec de la o categorie la alta. Este intere
sant că odată cu aceasta se propagă şi procedeele respective de prelu
crare. Cercelul din Col. Severeanu cu nr. catalog 76, datat în sec. VI e.n.„ 
are discul executat după prototipul medalioanelor de la începutul sec. 
V e.n. :as şi anume prin stanţare ; în cazul piesei noastre, după stanţare
s-a sudat în interior un cerc din fir de aur tras. Brăţara romană de 
antracit (Cat. Col. Sev. nr. 169) alcătuită din două semicercuri, cu mu
chiile exterioare tăiate astfel încît marginea să prezinte o succesiune de
romburi şi avînd extremităţile îmbrăcate în foaie de aur, într-o parte 
cu charnieră cu cui iar în cealaltă cu charnieră fixă din foaie îndoita 
şi sudată (inv. Col. Sev. 20868/821 ; diam. 77 mm, greutate aur cca 6 g. 
950%0 fig. 6) este alt exemplu de propagare a formelor diverselor cate
gorii de podoabe şi materiale de execuţie, motivul special al tăierii mu
chiilor întîlnindu-se la un inel din sec. IV e.n. descoperit într-un te
zaur la Parma. Brăţara de antracit este o piesă rară şi de mare efect. 
decorativ ; negrul lustruit contrastează plăcut cu aurul mat, redus nu
mai la zonele de prindere, iar ineditul materialului îi sporeşte inte
resul; ţinem să adăugăm că am mai întîlnit, provenind din spaţiul car'
pato-balcanic, o piatră gravată, actualmente în Col. Academiei 2ll lu
crată în acelaşi material şi datînd tot din sec. III-IV e.n. 

Cele cîteva observaţii schiţate în rîndurile de mai sus reprezintă 
o încercare de a ordona la lumina datelor furnizate de cea mai bogată 
dintre colecţiile de podoabe antice din ţară, care este Colecţia Maria şi 
dr. Severeanu, unele aspecte ale peisajului circulaţiei acestor monumente
universale ca tipologie, diferenţiate însă cronologic, în nădejdea că pu
blicarea în viitor a altor colecţii încă inedite, va facilita un studiu de 
ansamblu asupra podoabelor greco-romane în România. 

QUELQUES OBSERVATIONS CONCERNANT LES PARURE!S 
ANTIQUES DE LA COLLECTION „MARIA ET Dr. G. SEVEREANU" 

RESUME 

L'article comprend des observations sommaires concernant la chronologie et 
le style des plus importantes parures de la collection Dr. Severeanu appartement 
aux epoques grecque et romaine, commern;:ant avec l'art des bijoux scyto-grecques. 
et allant jusqu-au parures romaines du IIIe-IVeme siecle de notre ere. 

Les observations tendent a mettre en evidence quelques caracteristiques ty
pologiques, non pas en differences d'un type a l'autre, mais surtout en nouveautes. 
ou adaptations, la ou c'est le cas, des types generaux a certaines necessites des, 
ateliers ou des metaux communs ou le prototype de metal precieux est trans
pose. 

28 Francesco Gnecchi, I. madaglioni romani, Milano, 1912, pl. 20, 1-2. 
29 M. Gramatopol, Caiet selectiv de informaţii asupra creşterii colecţiilor Bi

bliotecii Academiei R.P.R., Cabinetul Numismatic,. Bucureşti, nr. 10, 1964, p. 506„ 
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CERAMICA GETO-DACA DIN COLECŢIILE MUZEULUI DE ISTORIE 
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

de MIOARA TURCU 

Elementul preponderent al aşezărilor Latene, studiate pe teritoriul 
ţării noastre, îl constituie ceramica geto-dacă. Cercetată cu minuţiozi
tate, ea poate reprezenta un valoros document istoric aducînd o impor
tantă contribuţie la cunoaşterea culturii geto-dacilor. Totodată, această 
ceramică poate fi interpretată şi ca o manifestare de artă ce demonstrea
ză, odată în plus, stadiul de viaţă şi obiceiurile populaţiei din cea de-a 
doua epocă a fierului. 

In colecţiile Muzeului municipal Bucureşti există un lot de peste 
trei sute de vase aparţinînd epocii Latene, rezultate din diferite cerce
tări arheologice. 

Astfel aşezarea de la Popeşti 1, principal centru al culturii geto
dacilor din faza de apogeu, este situată la distanţă de 25 km spre S-V 
de Bucureşti pe malul drept al Argeşului. Aci ceramica găsită în locu
inţele de suprafaţă şi în diferite niveluri ale acestei aşezări, ocupă un 
loc de seamă. In anii 1936 şi 1943-1948, staţiunea arheologică de la 
Popeşti a fost cercetată de către Dinu V. Rosetti, iar materialul rezultat 
din săpături se află în colecţiile muzeului. 

In patrimoniul muzeal se mai găsesc obiecte provenite şi din săpă
turile de la Dămăroaia 2, (1930-1931) unde s-au găsit morminte de in
cineraţie getice prevăzute cu un inventar bogat format din : ceramică, 
obiecte de podoabă şi de uz casnic. 

Menţionăm, în acelaşi timp, şi alte materiale arheologice cum ar 
fi cele descoperite la Tei 3, punct situat în nordul Capitalei, pe o terasă 
ce domină lacul Tei. Prin exploatarea unei cariere de nisip din strada 

1 Radu Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti, în S.C.I.V., VI, 1955, 1-2, 
p. 239-269 ; Materiale şi cercetări arheologice, III, 1957, p. 227-246 ; V 1959 
p. 339-349 ; VI. 1959, p. 307-324 ; VII 1961, p. 323-338 ; VIII 1962, p. 457-461. 

2 Dinu V. Rosetti, Săpăturile arheologice de la Snagov. La station Dămă
roaia, în Publicaţiile muzeului municipal Bucureşti 2 p. 61-64. 

3. Idem. La station Tei p. 64-67. 
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Ziduri între Vii". în nord-vestul Capitalei, pe un platou, în apropierea 
Colentinei, au fost depistate, de asemenea, vase din epoca Latene. 

La Căţelu Nou:; pe un bot de deal aflat pe malul drept al bălţii 
Colentina-Pantelimon, săpăturile arheologice începute în anii 1960 şi 
continuate în 1961 şi 1963-1964, au dat posibilitatea de a se constata, 
alături de urme materiale ce aparţineau epocilor : neolitic, bronz şi hall
statt, resturile unei intense locuiri din epoca Latene, caracterizată prin 
două faze : prima cuprinzînd bordee, iar a doua locuinţe de suprafaţă. 
ln locuinţe şi gropi bogatul inventar este alcătuit din : unelte şi arme 
de fier, obiecte de podoabă, precum şi ceramică găsită din abundenţă. 

La Tînganu 6, punct situat la confluenţa luncii largi a rîului Dîm
boviţa cu valea Tînganului, cel mai vechi nivel de locuire îl formează 
o aşezare geto-dacă, reprezentată printr-o serie de gropi şi bordee, sărace 
în material arhe0logic. 

Pe insula de la Snagov, cu ocazia unor cercetări arheologice a 
putut fi identificat un mormînt de incineraţie şi două gropi cu inventar 
!ncadrat în faza tîrzie a epocii Latene. 

In lucrarea de faţă ne-am propus, să prezentăm ceramica Latene 
din aşezările şi mormintele susmenţionate, precum şi un număr însem
nat de vase dacice al căror loc de descoperire nu este cunoscut. 

•*• 
După felul în care este lucrată, ceramica, se împarte în două ca

tegorii : A) Ceramica lucrată cu mîna; B) Ceramica lucrată Za roată. 
A) Ceramica lucrată cu mîna se divide, la rîndul său, în alte două 

grupe : A1) prima înglobează vasele rău arse, lucrate neglijent dintr-o 
pastă de calitate inferioară, impură şi poroasă în care s-au folosit ca 
degresanţi cioburi şi în deosebi, pietricele de diferite mărimi ce dau 
vaselor lipsă de omogenitate, iar culoarea ceramicii este cărămizie sau 
cenuşie ; A2 ) cea de-a doua grupă întruneşte vasele confecţionate într-o 
tehnică superioară (comparativ cu prima grupă) din pastă mai omogenă 
şi cu lustru negru sau brun-gris. Recipientele prezintă profile simple 
ori complicate, au forme elegante şi svelte, ce imită vasele lucrate la 
roată, dar spre deosebire de acestea sînt complet lipsite de ornamente. 
In mod excepţional pe unele vase se întîlnesc proeminenţe care uneori 
au funcţie absolut utilitară. 

B) Ceramica lucrată la roată se împarte, de asemenea, în două 
categorii : Bi) ceramica lucrată la roată pe loc, confecţionată în anumite 
cazuri după modele greco-romane sau celtice, caracterizate prin calitatea 

4 Idem f,a station „Ziduri între Vii" p. 57-61. 
" Valeriu Leahu, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în 1960 la Că

ţelu Nou, în C.A.B„ I, Buc„ 1963, p. 15-47 ; idem Săpăturile arheologice de la 
Căţelu Nou, în C.A.B„ II, Buc„ 1965 p. 11-70. 

<J. Panait I. Panait, Mioara Turcu, Iulia Constantinescu, Paul Cernavodeanu, 
Complexul medieval Tînganu. Aşezarea Latene în C.A.B„ II, Buc„ 1965, p. 270-
276. 
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superioară a pastei cenuşii sau mai rar roşiatică B:i) ceramica greco-ro
mană de import. 

1n genere, ceramica locală de culoare cenuşie, lucrată la roată, 
înglobează forme variate ce serveau pentru mîncat şi băut. Lucrul la 
roată permite o mare gamă de profile, de diferite dimensiuni. Această 
categorie cu toate calităţile sale de soliditate şi tehnică superioară, nu 
prezintă un interes estetic deosebit în afară de varietatea formelor şi a 
profilelor date de către olar. Decorul este foarte limitat deoarece lucrul 
la roată nu poate da decît ornamentul : linia orizontală, dreaptă sau uşor 
ondulată făcută cu un vîrf în timpul lucrului la roată, urmă ce poate 
fi multiplicată cu ajutorul unui pieptene formînd benzi alternative de 
linii drepte şi ondulate. 

Pe lîngă ceramica cenuşie lucrată la roată mai există cîteva căniţe 
lucrate din pastă roşiatică fină, semănînd cu vasele greceşti. Formele lor 
sînt însă identice celor de culoare cenuşie. 

Pentru o mai bună datare şi clasificare a ceramicii geto-dace, din 
colecţiile muzeului, considerăm utilă prezentarea acesteia pe categorii, ţi
nînd seama de contextul în care a fost descoperită. 

Ceramica provenind de la Popeşti se încadrează în cele două grupe 
mari, lucrată la roată şi cu mîna, aceasta din urmă fiind confecţionată. 
din pastă poroasă sau lustruită. 

A1) Ceramica lucrată cu mîna clin pastă poroasă. 

I. Vase de tipul „urnă" cu pîntecele la unele exemplare mai bom
bat, iar la altele mai puţin dezvoltat, au în genere buza rotunjită sub 
care se află un decor format din : şir de alveole urmat de butoni, sau 
în unele cazuri pe tot corpul vasului este realizat cu ajutorul pieptănu
lui un ornament incizat. Acest tip de vas a fost întîlnit şi în restul ţării 
ca de exemplu la Sighişoara 7 (Planşa I, fig. 1-2 şi II, fig. 1). 

II. Vasele tronconice de mici dimensiuni cu pereţii uşor arcuiţi, au 
gura mai largă decît baza. (Planşa I, fig. 3). Unul dintre exemplare este 
susţinut pe patru picioare. (Planşa II, fig. 2). O variantă a acestei cate
gorii de vase o formează vasele tronconice în miniatură, cu baza mult 
îngustată în raport cu gura, unele nedecorate, iar altele decorate cu 
butoni, proeminenţe sau brîuri alveolare (Planşa I, fig. 4). 

III. Vas cilindric de mici . dimensiuni, lucrat dintr-o pastă negli
jent modelată de culoare cenuşie, prezintă pereţii rotunjiţi, iar pe umăr 
este decorat cu patru butoni. (Planşa I, fig. 6). O variantă a acestor vase 
o formează vasele în miniatură nedecorate şi cu pereţii neglijent mo
delaţi. 

IV. Ceştile tronconice (căţuile) au pereţii oblici şi sînt prevăzute 
cu o toartă. Ele se pot împărţi în două categorii : 1) cu diametrul buzei 
mult mai larg în comparaţie cu cel al bazei ; 2) între cele două diametre 
ale ceştii există o anumită proporţie, ceea ce dă vasului o oarecare si
metrie. Căţuile au foarte rar schiţat piciorul, buza dreaptă, iar toarta 

7• V. Pîrvan, Getica, Buc. 1926, fig. 395. 
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modelată grosoian se prezintă în secţiune ovală sau rectangulară. Exem
plarele descrise sînt nedecorate. Ceştile tronconice reprezintă forma cea 
mai caracteristică a culturii geto-dace şi de aceea sînt întîlnite în orice 
aşezare de acest tip (Planşa I, fig. 7 şi II, fig. 3). 

V. Capacele în miniatură sînt de formă tronconică, sau conică ter-

I.' 

17 

Planşa I. Vase de lut lucrate cu mina. 

minate printr-un buton. Interiorul acestor capace este concav sau con
vex (Planşa I, fig. 8)., 

Menţionăm că în lotul de vase de la Popeşti aflate în colecţiile 
noastre, nu există, la această categorie ceramică, capace mari. 

Ai) ln a doua categorie de ceramică lucrată cu mîna dintr-o pastă 
lustruită, de culoare neagră sau cărămizie, distingem următoarele forme 
de vase: 
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I a) Cănile bitronconice eu pîntecele ascuţit lucrate dintr-o pastă 
lustruită în exterior - în spărtură de culoare cenuşie, sau în unele ca
zuri cărămizie - au diametrul maxim mai jos de jumătate. Gîtul lor 
înalt şi zvelt se termină printr-o buză rotunjită şi uşor răsfrîntă. Unul 
dintre exemplarele descrise are buza îngroşată şi şănţuită, decorată cu 
două proeminenţe, de o parte şi de alta a torţii. (Planşa I, fig. 9). Toarta 
la aceste căni este modelată în continuarea buzei, care se ridică peste 
nivelul gurii vasului, coborîndu-se apoi în curbă accentuată, spre a se 
prinde de pîntec deasupra liniei de maximă lărgime. La extremitatea su
perioară, toarta formează un pinten de sprijin al mîinii. La unele vase 
toarta se prezintă modelată în torsadă, formată din patru-cinci caneluri. 
Alte vase au toarta simplă, în secţiune rotundă sau rectangulară. (Planşa 
II, fig. 4). Căni cu „pinten" şi cu toarta lucrată în torsadă s-au desco
perit de asemenea la Poiana s şi Piscul Crăsani v. Căni cu pinten, dar 
avînd toarta simplă neornamentată s-au mai găsit la Popeşti 1o, Poiana 11 

~i Piscul Crăsani u. 
Cana bitronconică ascuţită, are o variantă fără „pinten" de apucat, 

<:u toarta simplă în secţiune rectangulară (Planşa II, fig. 5). 
II. Picioarele de fructiere ce .fac parte din categoria vaselor-fruc

tiere au profilul tronconic, baza dreaptă, buza muchiată. răsfrîntă oblic 
ân afară 13. 

III. O variantă de fructieră este confecţionată din pastă arsă la 
roşu, cu piciorul tronconic gol în interior şi corpul hemisferic terminat 
prin patru colţuri (Planşa II, fig. 6). 

IV. Cupă cilindrică lustruită de culoare cenuşie în exterior şi nea
gră în spărtură, dovedeşte o modelare grosolană (Planşa, I, fig. 10). 

B1) Ceramica lucrată la roată cuprinde următoarele forme : 

I a) Căni mijlocii cu diametrul maxim la jumătatea vasului, de cu
loare cenuşie sau roşiatică lustruită în exterior. Baza cănilor este inelară. 
Toarta ce porneşte din buză este uşor supraînălţată prinzîndu-se apoi 
,pe linia de maximă lărgime a vasului (sau în unele cazuri ceva mai sus 
de aceasta). Buza se răsfrînge uşor în afară. Vagi şănţuleţe aşezate pe 
umărul vasului, sau pe linia lui de maximă rotunjire, alcătuiesc decorul 

8 Şantierul arheologic Poiana în S.C.I.V„ IIV1952, fig. 15, p. 203. 
9 V. Pîrvan ; op. cit, fig. 70-71. 
10 Radu Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti în Materiale şi cercetări arheo

·logice, vol. VI, p. 309, fig. 9/1 şi Radu Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti. Raport 
.preliminar în S.C.I.V., 1-2/1955, fig. 11/1, p. 239-264. 

11 Radu şi Ecat. Vulpe, Les fouilles de Poiana în Dacia, III-IV, p. 283, 
fig. 26/3 şi 26/7. 

12 V. Pîrvan, Op. cit., fig. 69. 
13 Un picior de fructieră asemănător pieselor descrise s-a găsit la Lechinţa 

de Mureş (cf. Dorin Popescu, Fouilles de Lechinţa de Mureş în Dacia, II, 11125, 
pl. XIV, fig. 15). 
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acestor căni (Planşa III, fig. 1). Ele îşi găsesc asemănări în exemplare
rezultate din săpăturile recente de la Popeşti 14 şi de la Poiana 15. 

I b) Cănile bitronconice de proporţii mijlocii, prezintă în profil ur
mătoarea formă : piciorul scurt se continuă cu pereţii ascuţiţi în partea. 
inferioară şi curbaţi spre interior la partea superioară. La unele reci
piente toarta este supraînălţată faţă de buză, care se rotunjeşte, răs
frîngîndu-se în afară (Planşa IV, fig. 1). Exemplare asemănătoare s-au 
găsit la Poiana 16 şi Popeşti 17. La aceste exemplare diametrul maxim 
este situat mai jos de jumătatea recipientului. 

O variantă a acestei căni, descrise, o formează cîteva căniţe cenuşii 
sau roşii cu slip pe toată suprafaţa exterioară, imitînd prin tehnica de 
lucru vasele mici greceşti (Planşa III, fig. 2). 

II. Ulcior de proporţii mijlocii are diametrul maxim plasat la ju
mătatea vasului, gîtul îngust şi scurt dă naştere unei buze late evazate .. 
Acest ulcior prin profilul său arhitectonic şi prin decor (două benzi ori
zontale, ce grupează linii adîncitc paralele aşezate pe umărul vasului şi 
alte două caneluri circulare trase pe picior) imprimă va5ului influenţa. 
ceramicii greceşti asupra celei autohtone, fapt dovedit şi de fineţea pastei 
şi culoarea sa roşiatică-cărămizie. (Planşa III, fig. 3). Ulciorul seamănă 
cu exemplare de la Sfîntul Gheorghe Bedehaza 18, Piscul Crăsani rn şi 
Sighişoara 20• 

III. Vas înalt cu o formă elegantă avînd pereţii bitronconici un
ghiulari şi piciorul înalt gol în interior. Gîtul de asemenea este înalt, 
uşor curbat. Două torţi mici în formă de semicerc, în secţiune rotunde, 
se prind vertical pe pîntece, avînd numai un rol decorativ. Acest gen. 
de vase îşi află tradiţia în formele greceşti : hydrii şi amorfe, vase cu 
gîtul înalt şi larg. Profilul vasului descris se aseamănă cu al unui re
cipient de la Tei, lucrat cu mîna din pastă lustruită în exterior (Planşa 
III, fig. 4). (Asupra descrierii acestui vas, de la Tei, vom reveni cu ocazia 
prezentării lotului ceramic găsit în acest loc). Piese asemănătoare sînt 
la : Popeşti '.ll şi Poiana 22• 

IV. Cantharos (cupă cu piciorul înalt) reprezintă o imitaţie după 
tipul de vas grecesc-cantharos. Este o piesă lucrată de autohtoni dintr-o 
pastă fină cenuşie deschisă, prevăzută cu două torţi laterale. Pe pereţii 
vasului există un decor ştampilat realizat cu ajutorul unui tipar, în pasta. 

1~ Radu Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti, în Materiale şi cercetări arheo
logice, V, 1959, p. 345 fig. 8/3. 

is Idem, Activitatea şantierului Poiana Tecuci 1950 în S.C.I.V., I/1967, p. 193, 
fig. 15/3. 

1s Radu şi Ecat. Vulpe, op. cit., în Dacia, III-IV, p. 298, fig. 60/4, şi op. cit., 
în S.C.I.V„ I/1951, p. 181, fig. 15.15. 

17 Radu Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti în Materiale şi cercetări arheo
logice V, 1959, p. 345, fig. 8/3. 

1l! K. Horedt, Aşezarea de la Sf. Gheorghe Bedehaza în Materiale şi cer-
cetări arheologice, II, fig. 13/1. 

1!'. V. Pîrvan, op. cit., fig. 438. 
:m Idem, fig. 156. 
:!t Radu Vulpe : op. cit., în S.C.I.V. 1/2 - 1955, p. 234-264, fig. 11 '3. 
":! Idem op. cit„ S.C.I.V. 1/1952, p. 171-216, fig. 15/1. Exemplarul de la: 

Poiana are pîntecele puţin mai ascuţit în comparaţie cu cel descris. 
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incă moale. Motivul, aplicat după confecţionarea cupei la roată, este 
format dintr-un şir orizontal de palmete, suprapus de un şir de cercuri 
cu cruciuliţe în relief ; el se află plasat pe jumătatea superioară a va
sului. Pe partea superioară a toartelor se află cîte două cercuri cu cru
ciuliţe. Din lucru, la imprimare, pasta a fost împunsă de aşa manieră, 
încit în interiorul vasului s-au constituit două şiruri de butoni în relief 23 

(Planşa III, fig. 5 ): 
V. Mănuşi de amfore. In colecţia muzeului există cîteva mănuşi de 

amfore ce imită pe cele de provenienţă rhodiană. Acestea au pe supra
faţă imprimate, în locul timbrelor, stampile anepigrafice cu simple de
senuri geometrice (Planşa IV, fig. 2). 

VI. Fructieră lucrată cu multă grijă prezintă o formă elegantă, fiind 
susţinută de un picior înalt (Planşa III, fig. 6). 

VII. O amforă în miniatură este lucrată dintr-o pastă gălbuie 
copiind prin silueta sa pe cele greceşti (Planşa III, fig. 7). 

VIII. Capacele de vase au forma conică, cu vîrful terminat printr-o 
protomă ce servea drept apucătoare ; acestea redau schematic capete de 
păsări, poate de vulturi (Planşa IV, fig. 3). Piese analoage au fost iden
tificate tot la Popeşti li, prin cercetări arheologice mai recente. Cîteva 
capace au trase pe suprafaţa exterioară caneluri adînci (Planşa IV, .fig. 4). 

IX. Strecurătorile în formă de ceaşcă bitronconică, cu partea in
ferioară conică; pereţii rotunjiţi se continuă printr-un gît arcuit uşor 
şi o buză rotunjită, răsfrîntă în afară. Pe gîtul strecurătorilor apare une
ori un decor de linii paralele. Toarta în bandă care uneşte buza de dia
metrul maxim al strecurătorii este cîte odată decorată cu caneluri (Plan
şa III, fig. 8). Astfel de strecurători se cunosc şi de la : Poiana 25, Sighi
şoara 26, Sfîntul Gheorghe Bedehaza 27. 

La Popeşti cercetările arheologice au dat posibilitatea, de a se sta
bili două nivele bine definite : cel mai vechi aparţinînd sec. II î.e.n., 
suprapus de un al doilea nivel datînd din sec. I î.e.n. Vestigiile construc
ţiilor datînd din sec. II î.e.n., distruse de foc, formau un strat masiv de 
dărîmături arse, care au fost nivelate pentru a face loc unor noi lo
cuinţe din sec. I î.e.n. In aceste straturi inventarul bogat şi variat este 
format mai ales din ceramică şi se încadrează în perioada amintită. 

In cele două morminte de incineraţie descoperite la Dămăroaia, no
tate MB şi MC s-a găsit atît ceramică lucrată cu mîna cît şi la roată. 

I. Vasele mari de tipul „urnelor" cu : baza plată, pereţii uşor ar
cuiţi şi buza scurtă răsfrîntă în afară 28. 

23 V. Pîrvan, op. cit„ p. 209. 
2"I Radu Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti în Materiale şi cercetări arheo-

logice, vol. VIII, p. 332. 
25 Radu şi Ecat. Vulpe, op. cit., în Dacia, III-IV, p. 306, fig. 79/6. 
26 V. Pîrvan, op. cit., p. 561-569, fig. 441. 
21 K. Horedt, op. cit, p. 19. 
2!! Cele 4 urne din staţiunea Dămăroaia au fost găsite într-un mormînt 

de incineraţie notat : MB (cf. Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 61, fig. Ll 7 şi 18 şi p. 62, 
fig. 19 şi 22. 
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Această formă cunoaşte în tot cursul epocii Latene o amplă evo
luţie. Decorul vaselor mari în formă de „urnă" se compune din proe
minenţe cilindrice sau alveolate, aşezate pe pîntecele vasului, sau imediat 
sub buza lui. Adeseori proeminenţele sînt legate prin „brîuri" alveolare. 
Decorul caracteristic pentru vasul „urnă;' îl mai constituie motivul re
alizat cu pieptănul, plasat pe toată suprafaţa vasului. (Planşa I, fig. 5). 
Exemplare asemănătoare vaselor descrise, descoperite la Dămăroaia. 
există în Transilvania (Arpaşul de Sus '.!lJ în apropiere de Deva :io) Mun
tenia (Piscul Crisani) :11 şi Moldova (Poiana) 33. 

II. Ceaşcă tronconică (căţue) găsită în mormîntul de incineraţie
MB33 se poate încadra în a doua categorie a căţuilor, descrise mai sus,. 
provenite de la Popeşti. 

A1) Ceramica lustruită lucrată tot cu mîna, în acest punct arheo
logic nu a fost identificată. 

B1) Ceramica lucrată la roată se compune din : 

I a) Căni de proporţii mijlocii de formă bitronconică, cu diametrul 
maxim plasat mai sus de jumătatea vasului :v.. 

I b) O căniţă cenuşie are fundul inelar şi buza răsfrîntă în afară 
(Planşa IV, fig. 5). 

II. O fructieră 35 cu piciorul lipsă, face parte tot din lotul de cera
mică descoperit la Dămăroaia. 

III. Cupă 36 realizată dintr-o pastă fină cenuşie, are forma de bol 
cu fundul uşor ascuţit, pereţii arcuiţi iar gîtul scurt se continuă prin 
buza care este răsfrintă în afară. (Planşa IV, fig. 6). 

IV. Amforă de culoare galben-roşcată, avînd pe gît o incizie în 
formă de creangă, a fost găsită plină cu cenuşă şi oase calcinate de unde 
se poate trage concluzia că servea drept urnă 37. 

V. O strecurătoare 38 în formă de ceaşcă bitronconică a constituit 
de asemenea una dintre piesele de inventar ale rnormîntului MB. 

Staţiunea Tei, a dat posibilitatea descoperirii următoarelor vase 39 : 

29 Cercetări arheologice la Arpaşu! de Sus în .1Hateriale şi cercetări arheo
logice, voi. VI, fig. 23/1. 

30 O. Floca, Urme dacice pe dealul cetătii Dera în Omagiu lui Constantin 
Daicoviciu 1958, p. 205-242. 

31 V. Pîrvan, op. cit„ fig. 39-43. 
32 Radu şi Ecat. Vulpe, op. cit„ în Dacia, III-IV, p. 2HO, fig. 43/W. 
33 Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 62, fig. 21. 
34 Ibidem p. 63, fig. 24 şi\ 27. 
3.5 Ibidem p. 62, fig. 23. O piesă asemănătoare a fost găsită la Piscul Cră

sani (cf. V. Pîrvan, op. cit., fig. 89). 
:Mi In' prezenta lucrare ne ocupăm numai de cupele nedecorate. O cupă ase-

mănătoare s·a găsit la Piscul Crăsani (cf. V. Pîrvan, op. cit„ p. 63, fig. 25). 
37 Dinu V. Rosetti, op. cit„ p. 63, fig. 25. 
38 Ibidem, p. 63, fig. 26. 
39 Vasele de la Tei găsite în morminte de incineraţie Latene sînt notate de

către descoperitorul lor Dinu V. Rosetti cu iniţialele D-G (cf. Dinu V. Rosetti 
op. cit„ p. 64-67). 
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Ai) Ceramica poroasă lucrată cu mîna 

I. Vas mare „urnă" bitronconic, cu un decor alcătuit din patru bu
toni legaţi prin brîu alveolar, ce se află plasat pe diametrul maxim al 
vasului. In această urnă s-a găsit cenuşă şi oase calcinate (Planşa II, 
fig. 7). 

II. Vas tronconic t.o (opaiţ) găsit în mormîntul notat cu litera F 
(Planşa II, fig. 8). O variantă a acestui recipient îl formează o ceaşcă 
tronconică în miniatură ce are buza evazată şi toarta oarbă (Planşa II, 
iig. 9). 

III. Un capac de mici proporţii are drept apucătoare un cap de 
pasăre (Planşa I, fig. 11). 

IV. Vasele în miniatură cuprind următoarele tipuri : 
a) Tronconice cu fundul plat şi buza dreaptă, fiind grosolan mo

<lelate (l?lanşa I, fig. 12). 
b) Cilindrice cu pereţii uşor bombaţi, decoraţi cu proeminenţe aşe

zate mai sus de jumătatea vasului (Planşa I, fig. 13). 
c) Vase „urne" decorate cu butoni şi brîuri alveolare (planşa I, 

fig. 14). 

A 2) Ceramica lucrată cu mîna dintr-o pastă lustruită în exterior. 

I. Cană bitronconică de proporţii mijlocii, prezintă diametrul maxim 
mai jos de jumătatea vasului. 

II. Vas bitronconic. este prevăzut cu două torţi orizontale fixate 
pe linia diametrului maxim, care se află situat ceva mai jos de jumă
tatea corpului vasului. Gîtul este înalt şi cilindric. Piciorul de asemenea 
bine schiţat are un decor format din patru brîuri simple în relief 41• 

B1) Ceramica lucrată la roată 
I. Cană bitronconică 4 '.l cu pîntecele rotunjit, are toarta decorată 

•CU o canelură mediană. 

Prin exploatarea unei cariere de nisip, pe un platou în strada 
„Ziduri îµtre Vii" s-a descoperit un mormînt de incineraţie (mormîn
tul A) 43 cu inventarul compus din următoarele vase : 

Ai) Ceramică lucrată cu mîna din pastă poroasă 
I. Ceaşcă tronconică cu pereţii înalţi prevăzuţi cu o toartă oarbă. 

B1) Ceramica lucrată la roată 

Două căni cenuşii, una mai sveltă, cealaltă mai bombată, cu pi
dorul de susţinere inelar şi pîntecele rotund (Planşa IV fig. 7). Un exem
plar este decorat cu cinci şănţuleţe circulare 44. 

40 Vasul prezintă analogii cu un exemplar de la Poiana (Radu si Ecat. Vulpe, 
-0p. cit., Dacia, III-IV, p. 283, fig. 26/7). ' 

41 Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 65 fig. 37. 
41 Vasul e publicat în Bucureştii de odinioară pl. XXIII, fig. 8 şi prezintă 

asemănări cu o piesă de la Poiana (cf. Activitatea şantierului Poiana Tecuci 
1950, în S.C.I.V., 1/1951, p. 193, fig. 15/3. 

43 Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 53. 
4" Ibidem, p. 59, fig. 14 şi p. 60, fig. 15. 

173 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Vasele ce provin de la Dămăroaia, Tei şi „Ziduri între Vii" găsite 
în morminte de incineraţie, pot fi datate numai pe baza analogiilor pe 
care le prezintă cu ceramica de acelaşi fel găsită în aşezări Latene, în
cadrate în sec. II-I î.e.n. 

La Căţelu Nou, s-au constatat toate categoriile de vase întîlnite în 
general, în aşezările din acea perioadă : 

A1) Ceramică lucrată cu mina din pastă poroasă 

I. V ase de tipul „ urnă" de proporţii mijlocii sînt identice cu vasele 
din aceeaşi categorie de la Popeşti, prezentate anterior. Recipientele sînt 
decorate. Astfel unul dintre ele are pe zona de maximă lărgime patru 
proeminenţe tronconice. In rest toată suprafaţa vasului este acoperită 
cu linii incizate 45. Al doilea vas borcan are pe zona de maximă lăr
gime dispuse simetric patru proeminenţe tronconice retezate. Pe ori
zontală între proeminenţe se află cîte două şiruri de impresiuni făcute 
cu unghia. Pe verticală din dreptul fiecărei proeminenţe pornesc în sus 
spre buză alte şiruri de impresiuni 46. 

II. Ceştile tronconice (căţuile) sînt prevăzute cu o toartă în sec
ţiune rotundă sau ovală. Un exemplar are, în loc de toartă, o proemi
nenţă aşezată pe jumătatea exterioară a pîntecului 47• 

III. Vase în miniatură cuprind mici recipiente tronconice cu pereţii 
modelaţi neregulat. 

A2) Ceramica lucrată cu mîna, lustruită în exterior 

I. Cană bitronconică are gîtul arcuit uşor spre interior şi buza 
evazată. Toarta cănii pornind de la buză, coboară pînă la diametrul 
maxim al pîntecului 48. 

II. Cupă bitronconică cu fundul rotunjit este decorată pe umăr cu 
un ornament în zig-zag realizat din „puncte" imprimate în pastă. 

B1) Ceramica lucrată la roată 

I. Cană bitronconică, cu diametrul maxim mai JOS de jumătatea 
vasului, are baza de susţinere inelară, pîntecele rotunjit şi gîtul oblic 
terminat printr-o buză evazată spre exterior. O toartă supra înălţată~ 
canelată pe mijloc se desprinde din buză şi coboară legîndu-se de cană 
pe linia diametrului său maxim. 

II. Fructieră, are piciorul înalt şi svelt li9. 

III. Capac plat se termină printr-un buton decorat prin două cercuri 
concentrice adîncite. 

Vasele întregi, descrise de la Căţelu Nou se încadrează în sec. 
II-I î.e.n. Pentru această datare pledează cîteva fibule cu resortul bi
lateral (sec. I î.e.n.) specifice culturii materiale a geto-dacilor. Totuşi în 
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~5 Valeriu Leahu, op. cit., în C.A.B. II, 1965, p. 62, fig. 41/5. 
46 Ibidem, p. 62, fig. 41/2. 
47 Ibidem, p. 62, fig. 41/1. 
48 Ibidem, p. 62, fig. 41/3. 
49 Ibidem, p. 64, fig. 43. 
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cadrul acestei aşezări s-au găsit şi fragmente de vase mari de tipul" 
urnei în formă de clopot lucrate cu mîna şi decorate cu brîuri alveolate 
întrerupte de proeminenţe, apucători dispuse oblic faţă de pereţii reci
pienţilor. Aceste fragmente au fost datate în sec. III î.e.n. 50, datare ce
s-a putut face şi cu ajutorul unei fibule de tip trac găsită în acel loc. 

9 

Planşa IV. Vase lucrate la roată. 

Aşezarea getică de la IT'înganu a dat puţin material ceramic şl 
acesta în foarte mică măsură întregibil. 

A1) Ceramică poroasă lucrată cu mîna este reprezentată prin frag
mente ce provin de la vase bitronconice, tronconice şi vase borcan. 

50 Valeriu Leahu făcînd comparaţie cu vase găsite în cimitirul getic de la 
Murighiol datează aceste fragmente în sec. III î.e.n. (cf. Valeriu Leahu, op. cit.9 
C.A.B. II/1965, p. 64). 
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A2) Ceramica lustruită, lucrată tot cu mîna este formată dintr-un : 
I. Vas mic tronconic cu mică schiţare de picior şi pereţii răsfrînţi 

c0blic în afară 51. O variantă a acestui vas o constituie un exemplar cu 
haza plată şi buza rotunjită (Planşa I fig. 15). 

II. Ceramica lucrată la roată este compusă din fragmente ce provin 
<le la străchini, căni şi de la un vas mic piriform cu un decor în relief. 

În genere, ceramica de la Tînganu pc baza a două fragmente 
de fibule de tipul cu resortul bilateral, găsite în cadrql complexului, s-ar 
putea încadra în sec. I î.e.n. 

Vasele ce provin de la Snagov, în parte au format inventarul unor 
morminte de incineraţie, sau au alcătuit materialul arheologic ce a fost 
găsit în gropi, datate în sec. II-I î.e.n. 52. · 

A1) Ceramica lucrată cu mîna din pastă poroasă este reprezentată 
prin două ceşti tronconice (căţui). (Planşa I fig. 16). 

A2) Din categoria ceramicii lustruite lucrată tot cu mîna face parte 
un capac mic (Planşa I fig. 17). 

B1) Ceramica lucrată la roată. 

I. Cănile bitronconice cu mică schiţare de p1c10r, fundul inelar, au 
buza rotunjită şi uşor răsfrîntă în afară. Decorul acestor căni plasat pe 
umărul sau pe pîntecul vasului se compune din caneluri 53. 

II. Ulcior cenuşiu are pereţii globulari continuaţi cu un gît înalt 
terminat printr-o buză evazată. Toarta semicirculară, se supraînălţează 
uşor faţă de buză, prinzîndu-se de pîntece deasupra diametrului său 
maxim. Pe buză şi în regiunea inferioară a gîtului se află un' decor 
format din caneluri 54. Ulciorul prezintă asemănări cu un exemplar des
·~Operit la Poiana 55. 

III. Vas fructieră cu profil tronconic, avînd buza lată şi răsfrîntă 
spre exterior, iar piciorul scund inelar 56. (Planşa IV fig 8). 

IV. Strecurătoare în formă de ceaşcă bitronconică este lucrată din 
pastă fină 57. (Planşa IV fig. 9). 

în colecţiile muzeului se află un lot de vase al căror loc de desco
perire nu este cunoscut. Deoarece aceste vase sînt în depozitul muzeului 
şi pot fi încadrate în gru:pele celor descrise (cu loc de descoperire bine 
precizat) considerăm utilă prezentarea lor. 

5! Panait I. Panait, Mioara Turcu, Iulia Constantinescu, Paul Cerna,•odeanu, 
op. cit„ în C.A.B., II, 1965, p. 271 şi fig. W. 

52 Dinu V. Rosetti, op. cit„ p. 15. 
53 Ibidem, p. 8 fig. 3 p. 13 fig. 14 şi p. 18 fig. 21. 
Acest vas a fost descoperit împreună cu alt.e vase şi cu monede de argint 

Illyria - Dyrhachium (229-100 i.e.n.). 
54 Ulciorul s-a găsit într-un mormînt de incineraţie, însoţit de monede - imi-

taţii după staterii lui Filip II (cf. Dinu V. Rosetti, op. cit„ p. 17, fig. 18). 
55 Radu şi Ecat. Vulpe, op. cit., în Dacia, III-IV, p. 298, fig. 60/5. 
w Dinu V. Rosetti, op. cit„ p. lG, fig. 17. 
57 Ibidem, p. 18, fig. 22. 
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A1) Ceramica lucrată cu mina din pastă poroasă. 

I. Vasele de tipul „urnă'• de proporţii mijlocii cuprind un decor 
alcătuit dintr-un l.Jrîu de alveole în ghirlandă. Un vas are însă decorul 
format din proeminenţe cilindrice legate prin linii curbe incizate. 
(Planşa ll fig. 10). Pe lîngă vasele de tip urnă de proporţii mijlocii, mai 
există cîteva văsuţe în miniatură. 

II. Ceaşcă· tronconică cu pereţii înalţi, are buza îngroşată în afară. 
(Pl. II fig. 11). Acest vas aminteşte de o ceaşcă de la Poiana 5c. 

III. Ceştile tronconice (căţuile) au pereţii oblici, înalţi, înglobînd 
atît categoria cdor cu diametrul bazei redus în comparaţie cu acela 
al gurii care este larg, cît şi categoria opaiţelor la care diametrul bazei 
este proporţionat în raport cu acela al gurii (Planşa I fig. 18). 

IV. Cănile cilindrice lucrate din pastă cărămizie sau galben cenu
şie au pereţii puţin l.Jombaţi şi buza dreaptă, sau uşor rotunjită (Planşa II 
fig. 12). 

V. Dintre vasele în miniatură menţionăm: 
a) Capac mic de culoare cenuşie avînd forma conică. se termină 

printr-un buton. In interior capacul este concav. 
b) V !I.se mici eu forma : cilindrică, tronconică, precum şi cupă cu 

picior scund de susţinere (Planşa I fig. 19, 20). 

A 2) Ceramica lucrată cu mîna din pastă omogenă lustruită în ex
terior, cuprinde puţine vase. 

I. \/as bitronconic (cană) de culoare galbenă-cărămizie cu pete 
negre, lustruit în exterior, prezintă baza dreaptă; aceasta avînd diame
trul mai redus dccît cel al buzei. Două toarte laterale prinse deasupra 
.diametrului maxim al pîntecului, au pe suprafaţa lor, imediat sub buza 
vasului, cite o ridicătură alveolată. (Planşa II fig. 14). Un vas întrucîtva 
asemănător a fost găsit la Sfîntul Gheorghc-13edehaza ··•9• 

I. Căni bitronconice - mijlocii - au pereţii rotunjiţi iar linia 
diametrului maxim se află mai jos de jumătatea vasului. Baza este 
plată, ori inelară, cite o dată vasul avînd o uşoară schiţare de picior. 
Piese icll,ntice există, descoperite la Piatra Neamţ Go şi Piscul Crăsani 61. 

II O cclniţ(i lucrată din pastă lustruită, are toarta în torsadă ter-
minată cu un pinten. (Pl. li fig. 1:3). 

B1 Ceramica lucratei la roată cuprinde, în genere, formele întîlnite 
în aşezările Latene mai sus discutate. 

I Căni bitronconice, cu diametrul maxim fixat la jumătatea vasu
lui. Fundul este inelar continuîndu-se printr-o uşoară schiţare de picior. 
Gîtul scurt se termină cu o buză răsfrîntă în afară (Planşa 111 fig. 9). 
O variantă a acestor căni o formează două exemplare al căror diametru 
maxim este plasat ceva mai jos de jumătatea vasului. 

:,x Radu şi Ecat. Vulpe, op. cit., în Dacia, III-IV, p. 290, fig. 43, 20. 
''~ Vasul de la Sf. Glworghe, spre deosebire de cel descris, este de proporţii 

mai mari şi nu are alveole pe toarte (cf. K. Horedt, op. cit., p. 10-14, fig. 13/2). 
w Săpăturile de la Piatra Neamţ în Materiale şi cercetări arheologice, VII, 

p. 339-346, fig. 3/11. 
i;1 V. Pîrvan, op, cit., fig. 80. 
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O altă variantă a cănilor bitronconice o formează căniţele bitron
conice cu linia de maximă lărgime mai jos de jumătate ; au fundul inelar 
C'U o uşoară schiţare de picior. Buza este rotunjită iar toarta se prinde de 
vas în regiunea liniei de maximă lărgime a acestuia şi se înalţă uşor 
deasupra buzei (Pl. III fig. 10). 

Două căniţe au culoarea cenuşie, iar a treia este galbenă cărămi
zie (Planşa III fig. 11). 

II. Ulcior lucrat dintr-o pastă cenuşie are pîntecul sferic, iar gîtul 
este înalt şi îngust. Toarta se prinde imediat sub buză şi se continuă 
pînă deasupra liniei de maximă rotunjime a pîntecului (Planşa III fig. 12). 

III. O cupă sferică are buza uşor evazată şi prezintă caneluri pe 
fund (Planşa IV fig. 10). 

IV. Balsamarium de mici proporţii de culoare cenuşie are piciorul 
înalt, terminat printr-un inel de susţinere, de asemenea şi gîtul vasului 
în raport cu corpul vasului foarte înalt, este decorat cu caneluri. Piesa 
prezintă influenţe ale ceramicei romane (planşa IV, fig. 11). 

Acest lot de vase, cu locul de descoperire necunoscut prin faptul 
că se pot încadra în categoriile de vase propuse mai sus, prezentînd 
aceleaşi forme şi decoruri asemănătoare celor descrise anterior, pot fi 
încadrate ca timp în sec. II-I î.e.n. 6l. 

Privită în ansamblu ceramica din colecţiile Muzeului municipiului 
Bucureşti, descoperită în aşezări situate pe actualul teritoriu al oraşului 
Bucureşti sau în apropierea acestuia (Popeşti), dă posibilitatea de a se 
face anumite observaţii. Astfel, în categoria ceramicii poroase lucrate 
cu mîna se constată că anumite forme îşi trag tradiţia din epoca hal
lstattiană. Exemple în acest sens prezintă vasul de tipul „urnă" bitron
conică şi vasul borcan. 

Unele vase lucrate la roată poartă amprenta influenţei ceramicii 
greceşti şi chiar a celei romane, influenţă răsfrintă asupra vaselor de 
factură autohtonă, cum este cazul cantharosurilor, a vasului „amforă", a 
cupelor nedecorate precum şi a amforelor. 

LA CERAMIQUE GETO-DACIQUE DES COLECTIONS DE MUSEE D'HISTOIRE 
DE LA VILLE DE BUCAREST 

RESUMF: 

Dans le present article on poursuit la presentation du lot ceramique Latene
qui existe dans les collections du Musee d'histoire de la viile de Bucarest. Ces 
vases proviennent de Bucarest et de ses environs, etant trouves dans des etablis
sementes (Popeşti, Tei, Ziduri între Vii, Căţelul Nou, Tînganul) et dans des se
pultures (Dămăroaia, Snagov) qui datent du second âge de fer. 

La ceramique est travaillee â la main etJ au tour et comprend Ies formes 
caracteristiques de la civilisation geto-dacique (planches I/IV). 

w O amplă prezentare asupra ceramicii geto-dace a fost făcută de I. H. Crişaill 
în Ceramica daco-getică. Cu privire specială la Transilvania 1969. 
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TEZAURE MONETARE DIN SECOLUL AL XVIII-LEA 
DESCOPERITE LA BUCUREŞTI 

de MARIA GRIGORUTA 

Extinderea cercetărilor arheologice ca şi amplele lucrări de con
strucţii ce se desfăşoară în Capitală, au permis în ultimele două decenii 
descoperirea unor valoroase tezaure monetare dintre care unele s-au 
adăugat patrimoniului ştiinţific al Muzeului de istorie a municipiului 
Bucureşti, iar altele se află la Cabinetul numismatic al Academiei R.S.R.1• 

Printre piesele numismatice care permit formularea unor concluzii 
privind dezvoltarea economică a oraşului în perioada de descompunere 
a feudalismului, se numără şi tezaurele descoperite în anul 1959 în 
Calea Plevnei 20, Biserica Brezoianu l şi Curtea Veche 3. 

Ele se înscriu pe linia descoperirilor similare de la Băneasa '· Gra
tia 5, şantierul Sălii Palatului R.S.R. 6 ş.a., oferind o bază incontestabilă 
analizării fenomenului tezaurizării în raza oraşului capitală în sec. al 
iXVIII-lea. 

Descoperirea monedelor se va face în ordinea descoperirilor după 
cum urmează : 

1 Elena Isăcescu, Caiet selectiv, Bibl. Acad: R.S.R. 1968. 
~ Observaţii arheologice pe şantierele de construcţii din Capitală, în C.A.B„ 

I, Bucureşti, 1963, p. 157. 
3 Sebastian Morintz, P. Roman, D. V. Rosetti, P. I. Panait şi Gh. Cantacu

zino, Săpdturi arheologice în Bucureşti, în Materiale şi cercetări arheologice, 
vol. VIII, Bucureşti, 1962, p. 761. 

' Semnalarea acestor monede s-a făcut în studiul H. Dj. Siruni şi P. I. Pa
nait, (l'ezaurul de la Gîşteşti şi unele probleme privind circulaţia accelei pe 
teritoriul oraşului Bucureşti şi în împrejurimi, în Materiale de istorie şi muzeo
grafie, vol. III Buc. 1965 p. 190. 

5 Maria Grigoruţă, Un tezaur de monede turceşti descoperit la Gratia - Dră
găneşti (Jud. Ilfov), în Materiale de istorie şi muzeografie, vol. VI, Buc. 1968, 
p. 267. 

6 Ibidem, p. 156-157. 
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1. TEZAURUL DE LA JIISEHICA Bl-tEZOIANU 

In ziua de 5 mai 1959 cu ocazia săpăturilor arheologice ce se efec
tuau în interiorul bisericii Brezoianu - lăcaş de la începutul sec. 
al XVIII-lea, grav avariat de bombardamentele din 1944 - au fost des
coperite sub pardoseală, lîngă peretele dinspre nord, un lot de 22 mo
nede, antrenate în pămîntul de dărîmătură 7. 

Monedele sînt din argint în greutate totală de cca. 3,450 g. 
Cele 22 de piese descoperite sînt emisiuni turceşti cunoscute sub 

denumirea de accelc 8, emise în sec. al XVIII-lca după cum urmează : 
10 accele bătute sub Mahmud I (1730-1754) în anul hegirei 

1143 (1730) la Konstantiniyc. 
4 accele bătute sub Mustafa III (1757-1774) în anul hegirei 

1171 (1757) la Tslambol 9: • 

4 accele bătute sub Hamid I (1774-1789) în anul hegirei 1187 
(1774) la Konstantiniye. 

4 accele bătute tot sub Hamid I în anul hegirei 1187 (1774) 
în Egipt. 

Starea de conservare a monedelor este satisfăcătoare şi cu un coefi
cient redus de uzură datorat circulaţiei. 

Nu acelaş lucru îl putem spune şi despre tehnica de batere care 
este mai puţin îngrijită. 

Din totalul de 22 de piese, 16 sînt perforate. Greutatea unei piese 
oscilează între 0,14-0,16 g., iar diametrul între 0,15-0,17 mm. 

In afară de cele 4 monede emise sub Hamid I în Egipt, restul piese
lor au fost bătute în monetăria din Constantinopol. 

Descoperirea monedelor în imediata vecinătate a unor morminte 
aflate sub pardoseala bisericii, ca şi faptul că în marea lor majoritate 
sînt perforate, denotă că ele au fost purtate în salbă ca ornament, con
stituind o sumă prea mică pentru a putea fi considerată un cumul, mai 
ales dacă ţinem seama de faptul că valoarea accelei scade simţitor, 
ajungînd ca o pungă care la mijlocul sec. al XV-lea valora 30000 accelc, 
să valoreze la sfîrşitul sec. al XVIII-lea 80000 accde. 

II. TEZAURUL DE LA CliRTEA VECHE 

Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate în zona Curtea Veche, 
au fost date la iveală în ziua de 25 august 1959 un număr de 11 monede 
aflate sub pardoseala unei foste pivniţe de negustor, aflată în imediata 
vecinătate a zidului de est al curţii domneşti. Continuîndu-se săparea au 
mai fost scoase în ziua de 27 august încă 18 monede asemănătoare cu 
cele precedente. 
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7 P. I. Panait, op. cit., p. 15G-157. 
~ Identificările au fost făcute ele către H. D.i Siruni. 
n H. Dj. Siruni. Monedele turceşti în ţările române. 
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Piesele au fost descoperite în pămînt, în formă de fişic. 

Cele 29 monede care formează tezaurul sînt de provenienţă oto
mană 11, sînt din bronz în greutate totală de 623 g. 

Toate cele 29 piese au fost emise în sec. XVIII-lea în al 9-lea an de 
domnie al sultanului Mustafa III (1757- 177 4), dată care corespunde anu
lui hegirei 1179 (1765) localitatea de batere fiind oraşul Istambul. 

Piesa a cărei valoare este de 60 de parale este cunoscută sub nu
mele de altmîslîk. 

Monedele sînt bine conservate în marea lor majoritate : 5 piese 
prezintă slabe urme de ardere, 1 monedă are lipsă 1/4 din întreg, 

IO Ibidem, p. 193. 
11 Identificările au fost făcute cu ajutorul cercetătoarei . Elena Isăcescu de la 

Cabinetul numismatic al Academiei R.S.R. 

181 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



9 monede au mici lipsuri marginale datorate unei execuţii puţin îngri
jite. Din cauza acestor deficienţe, apar mici diferenţe în greutatea şi 
diametrul pieselor care oscilează între 16,700-27,650 gr. şi între 
39-41 mm. 

III. TEZAURUL DIN CALEA PLEVNEI 20 

In ziua de 30 septembrie 1959, cu ocazia săpăturilor de construc
ţie ce se efectuau pe porţiunea dintre noul bloc şi garaj, a fost găsit 
un tezaur compus din 32 monede otomane. Ele au fost surprinse în 
condiţii asemănătoare cu cele de la Curtea Veche. 

Faptul că nu s-au găsit resturi ceramice, presupune ascunderea lor 
într-o pungă, ale cărei resturi deşi nu s-au păstrat au menţinut mone
dele în formă de fişic, formă în care au fost găsite în momentul des
coperirii lor. 

Monedele sînt din bronz păstrînd slabe urme de argintare. Pie
sele acestui tezaur ca şi cele precedente aparţin secolului al XVIII-lea. 

Monedele au fost bătute în primul şi al treilea deceniu al secolu
lui după cum urmează : 

19 guruşi bătuţi sub Ahmed III (1703-1730) în anul hegirei 
1115 (1703) la Konstantiniye. 

3 zolte bătuţi sub acelaşi sultan în anul hegirei 1115 la Kon
stantiniye. 

6 guruşi bătuţi sub Mahmud I (1730-1754) în anul hegirei 
1143 - (1730) la Konstantiniye. 

4 iyermilik bătuţi sub acelaşi sultan în anul hegirei 1143 la 
Konstantiniye. 

Monedele sînt slab conservate. Din totalul de 32 de piese 7 sînt 
perforate, o piesă este ruptă în două bucăţi, 3 piese au 1/4 lipsă din 
întreg, iar 21 de piese au marginile neregulate cu tăieturi, scoţînd în 
evidenţă o tehnică de batere mai puţin îngrijită. 

Ca şi în cazul tezaurului de la Curtea Veche, diametrul şi greuta
tea monedelor oscilează cu mici diferenţe de la o piesă la alta în cadrul 
fiecărei valori astfel : 

- guruşul (40 parale) diam. 37-39 mm. 
- zolte-ul (30 parale) diam. 35-37 mm. 
- iyermilik-ul (20 parale) diam. 29-31 mm. 
Monedele au pe avers numele sultanului, locul şi anul baterii, iar 

pe revers o formulă omagială la adresa sultanului emitent, prezentare 
clasică, valabilă pentru toate cele trei tezaure analizate. 

Examinarea exemplarelor descoperite - cu excepţia celor de la 
Biserica Brezoianu - dau prilejul unor interesante constatări. 

Atît piesele tezaurului de la Curtea Veche cît şi cele din Calea 
Plevnei sînt din bronz ori greutatea şi valoarea este corespunzătoare 
pieselor din argint de unde putem trage concluzia că ne aflăm în faţa 
unor falsuri, posibile într-o perioadă de continuă depreciere a monedei 
de argint otomane. 
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In ce priveşte sumele tezaurizate ele sînt modeste - în raport 
<:u cele descoperite pe şantierul sălii Palatului R.S.R. sau la Băneasa -
~i anume 1740 parale reprezentînd valoarea primului tezaur şi 1170 pa
rale a celui de-al doilea. Deoarece, în această perioadă, aşa după cum 
a-eiese din doC'llmente, moneda de calcul a rămas leul 12', echivalent la 

mijlocul secolului al XVIII-lea cu 120 bani sau 40 parale 13, înseamnă 
-că valoarea primului tezaur este de 43,50 lei iar a celui de-al doilea 
-Oe 29,25 lei. 

Ceea ce interesează în mod deosebit nu este atît mărimea tezau
r elor, cît frecvenţa folosirii monedei otomane în cadrul tranzacţiilor co
merciale curente, efectuate la Bucureşti în tot cursul secolului 

i2 Istoria României, vol. III, Bucureşti 1964, p . 381. 
13 H. Dj. Siruni, op. cit. 
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al XVIII-lea, perioadă în care concurenţa monedelor străine ce pătrund 
în ţară se accentuează tot mai mult 14. 

Cu excepţia monedelor descoperite la biserica Brezoianu, studiereai 
celor de la Curfra Veche şi din Calea Plevnei 20, ridică unele pro
bleme legate de cauzele care au dus la ascunderea lor. Deşi acestea 
!"ămîn necunoscute, se pot totuşi presupune, ţinînd seama de evenimen
tele politice care frămîntau viaţa oraşului şi a ţării în deceniile 6, 7 
şi 8 ale secolului al XVIII-lea. In această perioadă situaţia oraşului ca 
şi a ţării era deosebit de precară. Viaţa economică era mult stînjenită: 
din cauza monopolului imperiului otoman, care pînă la tratatul de la 
Adrianopol din anul 1829 t5 era dominant în Ţările Române. Aflat în 
plin proces de descompunere, Imperiul Otoman primeşte în tot cursul' 
secolului al XVIII-lea o serie de lovituri militare din partea Rusiei şi 
Austriei, care vor accentua şi grăbi decăderea lui. Situaţia oraşului era 
deosebit de grea in aceste condiţii în care războaiele se purtau chiar· 
pe teritoriul său. 

Nesiguranţa face pe cei mai mulţi să-şi ascundă bunurile, multe
sau puţine pe care le aveau. Faptul că aceste tezaure au fost descoperite· 
în plin centrul comercial al oraşului, presupune că ele au aparţinut unui. 
negustor sau meşteşugar care, în graba evenimentelor, le-a ascuns. 

Urmele de ardere pe care unele din monedele cercetate le prezintă, 
dovedesc în mod sigur că au avut loc incendii care au distrus clădirile
cc le adăposteau, făcînd imposibilă recuperarea lor de către posesori. 

Alăturarea acestor descoperiri monetare la altele similare, care au 
mărit numărul pieselor găsite în capitală şi împrejurimi, scot totodatfu 
în evidenţă rolul activ jucat dP acestea în viaţa economică a ţării în1 
tot cursul secolului al XV 111-lea. 

TRESOUS MONETAIRES DU XVIIIeme SIECLE 
DECOUVERTS A BUCAREST 

Rf:SUME 

Le travil presente trois tresors monctaires decouverts a l'occasion des fouil
les archeologiques ainsi que des amples travaux de constructions qui ont ete· 
effectuees a Bucaresl en 1959. 

Les pieces de C'es trois tresors monetaires sont de provenance ottomane et 
appartiennent au XVIIIeme siecle. 

L'addition de ces decouvertes monctaires a d'autres similaires qui ont aug
mente' le nombre des pieces trouvees dans la Capitale representent une nouvelle· 
preuve d'ordre numismatique du râle joue par la monnaie ottomane dans la vi~ 
cconomique de la Wallachie au cours de tout le XVIIIeme siecle. 

14 Istoria României, voi. III, llucurc•ştL l!lG4, p. 380. 
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CARŢI TIPARITE LA BUCUREŞTI, IN PERIOADA 1821-1848 
AFLATE IN BIBLIOTECA MUZEULUI DE ISTORIE 

A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

de VICTORIA ROMAN 

Biblioteca Muzeului de Istorie a Municipiului Bucureşti este înzes
trată cu un fond de cărţi deosebit de valoros. Studierea amănunţită a 
acestora de către un cercetător pasionat, poate da la lumină constatări 
inedite, de o mare importanţă documentară, referitoare la preocupările· 
literar-ştiinţifice ale bucureştenilor din anumite perioade. 

Scopul articolului de> faţă este acela de a face o prezentare biblio
grafică a Hpăriturilor, apărute între anii 1821-1848 în Bucureşti, spre 
a vedea atit varietatea cuprinsului acestor publicaţii, cit şi faptul că 
majoritatea lor au fost tradm:eri din diferite limbi, predominînd cea 
franceză. 

Fără îndoială că aceste traduceri. unele făcute de oameni cu presti
giu literar şi ştiinţific, au exercitat asupra cititorului o influenţă bine
făcătoare, ele contribuind atît la dezvoltarea gustului pentru literatură 
în general, cit şi la însuşirea a numeroase idei noi ce atunci prindeau 
formă sau începuseră să se răspîndească în Europa. 

In articolul nostru precedent : „Cărţi tipărite în Bucureşti pînă în 
anul 1821 ", constatam că s-au imprimat în mod preponderent cărţi cu 
caracter religios - şi mai puţine de celelalte genuri. 

In perioada ce face obiectul articolului de faţă, însă, se observă o 
simţitoare scădere a numărului de cărţi bisericeşti, sau cu caracter reli
gios, în general, şi creşterea, într-un număr impresionant de mare a 
cărţilor mirene. 

Pentru o mai lesnicioasă urmărire a prezentării noastre, vom îm
părţi lucrările tipărite în Bucureşti între anii 1821-1848 în mai multe 
categorii, iar în cadrul fiecărei grupe, în ordine cronolo.gică. 

Astfel. avem : 
I. Literatură, teatru (51 cărţi) 

II. Istoric (10 cărţi) 
III. Medicină (4 cărţi) 
VI. Didactice (29 cărţi) 
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V. Legi, regulamente (8 cărţi) 
VI. Bisericeşti (8 cărţi) 

VII. Diverse (8 cărţi). 
Proporţia este concludentă : din totalul de 118 cărţi, aflate în 

biblioteca Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, numai 8 sînt 
bisericeşti, restul de 110 fiind cu caracter beletristic, didactic, ştiinţi
fic etc. 

Evident, că în afara cărţilor prezentate aci, după cum se constată 
din listele cărţilor ce se aflau în depozitele tipografiilor lui Eliade şi 
Rosetti-Winterhalder etc., mai circulau, în Bucureşti şi în ţară, şi alte 
cărţi avînd conţinuturi variate. 

Totuşi, cărţile cu caracter rel~ios sint cu mult depăşite de către 
acelea pe care setea de cultură şi cerinţele sociale ale veacului al XIX-lea 
le impuneau. 

I. LITERATURA - TEATRTT 

1. Rost de poiezii, adecă Stihuri, acum întîi alcătuite în limba 
românească 1822 (Paris Momuleanu, Bucureşti) Ediţia a II-a. 

2. Operele lui Cezar Boliac - Mehedinţi, Bucureşti. In tipografia 
lui Eliad, 1835. 

Cuprinde 12 meditaţii. La sfîrşit, pe ultimele 2 foi sînt trecute 
cărţile ce se află în tipografia lui Eliad, cele sub tipar şi cele ce se vor 
tipării. Cartea are 88 pagini. 

3. Din operile lui Lord Byron, traduse de I. Eliade. Bucureşti. In 
ti,pografia lui Eliade 1837. 

Tomul 1 are 364 pagini; tomul II tipărit în anul 1839, 354 pagini, 
iar tomul III 364 pagini. Pe volumul II este aplicată o ştampilă cu urmă
torul conţinut : „A. Danielopolu Libreria nazionale". Pe volumul III se 
află semnătura lui Dimitrie Băleanu. 

4. Iliada a lui Omer. Traduse de C. Aristia. Tomul I Bucureşti. In 
tipografia lui Eliad 1837. 

Cuprinde rapsodia III şi IV. Ca paginaţie începe cu 75 şi termină 
cu 120, ca la sfîrşit să reia de la pag. 7-14 în care sînt trecute : „Note 
la rapsodia III şi IV şi Erata". Pe prima pagină găsim următoarea în
semnare: „Din cărţile mele M. I. Sfinţescu, 1894". 

5. Poeziile lui Paris Momuleanu. Bucureşti. In tipografia lui 
Eliad 1837. 

La începutul cărţii sînt prezentate cîteva date biografice ale auto
rului, precum şi principalele aspecte ale vieţii lui literare. Cartea are 
125 pagini şi conţine 26 poezii. 

6. D. Tichindeal. Filozofice şi politice prin fabule învăţături mo
rale întocmite de Parohul Becicherecului Mic şi al şcoalelor preparande 
<lin Aradul vechi catehet. Bucureşti, în tipografia lui Eliad, 1838. Volu
mul are 2 prefeţe : prima este de la ediţia I-a, şi cuprinde o serie de 
aprecieri asupra fabulei în general. Prefaţa de la cea de a doua ediţie este 
semnată de I. Eliade Rădulescu. Cele două prefeţe sînt înscrise în pri
mele 14 pagini. Cartea are 430 pagini şi cuprinde 154 de fabule. Pe 
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foaia de titlu precum şi la începutul primei fabule se află cîte o gra
vură, în restul nu prezintă nici un fel de ornamente. 

7. Souvenire du 30 aout 1838 dedie a S.A., Ser. A.D. Ghica prince 
regnant de Valachie, Par H. Buvelot, et. G. Storhas, Bucureşti. In tipo
grafia lui Eliad 1838. 

Lucrarea conţine literatură, poezie şi teatru. Are 108 pagini şi 
este prezentată în condiţii grafice deosebit de frumoase cu diferite de
sene. Găsim o stampilă care arată că a fost în proprietatea lui „Ma
noil Grădişteanu". ' 

8. Biblioteca romanţo-istorica din ale lui Alfons Brot. Traduse din 
limba franţozească în limba rumânească de D. D. Ioan Samurcaş. Bucu
reşti în tipografia lui Friderich Valbaum, librerul curţii 1839. Cartea are 
111 pagini. 

9. Henriada lui Voltaire. Tradusă de D. Comisul, V. Pogor. Bucu
reşti în tipografia lui Eliad 1839. 

Pe primele 3 pagini se află versuri dedicate lui Costache Conache 
.care l-a îndemnat pe V. Pogor să traducă Henriada. Pe următoarele 
pagini cîteva versuri pentru cititori, şi apoi 6 pagini - rezumatul Hen
riadei. Lucrarea are 250 pagini. 

10. lntîmplările lui Lazarilă Torma. Tălmăcite din limba franţo
zească în cea rumănească de D. Serdarul Scarlat Barbu Cîmpeanu. In
tîia tipărire. Tomul I. Bucureşti. S-au tipărit la Z. Carcalechi, 1839. 

Volumul II deşi a fost tipărit în acelaşi an, nu a mai văzut lumina 
tiparului în aceiaşi tipografie, ci în tipografia lui C. Pencovici, aşa cum 
reiese din foaia de titlu : „ ... de sărdaru Scarlat Barbul Cîmpeanu. Noă 
tipărire. Tomul II. Bucureşti, tipografia Pitarului Constandin Penco
vici, 1839." 

Primul volum are 136 pagini, iar al doilea 166. La sfîrşitul volu
mului II sînt trecute numele celor ce au ajutat la tipărirea acestei 
cărţi, (din : Bucureşti, Craiova, Cerneţi, Rîmnicul Vîlcii, Slatina, Piteşti, 
Ploieşti, Călăraşi, Focşani). In continuare arată că se pot cumpăra volu~ 
mele respective de la toate librăriile din Bucureşti precum şi de la Tipo
grafia Pencovici. 

Pe vol. II, găsim şi 2 stampile : „Librăria şi Papetăria Nicolai A. Pe
troff Bîrlad." 

11. Povestirea arabică vrednică de băgare în seamă. Găsită în ma
nuscris şi îndreptată de Stanciu Gheorghiescu. Bucureşti. Tipografia Pita
rului Constantin Pencovici 1839. 

In primele pagini autorul se adresează lui Anton Pann, arătîndu-i 
că această povestire ar face parte din povestirile : „Halima", dar că ar fi 
fost omisă de Ioan Gherasim Gorjan în cele patru volume scoase de el. 
ln acelaş timp îi cere lui Anton Pann să-i spună dacă consideră nece
sară publicarea acesteia, urmînd să suporte autorul cheltuielile de ti
părire. Nota respectivă este datată : „Cîmpul Lung 1889". Desigur că 
este greşită datarea. Probabil că este vorba de anul 1839. (Anton Pann 
a murit în 1854). · 

Anton Pann îi răspunde că a dat-o la tipărire considerînd-o in
teresantă. Povestirea are 70 pagini. 
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12. Don Chishot de la Mancha. Din scrierile lui M. Cervantes. Tra
dus în rumăneşte din franţozeşte dupe Florian de I. R. Bucureşti. In 
tipografia lui Eliad, 1840. 

Lucrarea arc 528 pagini. · 
13. Papagalul. Istoria morală. Tradusă din franţozeşte de Tudorache· 

Bikiurescu. Bucureşti, 1840. Tipografia pitarului C. Pencovici. 
Cartea are 64 pagini. In trei locuri au fost aplicate stampile din 

care aflăm că proprietarul acestei cărţi a fost prof. C. N. Mateescu din 
Rm. Vîlcea. 

14. 20 decembrie 1843. La Estraordinara Generala Adunare. De· 
L Eliade (Bucureşti}, 1843 

Poezia este cuprinsă în cele 16 pagini ale broşurii. 
15. Elisabeta sau ecsilaţii din Siberia. Tradusă din fraţozeşte de· 

A. G. Fotescu. Bucureşti, 1844. Tipografia Serdarului C. Pencovici. 
Lucrarea are 154 pagini. 

16. Iudita franţeză, sau Clotilda şi Edmond. Romanţ istoric din 
al 6-lea veac de J. E. Pacard. Tradus de I.D. Negulici. Bucureşti. Ti
părită în Tipografia lui Fr. Valbaum 1844. 

Volumul II a apărut în anul 1846 şi a fost tipărit în Tipografia 
lui I. Eliade. Pe forzaţ găsim următorul text : „gratis pentru toţi abo
naţii la educaţia mumelor de familie. Traducătorul"". 

In prefaţă, traducătorul care se adresează fetelor („dragi fete")~ 
arată că deşi „romanţul nu prea arc nume bun", totuşi pe acesta îl re-· 
comandă „fiind moral". 

Volumul I are 146 pagini, iar al doilea 144 pagini. 
17. Elvira, sau amorul fără de sffrşit. Romans. Compus de D.F.B. 

Bucureşti. Tipografia lui los. Copainig 1845. Cartea are 71 pagini. 
18. Marcel. Tradus d-ăn franţozeşte de Ioan Voinescu 1-iu. Bucu

reşti în tipografia lui Fr. Valbaum 1845. Cartea are 5:·rn pagini şi pre
zmtă legătura originală din piele de culoare verde închis cu diverse
ornamcmtaţii. 

19. Din corricolo, de Alexandru Dumas. Tradus de I. Eliade. Bucu
reşti în tipografia lui I. Eliade 1846. 

Are 368 pagini. 
20. Radul VII de la Afurrwţi. Nuvelă istorică scoasă din Istoria 

Ţărci Româneşti a veacului XVI şi tradusă în româneşte de S. Andro
nic. Bucureşti, în tipografia Colegiului Sf. Sava, 1846. Arc 156 pagini. 

21. Vînătoarea, de I.C. La.D. Hariclia C. Bucureşti 1846. In tipo-
~rafia lui Anton Pann. 

Volumul cuprinde 2 poezii : „Vînătoarca la D.H." şi „Duhovnicul'. 
şi copii." Cartea are 32 pagini. 

22. Cesar Bolliacu. Poesii nuoe. Bucureşci. In Tipografia lui 
Eliade 1847. 

Pe primele 22 de pagini se află un scurt istoric al poeziei în ge
neral. Volumul are 256 pagini şi cuprinde 45 de poezii. Foaia de titlu 
precum şi titlurile poeziilor, sînt scrise cu caractere latine, în restu! 
<;crierea este de tranziţie. 
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23. Din crimele celebre de D. A. Alexandru Dumas. Marchiza de 
Canj şi Vaninca. Traduse din franţozeşte de cadetul Grigorie Lipoiano, 
Bucureşti, Tipografia lui C. A. Rosetti & Vinterhalder, 1847. 

Are 64 pagini. 
24. Indiana de la George Sand de P. Peulescu. Bucureşti, tipogra

fia lui C. A. Rosetti şi Vinterhalder 1817. 
Cartea are 360 pagini. 
25. Secretarul intim de la George Sand. Tradusu de S. Andronicu. 

Bucuresci. In tipografia lui Eliade 1847. 
Are 298 pagini. 
26. Suvenire chi impresii, epistole chi fabule de Grigorie Alexan

<lrescul. Bucureşci. Tipografia lui C. A. Rosetti şi Winterhalder 1847. 
Cartea are 124 pagini şi cuprinde 24 poezii. In prefaţă se arată 

·Că o parte din poeziile cuprinse în volumul respectiv au mai. fost tipărit~ 
la Iaşi în anul 1842. 

27. Colecţie din poeziile D-lui Marelui Logofăt I. Văcărescu. Tipă
rite cu fondurile Asociaţii Literare. Bucureşti. Tipografia lui C. A. Rosetti 
:şi Winterhalder 1848. 

Cartea are o prefaţă de 7 pagini semnată de I. Voinescu II şi cu
prinde date biografice ale Familiei Văcărescu, precum şi încercările poe
tice ale autorului volumului respectiv. 

TEATRU 

28. Bourgeois gentilhmnme. Comedie tradusă de la Moliere de 
N. N. Bucureşti. In tipografia lui Eliad 1835. 

(Titlul şi autorul lucrării sînt scrise cu caractere latine, în restul 
·cu chirilice). Cartea arc 86 pagini şi este legată cu unnătoarele 4 piese : 

29. Domnul Pursoniac, comedie în 3 acte. Tradusă din franţuzeşte 
-clupă Moliere de G. Gr. Grădişteanul fiul şi tipărite din fondul ce a 
.PUS D. Căminarul I. Otitilişanul. Bucureşti, în tipografia lui Eliad 1836. 

Arc 110 pagini; doar numele lui Moliere este scris cu carac
tere latine. 

30. Doă bilete sau omorezatul nerod. Comedie într-un act. Tradusă 
·din Florian de I. Creţeanu. Bucureşti. In tipografia lui Eliad 1836. 

Are 36 de pagini. Numele traducătorului este scris cu caractere 
latine în restul cu cirilice. 

31. Gemenii din Bergam. Comedie într-un act. Tradusă de la Flo
.rian de praporgicul I. Florescul. Bucureşti. ln Tipografia lui Eliad 1836. 

Cartea are 36 de pagini. Ca şi în titlul anterior numele tradu
icătorului este scris cu caractere latine. 

32. Gredinarul orb sau c"lloiul Inflorit. Comedie cu cîntecc în doă 
acil>. Tradusă de D. marele logofăt I. Văcărescu!. Bucureşti. In tipogra
fia lui Eliad. 1836. 

Titlul lucrării este scris cu caractere latine, iar lucrarea cu chi-
;rilicC'. 
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33. Juneţea lui Carol II. Comedie în trei acte de la Alexandru 
Duval de căpitanul I. Voinescul. Bucureşti. In tipografia lui I. Eliad, 1836. 

Pe coperta cărţii este trecut astfel : ,, ... De. D. Maiorul I. Voines
cul II Bucureşti în tipografia lui Eliad, 1837." Cartea are 84 de pagini. 
cr'extul este scris cu caractere chirilice ; In titlul lucrării „Carol II" este 
scris cu caractere latine. 

34. Din operele lui Victor Hugo. Angelo Tiranul Padovei. Tradusă 
de D. C. Negruţţi. Bucureşti. In tipografia lui Eliad 1837. · 

In prefaţă traducătorul mulţumeşte lui Eliade pentru condiţiile 
grafice deosebite în care a fost tipărită lucrarea : „Maria Tudor d'Engli
tera, pe care a tradus-o tot C. Negruţţi. 

35. Repertoriul Teatrului Naţional. Triumful Amorului. Comedie 
fTOdevil de D. Winterhalder. Tipărit din fondul D. căminarului I. Otitili
şanu. Bucureşti. In tipografia lui Eliad, 1836. 

Lucrarea are 67 pagini. 
36. Sgîrcitul, Comedie în cinci acte. De la Moliere. Tradusă de 

I. Ruset. Bucureşti. In tipografia lui Eliad 1836. 
Are 110 pagini. Din această lucrare biblioteca noastră deţine trei 

exemplare. 
37. Vicleniile lui Scapin. Comedie în trei acte de la Moliere. Tra

dusă de C. Rasti. Bucureşti în tipografia lui Eliad. 1836. Are 122 pagini. 
38. Virginia, tragedie în 5 acte, tradusă de la Alfieri de C. Aristia, 

profesor de declamaţie în Şcoala Filarmonică şi de limbă franţozească 
în Colegiul Sf. Sava. Bucureşti, în Tipografia lui Eliad 1836. 

Este tipărită cu caractere chirilice cu excepţia titlului adică „Vir
ginia", care este cu caractere latine, precum _şi cuvîntul „Domului", din 
prefaţă. Prefaţa cărţii este închinată Logof. Văcărescu!, care l-a îndem
nat pe C. Aristia să rămînă în ţară, şi drept recunoştinţă, a încercat 
să traducă această carte. Cartea are 74 pagini. 

39. Din operele lui Alfieri „Saul". Tomul I. Tradu.se de C. Aristia. 
Bucureşti. In tipografia lui Eliad 1836. 

(Este o tragedie în 5 acte). In prefaţă C. Aristia arată că închină 
această traducerP. lui Eliad. (Eliade Rădulescu). 

40. Ceasurile de mulţumire ale lui C. A. Rosetti, Bucureşti, Tipo
grafia curţii a lui Fred. Valbaum. 1843. 

Cartea cuprinde: „Manfred, poemă dramatică de Lord Bryon. 
U'radus din englezeşte şi închinat D. Colonel Ioan Cîmpineanu de 
C. A. Rosetti şi „Poezii închinate sexului frumos." (poezii de C. A. Ro
setti). 

Are 293 pagini. 
41. Norma. Tragedie lirică de Felice Romani, tradusă de I. E. Bucu

reşti, în tipografia lui Eliade 1843. 
In prefaţă traducătorul arată că : „Speranţa că vom putea vreodată 

avea şi un teatru naţional, a făcut pe traducător a da o traducţie care 
să se poată cînta pe muzica lui Bellini. 

42. Julie Cezar, tragedie în cinci acte de Villiam Shecspeare (!). Tra
dusă de S. Stoica. Bucureşci. In tipografia lui Eliade 1848. Are 166 pagini. 
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43. Lucia de Lammermoor. Dramă lirică în trei acte. Tradusă din' 
limba italiană de S. Salvatore muzica de Gaetona Donizetti. Bucureşti. 
Tipărit la Iosif Copainig 1845. Are 58 pagini. 

44. Campanatorulu de 1-Santul- Paul, Dramă în patru acte. Pro
cedată d-un prologu, de la Bouchardi. Tradusă P. Theulescu. Bucureşti. 
cu tiparul Colegiul Naţional. 1846. Lucrarea are 148 pagini. 

45. Francesca de la Rimini. Tragedie în 5 acte de Ulivo Buchi. 
Tradusă slobod în limba românească de Simeon Marcovici. Bucureşti. 
In tipografia Colegiului Sf. Sava 1846. 

Este o traducere din limba italiană. 
Traducătorul dedică cartea : „Măriei sale Preaînălţatei Doamne 

Maria Bibescu". 
Are 7 O pagini. 
46. Repertoriul Teatrului românesc. Nepotul la unchiu, comedie· 

în 3 acte. Tradusă de la Picard de D. Moşoi. Bucureşti.. In tipografia Co
legiului Sf. Sava. 1846. 

Pe coperta din spate a cărţii se află o însemnare a traducătorului: 
în care mulţumeşte aQc>naţilor şi îi roagă să subscrie şi la piesa care 
se află sub tipar : „Măritişul fără voie", „dramă în cinci acte în broşură 
de 10 coale şi va costa 2 sfanţihi". 

47. Bertrand şi Raton sau Meşteşugul de a conspira. Comedie în, 
5 acte. Din ale lui Evghenie Scrib. Editor C. A. Rosetti şi Winterhal
der. 1847. 

Are 204 pagini. La sfîrşitul lucrării are o listă a cărţilor care se 
află de vînzare în Librăria lui C. A. Rosetti şi Winterhalder. 

48. Dragostea din Copilărie. Dramă în 2 acte. Editori C. A. Rosetti 
şi Winterhalder 1847. 

· Are 4 7 pagini. 
49. O soare la mahala, sau amestecul de dorinţe. Comedie în două. 

acte compusă de Costache Caragiale, 1847. 
Are 85 pagini (lipsesc primele 8 pagini). 
50. Zoe, dramă în trei acte de I. Catina. Bucureşti. Tipografia lui; 

C. A. Rosetti şi Winterhalder 1847. 
Pe verso foii de titlu : „Tipărită din fondul societăţii bibliofile". 

Cartea are 86 pagini. 
51. Napoleon la Soen-Brun şi Sînta Elena. Doă drame istorice de 

I. Văcărescu. Bucureşti. Tipografia lui C. A. Rosetti şi Winterhal
der. 1847. 

Are 148 pagini. 

II. ISTORIE 

1. Oştirea Franţezilor în Rossia la leat 1812 ; cu adeogare de oareş. 
care cărţi împărăteşti publicuite în vremea Răzmiriţii. Tălmăcite după 
cea grecească în limba rumânească de Parascheva Cluceru de Arie. Si 
dată în tipar la privegheata tipografie din Bucureşti supt Eforia dum
nealor Boierilor Răducanul Clinceanul Biv. Vel. Stolnic şi Dimitrache 
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'Topliceanul Biv. vel. serdar. La anul de la naştc.;rea Domnului şi Mîn
·tuitorului nostru 1828. 

Are 136 pagini. Deasupra textului se află un frontispiciu de flori 
în mijlocul căreia este stema Ţării Româneşti, şi care este lucrat de 
către „Ieromonah Constantie". Pe primele 103 pagini se află istoricul 
campaniei, după care urmează 7 scrisori ale Ţarului Alexandru al 
Rusiei : „Cărţi Impărăteşti publicate în vremea războiului la anul 1812". 
Pe ultima foaie sub titlul „Obrazile ajutătoare" sînt trecute în ordine 
alfabetică persoanele care au ajutat la tipărirea cărţii. 

2. Idee repede de Istoria Principatului Ţării Rumâneşti de F. Aron, 
profesor de istorie generală în Colegiul Sf. Sava din Bucureşti. Tomul 
III Bucureşti. In tipografia lui I. Eliad 1838. 

In prefaţă autorul arată că ar mai fi necesare încă cinci tomuri 
pentru „o toată istorie". In continuare arată că dacă publicul l-ar ajuta 
31/a cum l-a ajutat şi la primele trei volume, s-ar apuca să tipărească 
următoarele volume. Volumul III se opreşte la anul 1615. 

La sfîrşitul lucrării găsim „numele acestor persoane care au bine
Yoit a se prenumăra la tomul III" (Sînt trecute numele a 11 persoane 
din Bucureşti şi 17 din Cernăuţi. 

3. Istoria lui Napoleon Bonaparte. Tradusă din franţozeşte de 
D. Sărdarul Scarlat Geanoglu. Bucureşti, în tipografia Colegiului 
.Sf. Sava 1840. 

Lucrarea arc 220 pagini. 
4. Aducerea trupului lui Napoleon în Franţa. Tradusă din fran

tozcşte de paharnicul Scarlat Gcanoglu, Bucureşti 1843. Tipografia Curţii 
lui Frid Valbaum. 

5. Manuscris din Santa Elena. Tradusă de reposatul Alcsandru 
Iorgulescu şi tipărit în memoria lui de părintele său D. Scarlat Iorgu
ll'scu. Bucureşti. In tipografia lui Eliade, 1846. Lucrarea are 117 pagini. 

6. Table istorice. Intîmplările principale ale relaţiilor politiceşti din 
afară şi a cursului desvoltării noroadelor şi a staturilor lumei vechi şi 
nouă în rîndurile lor etnografică şi hronologhică de Dr. Eduard Vehse, cs. 
arhivar din Sacsonia. Despărţirea I Istoria politică. Despărţirea II Istoria 
·culturii. Bucureşti, tipografia lui Friderih Valbaum 1841. 

Muzeul deţine două exemplare din această lucrare. Pe ambele se 
.află cite o dedicaţie din partea traducătorului. Astfel pe unul din 
cxL·mplare I. Voinescu a sens : A monsier L'aga de Baltatschanos 
Souvcnir de la part du traducteur Jean Voynesco", iar pe al doilea 
C'X('mplar" „A monsier le grad Logophete Jan de Golesc.'O hommage offert 
par son ami J. Voinesco." 

7. lnvăţăturile Bunului şi credinciosului domn a Ţării Româneşti, 
.\'eagoe Basarab vv. d. către fiul său Teodosie tT. d. Bucureşti. ln tipo
grafia Colegiului Sf. Sava. 1843. 

Lucrarea are 338 pagini. 
8. Din preludările lui Alexandru Zane. Bucureşti. Tipografia Ios. 

<Copainig 1845. 
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Lucrarea are 74 pagini. La sfîrşitul ci se mai află două mici lu
crări : „Oceanu" datata : decembr. 1840. şi „Emigraţiunea'' - datată : 
.mai 1840. 

9. Istoria lui Carol XII Regele Svatiei. Tradusă din franţozeşte de 
N. D. Racoviţă. Bucureşci în tipografia lui Eliade 1845. 

Lucrarea cuprinde 2 volume, primul care a apărut în 1845, are 
200 pagini, iar al doilea a apărut în anul 1846 şi are 184 pagini. 

Pe forzaţul doi al copertei din faţă a primului volum, găsim 
următoarea însemnare : „la 1873 Ian. 17, 4 ore dimineţa joi Episcopul 
Dionisie +" 

10. Coup d'oeil sur l'histoire des Romaine par A. Treb Laurian, 
professeur de philosophie au College National Bucureşti. Imprimerie du 
College Naţional 1846. 

Cartea are 7 4 pagini. La sfîrşi tul cărţii se arată că se găseşte de 
vînzare în toate librăriile din laşi şi Cronstadt, iar mai jos : Magazin 
Istoricu pentru Dacia subtu redac, l'lli A. T. Laurianu, et. N. Bălcescu, 
tom. I 7 zwanz, tom II 6 zwanz';. 

De asemenea anunţă apariţia: Grammaire raisonnee de la langue 
roumaine par A. Treb. Lauriani. Prix de subscriptione 7 zwanz." 

III. MEDICINA 

1. Oglinda sănătăţii şi a frumuseţii omeneşti. Mijloace şi leacuri 
de ocrotirea şi de îndreptarea stricăciunilor. Alcătuită şi întocmită spre 
folosul neamului romînesc. De Ştefan Vasile Piscupescu doctorul Poliţiei 
Bucureştilor, a Prinţipatului Ţării Româneşti. 

Şi pusă în tipar cu cheltuielile dumnealui Vasile Manole Epistatul 
tipografii, la care să şi află spre vînzare. In Bucureşti. In tipografia de 
la Cismea 1829 

·Cartea are 332 pagini. Cuprinde o dedicaţie şi apoi de la pag. 1-49 
o prefaţă, semnată Şt. D. 

2. Descrierea cu deamănuntul asupra aşezămîntului de cură cu apă 
rece şi asupra metodului de tămăduire a lui Prisnit de la Grefenberg cu 
adăogare de chipul de a tămădui cu desăvîrşire, după metodul de cură 
de la Grefenberg, prin întrebuinţarea apei reci şi a năduşelii. Şaptezeci 
boale ce se întîmplă mai des precum : reumatism, sifils, sau patimi 
lumeşti, trînşi, ipohondrie, friguri, inflamaţii, holeră, precum şi o mul
ţime de alte boale hronice sau altfel. Cartea manuală pentru cei care 
doresc a călători la Grefenberg sau la alt aşezămînt de cură :eu apă 
rece, sau care voesc a face o asemenea cură în casă, precum şi pentru 
toţi bolnavi (1), de Carol Munde scl. scl. scl. tălmăcită din nenţeşte 
1n româneşte. Bucureşti în tipografia Colegiului Sf. Sava 1840. 

Faţă de foaia de titlu unde este prezentat titlu lucrării foarte 
dezvoltat, pe copertă găsim doar : „descrierea curei de apă rece şi a 
metodului de tămăduire a lui Prisaniţ de la Grefenberg". 

Pe forzatul cărţii se află cinci gravuri care reprezintă scene de 
tratament. Gravurile sînt executate de „Litografia lui Fr. Valbaum, 1840". 
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3. Despre apa minerală de la Balta Albă, descriere povăţuitoare de 
doctorul Vidman, stab-doctor al miliţii în Spitalul de la Mihai Vodă 
Bucureşti. Tipografia lui C. A. Rosetti şi Vinterhalder 1847. 

La sfîrşitul lucrării se află tipărit următorul text : „Primit şi slobod 
a se tipări N. Gusi". Are 32 pagini. 

4. Practica doctorului de casă. Cunoştinţa apărării ş-a tămăduirii 
boalelor, bărbăteşti, femeieşti şi copilăreşti. C-o prescurtare de hirurgie 
de materia medica şi de veterinerie pentru doctor şi norod. Tipărită în 
luminatele zile ale Mării Sale George D. Bibescu vv D. Domn Stăpînitor 
a toată Ţara Românească. Şi alcătuită spre ostesc folos al sănătăţii 
de Ştefan Vasile Episcupescul, doctorul Poliţii Bucureştilor. Bucureşti 
In tipografia Colegiului Sf. Sava 1846. 

Pe verso filei de titlu se află o notă prin care autorul cere ca să 
nu se aprobe tipărirea acestei cărţi, în original sau tălmăcită - în alte 
state - pînă nu prezintă adeverinţă că a plătit autorului suma de două 
~llte de galbeni, pentru o mie de exemplare. 

· In prefaţă arătă că a fost sprijinit materialiceşte doar de clucerul 
Petrache Poenarul, Căminarul Pavel şi Clucerul Iancul Donea. 

I V. DIDACTICE 

I. Loghică carea acum întîiu s-a tălmăcit în limba patriei cu în
demînarea preasfinţitului mitropolit al Ungrovlahiei chir Grigorie. In 
zilele binecredinciosului şi luminatului nostru domn Grigorie Dimitrie 
Ghica Voevod, într-al patrulea an al domniei Mării Sale. Şi s-au tipărit 
cu cheltuiala iubitorului de Dumnezeu episcop al Argeşului chir Gri
gorie, de care iaste tîlmăcită. In Bucureşti, în Tipografia Sfintei Mi
tropolii în anul mîntuirii 1827. De Ieromonahul Stratonic tipografuL 

Pe verso foii de titlu se află stema ţării şi iniţialele domnitorului, 
iar dedesubdt - 6 versuri. 

2. Istoria universală pe scurt a celor mai însemnate întîmplări din 
lume pentru uzul şcoalelor primare. Compusă de G. G. Bredov şi tradusă. 
din nemţeşte de I. Scarlat. Bucureşti în tipografia de curînd întemeiată 
1832. (în greceşte). 

Lucrarea are 193 pagini. Pe foile liminare se află o notă în legătură 
cu apariţia acestei cărţi. Pe ultimele foi lista abonaţilor care sînt din : 
Bucureşti, Tîrgovişte, Craiova, Buzău, !anina, Zagara, Melenic, Seres, 
Braşov. Pe ultima foaie - errata. 

3. Dascăl pentru limba franţozească, adică carte cu astfeli de în
lesniri mari pentru limba şi citirea franţozească, în cît va putea fieşcare 
a citi şi a învăţa singur o mulţime mare de ziceri şi de vorbiri fraţo
zeşti, ajunge numai să ştie citi româneşte. Acum întîiu într-ast chip 
întocmită de D. I. Gherasim Gorjan, profesorul şi închinată cu toată 
plecăciunea prea bunului patriot D. Medelnicerului, I. Budişteanu. Ti
părită în anul 1932. 

Cartea are 139 de pagini şi prezintă legătura originală în piele 
neagră cu înflorituri de aur. 
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Pe forzaţul copertei din spate se află următoarea adnotare : 
.. Această carte au fost a D-lui Domnu Alecu Lisviodax şi mi-au hărăzită 
mie la anul 1859, în martie 13 însumu Z. Petrescu". 

4. Culegerea din cele mai frumoase nopţi ale lui Yung de Ser
darul Simeon Marcovici profesor de retorică în Colegiul Naţional Sf. 
Sava din Bucureşti. A doua ediţie îndreptată şi adăugită cu cuvînt 
qJ lui Yung asupra a doa veniri şi cu un cuvînt dintr-ale Episcopului. 
Masilion. Carte primită de consiliul profesoral pentru deprinderea ti
nerimei la analisuri şi la compuneri. Bucureşti, în tipografia lui 
Eliad 1835. 

Cartea are 140 de pagini. 
fi.. Culegere din a doua lectură franţozească pentru cele mai înalte 

şcoale primare, sau lecţii istorice, fizice şi morale înşirate de D. J. Wilm 
şi traduse de serdarul C. Aristia. Bucureşti. ln tipografia Colegiului 
Sf. Sava. 1839 

Are 66 pagini, iar preţul unui exemplar este de doi lei. 
6. Pentru educaţia copiilor scrisă în limba franţozească de Doamna 

Compan şi tradusă în rumâneşte de o mumă pe care esperienţa a po..: 
văţuit-o a adăoga şi de la sine oarecare însemnări. Bucureşti. In Tipo
grafia Colegiului Sf. Sava 1839. Are 98 pagini. 

7. Meşteşugul maşării pentru învăţătura moaşelor la Institutut 
Maternităţii din Bucureşti. La tipografia lui August Ruof. 1839. 

ln continuare autorul arată că : Scotu acest manual sub îndemnul 
lui marele ban Mihail Ghica care ocîrmuia spitalul Pantelemon (fonda
ţiunea Ghiculeştilor). 

Cartea are 122 pagini şi XXVI tabele. Pe copertă se află imprimat 
numele proprietarului acestei cărţi : Moaşa Elena Pînzărescu". 

8. Băgări de seamă asupra canoanelor grămăticeşti de vornicul 
Iordache Golescul fiul răposatului Banului Radul Golescul în zilele Prea
înălţaului nostru Domn Alecsandru Dim. Ghica voevod şi tipărită cu 
însuşi cheltuiala a D-lui Vornicul. Bucureşti. ln tipografia lui Eliad 1840. 

Cartea are 254 pagini, plus 13 tabele. 
9. Grammaire roumâne a l'usage des francaise par. J. A. Vaillant. 

Bouccurest chez Frederic Walbaum 1840. 
Are 116 pagini. Muzeul deţine două exemplare din această lucrare. 
10. Dissertation composee pour l'ouverture de la clase de poesiti 

grecque au college de St. Sava servant d'introduction au cours de l'annee 
scholaire par G. G. Pappadopoulos, professeur de literature et de la 
langue grecques. Bucarest 1840. 

11. Scalar sătean sau cărticica cuprinzătoare de învăţături folosi
toare. Acum întîiu alcătuită şi dată la lumină de pitarul I. Gherasim 
Gorjanul, profesorul judeţului lalomiţii. Bucureşti. Tipografia pitarului 
Constantind Pencovici 1840. 

Are 120 pagini. 
12. Noul docsastar prefăcut în româneşte după metodul vechiu al 

serd. Dionisie Fotino şi dat la lumină pe acest metod nou în zilele oblă
duirii prea înălţatului nostru prinţ Alecsandru Ghica cu binecuvîntarea 
şi ajutorul înalt Prea Sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei Domnul 
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D. Neofit întru întîiul an al arhipăstorii sale. De Anton Pann. Bucu
reşti 1841. In tipografia pitarului Const. Pencovici, supt direcţia lui 
Iosif Copainig care a lucrat şi notele de cîntare. Tomul I. 

Pe primele pagini se află o prefaţă de Anton Pann în care arată 
necesitatea învăţăturii temeinice a docsastarului care se va preda ime
diat după anastasimatar. 

Cartea are 324 pagini, plus 32 „adause". Pe ultimile cinci pagini 
se află : „lnsemnare pe lîngă altele ce sau adăugat în acest docsastar 
(nefiind în cel grecesc), s-au alcătuit mai tîrziu şi Adaosul, care sau 
aşezat la sfîrşitul cărţii, nădăjduind că nu se va scumpi fiecare adaus 
peste preţul ce sau pus în foaia prenumeraţii încă cîte trei sfanţi, spre 
despăgubirea mea. Anton Pann". 

13. Istoria elementară pentru trebuinţa tinerimei moldoî rumă
neşti de L. Repi. Istoria Imperiului din Răsărit. Imperiul din Apus. 
Imperiul Germani şi a monarhii franţozeşti. Bucureşti, tipări la Fr. 
Valbaum 1841. 

Textul este prezentat în două limbi; pe pagina din dreapta în 
limba română, iar pe pagina din stînga în limba franceză. 

Lucrarea are 336 pagini. 
14. Secondes lectures francaises a l'lusage des classes primaJres 

superieurs. Boucourest. Imprimerie du College St. Sava. 1841. 
Are 158 pagini. Preţul unui exemplar este de doi sfanţi. 
15. Manual pentru îngrijitorii şi îngrijitoarele de bolnavi, pentru 

îngrijitoarele de femei lehuze, pentru moaşe şi pentru mume de familie 
în deobşte de F. E. Fodore, profesor de medicină legală în Facultatea 
de Medicină din Strasburg s.c.l. Tradusă în romăneşte şi tipărită cu chel
tuiala din economiile Casei spitalului Sf. Pantelimon, mai cu seamă 
pentru întrebuinţarea şcoalelor din şcoala de moşit din Bucureşti. In ti
pografia lui Eliade. 1842. 

Lucrarea are 188 pagini. A fost tradusă de N. A. Creţulescu doctor 
în medicină, la rugămintea marelui ban Mihail Ghika mistrul treburilor 
din Lăuntru. 

16. Crucea de lemn sau mîngiere în nenorociri istorie folositoare şi 
instructivă pentru copii. Tradusă de franţozeşte de A. Creţulescu. Bucu
reşti. Tipărit la Zaharia Caracalechi şi fiul 1842. 

Are 42 pagini. 
17. Manual de anatomie discriptivă de N. A. Creţulescu doctor în 

medicină. Tipărită cu cheltuiala casei spitalului Sf. Pantelemon Bucu
reşti. In tipografia lui Eliad 1843. 

Nu este o lucrare originală, ci o prelucrare după cele patru volume 
ale lui Cruveilie şi după lucrarea într-un volum a lui Lot. 

Pe această carte care are 548 pagini, găsim şi o însemnare mar
ginală în legătură cu Marele incendiu din 184 7 : „Această carte este a 
lui Răducan Nicolae în zioa de Paşte la 23 martie anul 1847, la ceasuri 
turceşti, focul (text rupt), şi a ţinut o săptărnînă şi s-a stins o lumea 
arăta lumea cătu şi multe biserici. Atătea cătăţime la 300 omeni au 
păgubitu casele loru". 
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18. Dopia scriptură sau ţinerea :atastiselor în partidă simplă şi 
in partidă îndoită, alcătuită în 21 de lecţii care să se poată înţelege şi 
de aceia ce n-au nici o ideie de ,această ştiinţă, fără învăţător, de 
J. Jaclot, profesor de contabilitate comerţială în Paris. Partea I, Bucu
reşti. In tipografia lui Eliade 18-14. Lucrarea a fost tradusă de către 
Dim. Iarcu, fiind prima carte de acest gen tradusă în limba română. 
Partea I a are 279 de [pagini, iar a doua care a fost tipărită un an mai 
tîrziu 464 pagini plus o planşe. 

19. Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericeşti sau gramatica 
melodică. Predat în Seminarul Sfintei Mitropolii în zilele !nalt Prea 
Sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei D. D. Neofit şi tipărit într-al cin
cilea an al arhipăstoriei sale de Anton Pann. Bucureşti întru a sa Tipo
grafie de muzică bisericească 1845. 

Lucrarea are 321 pagini. Pe ultimile file se află numele abonaţilor, 
precum şi numărul de exemplare. Are legătura originală în piele de cu
loare maro cu unele ornamentaţii. 

Pe frozaţul copertei din faţă, găsim însemnarea : „Acest teoreticon 
este a lui Teodorache Ionescu, 1859 aprilie 28". 

20. Elemente de Istoria lumii pentru trebuinţa tinerimii începă
toare din aşezămintele de învăţătură şi creştere poblice şi private de 
F. Arion, profesor de istorie generală a lumii în Colegiul Naţional Sf. 
Sava 1845. 

21. Catehism elementar al religiei creştine : după mărturisirea drept 
credincioasei Biserici a Răsăritului ; pentru trebuinţa tinerilor de amîn
două sexele din aşezămintele de învăţătură şi creştere publice şi pri
vate. Cu binecuvîntarea, Prea, Sfinţii Sale Domnului Domn Neofit Ar
hiepiscop şi Mitropolit a tată Ţara Românească, prea cinstit şi Exarh 
al plaiurilor, locţiitor al Chesarii Capadochii, prezident al Ordinarii şi Ex
traordinarii obşteştiii Adunări, cavaler a mai multor ordine, şi. el. ~i. cL 
Bucureşti în tipografia Sf. Sava 1846. 

Are 71 pagini. 
22. Manual de economie casnică, sau datoriile materiale şi morale 

ale stăpînei de casă de I. Penescu, profesor în seminarul Sf. Mitr. Cu 
voia cinst. Eforii a Şcoalelor. Pentru învăţătura fetelor. 

Bucureşti în Tipografia lui Anton Pann 1846. 
Are 95 de pagini. Prezintă legătura originală din piele de culoare 

vişinie cu dungi aurii. 
23. Cuvintele înţeleptului Masilon sau Petit Careme, mic post„ 

tălmăcite şi tipărite cu voia şi blagoslovenia preasfinţitului arhiepiscop 
şi mitropolit al Ungrovlahiei Domnul D. Neofil II de Efrosin Poteca, 
arhim. Motrean. Bucureşti. Tipografia lui C. A. Rosetti şi Vinterhal
der 1846. 

Pe primele pagini se află „cuvînt" adresat Domnului, apoi altul 
Erodiaconului Dionisie Romano. Corectura lucrării a fost făcută de către 
Romano care la cererea autorului a înmînat 900 de exemplare din cele 
1000 cîte au fost tipărite, vorniceşei C. Elisaveta Ştirbeiu pentru şcoala 
înfiinţată de ea, iar celelalte 100 la Craiova la Cancelaria Episcopiei. 
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Pe următoarele foi se află răspunsul lui Romano arătînd că a 
îndeplinit rugămintea autorului. 

Lucrarea are 272 de pagini. 
24. Manual de filozofie, lucrat după programa Universităţii de la 

Paris din 1840 de A. Delavigne licenţiat al Academiei din Paris. Tradus 
de A. Treb. Laurianu, prof. de filozofie în Colegiul Naţional. Bucureşti 
cu tipa:rul Colegiului Naţional 1847. 

Lucrarea are 220 pagini şi 6 capitole. 
25. Prietenul tinerimii, o carte de citire pentru şcoalele populare, 

de G. P. Vilmsen, tradus din limba germană de I.C.T. A doa ediţie 
tipărită de fondurile asociaţiei Literale. Preţul 3 lei. Bucureşti. Tipografia 
lui C. A. Rosetti şi Vinterhalder 1848. 

Are 272 pagini. 
26. Dicţionare. Cabinet de conversaţie pentru 10 limbi; sau cule

gerea de întrăvorbire pentru viaţa soţială în limba latinească, italienească, 
franţozească, românească, ungurească, nemţească, rusească, sirbească şi 
grecească. Bucureşti. Tipărită şi de vînzare la Fr. Valbaum librerul 
curţii 1839. 

Are 11 O pagini. 
27. Vocabular franţezo-românesc, după cea din urmă ediţie a dic

ţionarului de academia franţozească cu adăogarea, de multe ziceri culese 
din deosebite dicţionare. P. Poenaru Director al Şcoalelor Naţionale, 
F. Aron şi G. Hill profesori la Colegiul Sf. Sava. Tomul întîi A - H. 
Bucureşti în Tipografia Colegiului Sf. Sava 1840. 

Volumul II apare în anul 1841 ; primul volum are 824 pagini, iar 
al doilea 836. 

28. Zaradi yozrojddenie novoi Bolgarscoi slovesnosti ili nauki so
cinenie, ili cnijita russcago istoria pisatelea Venelina. Moscova 1838. 
Prevel gubernschi secretar M. Chifalov tetevenet să pritureanie neacol
-copeasnii, i istorii zaradi polu. slaveane, ili nimune (Moldo-Vlasâ) l nea
coihă dostopameatetvă i mudrâhă izrecenii. Bucureşti na peceatana cu 
ilosifa Copainiga sosă bucyî pitara C. Pencovicea. 1842. 

Are 106 pagini. 
29. Vocabular de stră.ine în limba română adică slavone, ungureşti, 

turceşti, nemţeşti, greceşti etc. De I. Eliade. Bucreşci. In tipografia lui 
Eliade 1847. 

Lucrarea are 98 pagini. 

V. LEGIUIRI, REGULAMENTE 

1. Regulamentul organic Bucureşti 1832. 
Are 56 pagini plus 3 nenumerotate. ln prima parte este prezentat 

cuprinsul ; are 9 capitole. 
2. Relaţie de lucrărlle Departamentului Logofeţiei Trebtlor biseri

ceşti, cuvîntată la obşteasca adunare în seanţa de la 16 Noemvrie leat 
1834 de către marele logofăt Barbu Ştirbeiu. Bucureşti. In tipografia 
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lui Eliad 1834. Cartea arc 64 pagini. Pe marginea textului se află cite 
un mic rezumat al capitolelor respective. 

3. Regulamentul judeciitoresc coprinzător de capul al şaptelea din 
Regulamentul Organic asu,pra administraţiei judecăţilor şi a organizaţiei 
judecătoriilor din Prinţipatul Ţării Rumâneşti, după cum s-a întrupat 
~i s-a primit la cinstita Obşteasca Adunare cu legiuirile judecătoreşti din 
.anii 1831, 1832, 1833 şi cu adăugirea a legiuirilor judecătoreşti din ani 
următori pînă în zioa de astăzi; tipărit acum în zilele prea-înălţatului 
nostru domn Alexandru D. Ghica, cu înaltă slobozenie, prin stăruinţa 
şi cheltuiala D. Sărd. S. Marcovici. 

Bucureşti. ln tipografia lui I. Eliad 1839. 
Pe verso foii de titlu se află următorul text: „Ecsamplarele cerute 

de pravilă s-au depus la locurile semnate şi această ediţie este proprie
tate a subiscălitului. Editorul. 

Are 188 de pagini şi un tabel. Paginaţia este greşită căci de la 
pag. 149 continuă cu 145. 

4. Pravilniceasca condică a domnului Alexandru Ioan lpsilant V. V. 
Tipărită acum din nou greceşte şi rumăneşte de C. N. Brăiloiu, procu
rorul Curţii apelative de comers. Bucureşti. In tipografia Curţii. Fre
deric Valbaum. 1841. 

Are 176 pagini. Textul în greceşte şi româneşte ; pagina din stinga 
greceşte, iar cea din drepta româneşte. 

5. Legiuire a Prinţipatului Ţării Româneşti întocmită sub fostu 
domn Ioan Gheorghe Caragea. Atreia oară tipărită cu înalta slobozenie, 
în zilele Mării Sale prea înălţatului nostru domn Gheorghie Dimitrie 
Bibescu adăogată la sfîrşit cu toate legiuirile privitoare la pricini civile. 
De D. Cluceru Simeon Marcovici. Bucureşti, în privileghiata tipografie 
a Curţii. 1845. 

Are 170 pagini ; este incomplectă. 
6. Regulamentul organic întrupat cu legiuirile din anii 1831, 1832, 

·şi 1833 şi adăugat la sfîrşit cu legăturile de la anul 1834 pînă acum 
împărţită pe fiecare an ,precum şi cu o scară desluşită a materiilor. Acum 
a doua oară tipărită cu slobozenia înaltei stăpîniri în zilele prea 
înălţatului prinţ şi domn stăpînitor a toată Ţara Rumănească Gheorghe 
D. Bibescu V. V. Bucureşti, tipărit la Pitarul Z. Karcalechi tipograful 
Curţii. 1847. 

Are 694 pagini. 
7. Regulament ostăşesc de slujba infanterii, Cartea I, pentru slujba 

frontului. Partea I. Şcoala recruţilor. Tradusă din ruseşte de colonelul 
A. Banov. Bucureşti. Tipografia lui C. A. Rosetti şi Vinterhalder 1847. 

Are 242 pagini, şi prezintă o ştampilă ; Donaţiunea „General Tell". 
8. Regulament pentru alinierea şi clădirea din Capitala Bucureşti. 

Tipărit la Pitarul Zaharia Carcalechi, tipograful Curţii. 1847. 
Broşura are 1 ! pagini şi cuprinde 49 de articole. 
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VI. BISERICESTT 

1. Tomul al doilea al antologhiei după aşezămîntul siStimii ceia nouă: 
a muzichiei bisericeşti. Acum întîiu tipărit în zilele Prea luminatului 
şi Preaînălţatului nostru domn Grigorie Dimitrie Ghica Voevod întru al 
şaselea an al domniei sale. Cu voia şi blagoslovenia Prea osfinţitului 
Mitropolit a toată Ungrovlahia Kiriu Kir Grigorie întradus după cel 
grecesc pre limba noastră Românească, de Macarie Ieromonahul dascălul 
Şcoalelor de Muzichie a Patriei. In Bucureşti în sfînta Mitropolie. L<l'. 
anul 1827. 

Are 438 de pagini, prezintă bogate ornamentaţii. Paginile sînt în
cadrate în chenare. 

Pe lîngă prefaţa lui Macarie, se mai află o serie de cîntări bise
riceşti alcătuite din compoziţii bisericeşti vechi şl noi. 

2. Acattister care cuprinde Acatistul adecă lauda cea neşezută dH.re· 
Prea sfînta Născătoare de Dumnezeu şi Paraclisul. Rugăciunile Preces
taniei şi Canonul către D-nul nostru Is. Hs. 

Acum a doa oară întru acest chip tipărit în zilele Preaînălţatului 
nostru Domn Grigorie Dimitrie Ghica V. V. cu blagoslovenia Preasfin
ţitului Mitropolit a toată Ungrovlahia Kiriu Kiriu Grigorie. In Bucu
T'eşti. In Sfînta Mitropolie l8'JX 

Cartea are 154 pagini. S-a folosit tipar roşu şi negru. Paginile sînt 
încadrate într-un chenar de flori şi figuri de sfinţi ; numeroase gravuri_ 
Pe vigneta de la sfîrşit găsim scris : P. Symeon. Pe foaia de titlu jos, 
găsim următoarea adnotare : „La leat 1822 aprilie 25, am venit la mă
năstirea Ţigăneştilor de obşte cu sora Maria şi m-am dat de ascultare 
la Bol(ni)ţă fiind nacealnică maica Pahonia monaha ce mai pă urmă· 
sau numit Olimbia d ... fiind i domn Grigorie Ghica vv. şi la mănăstire
purtătoare de grijă Sf. sa maica Agripina iconoama şi [ sa maica Olimbia
şi ce sau (fila ruptă) stareţă (fila ruptă). 

Cartea prezintă legătura originală din piele maron. 
7. Hristianismul la începutul său. Ecstract din cele din urmă zii0· 

ale Pompeilor. Imitaţie de I. Eliad Bucureşti. În tipografia lui Eliad 1836 .. 
Lucrarea este incompletă are 78 pagini. 
8. Intru slava lui Dumnezeu celui în treime închinat, s-au tipărit 

această sfîntă şi de suflet folositoare carte ce cuprindea Vfetile sfinţilor· 
din luna Iulie. Acum a doao oară în zilele prea înălţatufoi nostru domn 
Alexandru Dimitrie Ghica Voevod. Intru al doilea an al domniei sale .. 
Cu blagoslovenie şi toată cheltuiala Sfintei Mitropolii în anul 1836. În 
tipografia Sfintei Mitropolii. De Melctie Monahul tipograf 

S-a folosit tipar negru. Titlul este încadrat într-o gravură. Pe· 
verso foii de titlu se află stema. (In chenarul stemei: „Ieromo Con
stantie"). Sub stemă se află 14 versuri. Pe pagina a 2-a o gravură repre
zentînd pe Sf. Ioan. Textul este reprezentat pe două coloane, iar literele· 
la început de (4lpitole sînt ornate. Pc coperta din faţă este imprimat :· 
„Casiea Ioneasca". 

9. Datoriile omului creştin întemeiate pe învăţătura Sfintei scrip
turi şi date la lumină pe limba patrii în zilele prea înălţatului d0mni 
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stăpînitor a toată ţara Rumânească Alexandru Dimitrie Ghica VV. de· 
paharnicul Simeon Marcovici. Bucureşti 1839. In tipografia pitarului 
Constandin Pencovici. 

Cartea are 52 pagini. Şi aici găsim unele însemnări marginale, 
astfel la pagina XX : „Din trale lui Cuboglu 1845 august 8 Bucureşti". 
Sau pe forzaţ : „Din trale lui Ioan Cuboglu cumpărată în patru sfanţihi 
1845 ... ?.7". 

10. Rînduiala rugăciunii la zloa ungerii cu Sfîntu Mir şi parada 
înscăunării mării Sale lui vodă Gheorghie D. Bibescu, ce este să se 
săvîrşească în 14 febr. 1843. Şi apoi asemenea se va urma în toţi anii 
la arătata zi, precum şi la 23 aprilie zioa serbării numelui mării sale. 
Care îndreptîndu-se într-acest chip de preasfinţitul Mitropolit al Un
grovlahii D. D. Neofyt, cavaler al ordinului Sf. Anii de clasul I, s-au 
dat şi în tipar. Bucureşti 1843. Tipărit la Iosif Copainig, uliţa Nemţească 
Nr. 1696. 

Lucrarea are 4 pagim. 
11. Istoria bisericească. Prescurt cuprinzătoare de cele mai \TCd

nice de ştiut întîmplări a sfintei Biserici Răsăritene, precum şi propo
văduirea credinţii, goanele eresurile soboarele ş.C'.l. Acum întîiaş dată 
tălmăcită din greceşte în limba românească. Pe lîngă care s-au adaos 
la sfîrşit cîteva ştiinţe vrednice de cunoscut românimii, scoase din 
condicile vechi a Mitropolii Ungrovlahiii de Pah. Alexandru Geanoglu 
Lesviodacs şi tipărit cu blagoslovenia şi voia Prea-asfinţii-sale părintelui 
Neofit al 2-lea, Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungrovlahiei. S-au tipărit 
la Zaharia Carcalechi, tipograf al Curţii anul 1845. 

Cartea are 50 pagini. Pe pagina IV-a găsim următoarea însemnare 
marginală : „Dăruită de mine Emilian Andrescu părintelui C. Bobulescu 
azi 1924 aprilie 7 pentru bibliotecă. „Str. Biserica Alexe Nr. 34 Bucureşti". 

Pe verso foii de titlu : „Funfzig la Filaret". 
12. Herudco - chinovnicar care coprinde în sine trei rînduri 

heruvice şi chinonice duminicale pe toate glasurile, afară de ale săp
tămînii. Lîngă care sau alăturat şi acsione 22. Prelucrate şi date la 
lumină cu binecuvîntarea înalt prea sfinţitului Arhipastor şi Mitropolit 
al Ungrovlahii D. \D. ~Neofit II, prea cinstit şi ecsarh al plaiurilor şi 
locaţiilor al Chesarii Capadochei şi cavaler al feluri de ordine. De AntoTu 
Pann profesor de muzică bisericească în Sem. Sf. Mitropolii Tom. II 
Bucureşti 1847. In tipografia sa de muzică bisericească. 

V ll. DIVERSE 

1. c'ulegere de înţelepciune. Scrisă în limba grecească; de dum
nealui Dimitrie Nicolau Darvar, iar acum tălmăcită în cea rumânească 
de Iancu Nicolae Moldovean. Şi acum întîia oară dată în tipariu. La 
privileghiata tipografie din Bucureşti. Supt eforia dumnealor boerilor 
Răducanul Clinceanu biv. vel. stolnic şi Dimitrache Topliceanul biv. vel 
serdar. 1827. 
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Are 46 pagini. Are legătura în piele maron roşcat cu o dungă aurie 
,pe margine. 

2. lnceputul, înaintarea şi scăderea idolatriei. Tradusă din franţo
zeşte de N. Apollonie. Bucureşti. In tipografia lui Eliad 1838. 

3. Oglinda înţelepciunii, cunoştinţa sineşului cuprinzătoare de an
tropologhie şi cosmologhie, spre aflarea puterilor omului şi ale naturii. 

Tipărite în luminate zilele Măriei sale Georgie Dimitrie Bibescu, 
domn stăpînitor a toată Ţara Românească şi alcătuită de Ştefan Vasile 
Episcupescu, doctorul. Bucureşti în Tipografia Colegiului Sf. Sava 1843. 

Are 58 de pagini. 
4. Descoperirea, întrebuinţarea şi formele poliţelor obicinuite in 

negoţ, sau : prescurtate a praviilor care trebuie să se păzească la darea 
-sau primirea acestor hîrti. Alcătuit şi tipărit cu cheltuiala lui A. G. So, 
lakoglu. Bucureşti. Tipografia lui Ios. Kopainig. 1845. 

Lucrarea are trei capitole : cap. I „Descoperirea poliţelor", cap. II 
„Intrebuinţarea poliţelor", cap. III „Formarea poliţelor" ; la sfîrşitul 
lucrării sînt prezentate şi 10 tipuri de formulare. 

Lucrarea are 38 de pagini. 
5. Mina lui Damaschin cuprinsă în 24 paragrafuri. Cu tntrebări 

şi răspunsuri. A doa ediţie. Indreptată cu oarecare desluşiri în regule 
şi mai adăogată de Ierom. Antonia. Bucureşti, în tipografia lui Iosif 
,copainig 1846. 

Are 30 de pagini. 
6. lnvăţătura cotului făcută pentru de a măsura ori şi cine o va 

învăţa, buţiile mari, butiile, tocitoriile, putinile şi alte vase trebuincioase 
la iconomia casnică, făcută după metodul cel mai înlesnitor, obicinuit 
.aici în Ţara Românească. Tipărită acum pentru dorinţa iubitorilor de 
a învăţa această ştiinţă a să folosi or care la ale sale trebuinţe. Bucureşti. 
'Tipografia lui Ios. Kopainig. 

Este scrisă cu caractere cirilice şi are 8 pagini. 
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EXPOZIŢII BUCUREŞTENE REFLECTATE IN COLECŢIA 
DE MEDALII A MUZEULUI DE ISTORIE A MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI - (1864-1906) 

de MARIA COJOCARESCU 

Evoluţia vieţii economice a Moldovei şi a Ţării Româneşti, a cerut 
·imperios organizarea unor expoziţii de produse locale, care au putut fi 
realizate şi în urma libertăţilor comerciale acordate de Poartă prin pacea 
de la Kuciuk-Kainargi din 1774 şi tratatul de la Adrianopole din 1829. 

Expoziţiile constituie unul din mijloacele de prezentare sintetică 
a celor mai variate produse ale unei ţări. Prin faptul că ele prezintă 
produsele industriale, agrare, culturale cele mai noi şi mai bune şi pot 
folosi mijloace diferite de prezentare a exponatelor, expoziţiile au rol 
propagandistic.' 

In anul 1839 a fost organizată prima expoziţie românească la Iaşi. 
Gazeta „Albina Românească" din 14 mai 1839, scria următoarele cu 
această ocazie : „Astăzi 14 mai, va începe în grădina domnească de la 
Socola expoziţia plantelor şi a florilor exotice". 1 

Organizarea expoziţiilor agrare, industriale în Principatele române, 
a fost impulsionată şi de expoziţiile internaţionale de la Londra din 

.anul 1851 şi de la Paris din anul 1855 ~. 
La noi, prima expoziţie cu caracter mixt a fost sugerată domni

torului Alexandru I. Cuza, în anul 1860, printre alţii şi de E. Winter
halder : „Dacă odată vom cunoaşte toate productele industriei noastre, 
dacă vom fi învăţat a preţui după adevărata ei valoare producţia indus
triei noastre naţionale, atunci va pieri şi acea indiferenţă, acea dispre
.ţuire cu care ne-am obişnuit a privi tot ce s-a produs în ţară ... " 3. 

La 12 iunie 1863, Alexandru I. Cuza a semnat ordonanţa domnească 
prin care se instituiau expoziţii anuale de produse agricole şi indus
triale pe regiuni 4. Ordonanţa împărţea ţara în 10 regiuni agricole, ur-

1 Enciclopedia României, vol. IV, Bucureşti, 1939-1943, pag. 283. 
2 B. Ţincu : Primele expoziţii economice organizate în Bucureşti în anii 

1864 şi 1865", în : Materiale de istorie şi muzeografie, vol. IV, Bucureşti, p. 273. 
3 Enciclopedia României, vol. IV, p. 280. 
' Ibidem, p. 281. 
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mînd ca în fiecare capitală de judeţ, să se organizeze cite o expoziţie 
anuală care să arate produsele regiuni"· Ca urmare a acestei ordonanţe, 
directorul Şcoalei de Agricultură de la Pantelemon, P. S. Aurelian or
ganizează expoziţia de horticultură şi apicultură care a fost deschisă 
în Cişmigiu între 1-8 octombrie 1864 6. 

Ion Ionescu de la Brad, numit Inspector General al Agriculturii 
în anul 1864, de către domnitorul Alexandru Ion Cuza, împreună cu 
P. S. Aurelian au organizat prima expoziţie naţională de agricultură 
şi industrie din Bucureşti care a funcţionat între 20-27 mai 1865, 7 în 
aceiaş vreme cu Tîrgul Moşilor, în apropiere de acesta, în casele lui 
Ion Eliade Rădulescu s. 

Cu ocazia inaugurării expoziţiilor se acordau premii care constau 
şi din emiterea unor medalii, avînd menţionate data, locul expoziţiei,. 

aşa cum se poate vedea şi din reproducerile fotografice anexate lucrării 
ele faţă. 

Lucrarea de faţă prezintă cîteva expoziţii cu caracter industrial,. 
agrar şi mixt, care au fost organizate în Bucureşti în perioada anilor 
1864-1906, ilustrate pe medaliile emise cu prilejul deschiderii lor, aflate 
în colecţia numismatică a Muzeului de Istorie a Muncipiului Bucureşti.. 

I. EXPOZITIA DE HORTICULTURA SI APICULTURA 
' ' 

DIN ANUL 1864. 10 

Av. ALECSANDRU IOAN I PRINCIPELE ROMANII 1864. Le
gendă circulară. In centru, bustul domnitorului, profil spre stînga, în 
uniformă: 

Rv. EXPOSIŢIUNE DE ORTICULTURA ŞI APICULTURA lN 
BUCURSCI. Legendă circulară. ONORE ŞI lNCURAGEARE AGRICUL
TUREI ŞI INDUSTRIEI 1864. Legendă pe 7 rînduri în centrul medaliei. 
Totul este încadrat de o coroană de frunze de stejear şi laur, întreruptă. 
de patru medalioane rotunde, în interiorul cărora se găsesc : un buchet 
de flori, fructe, struguri, stup. 

Medalie AR -l- bună, dimens. 59 mm. Inv. 31093. 
Vezi, B.S.N.R., tr. III; IV/1905, tr. I ; II/1906, pag. 30. Foto fi

gura 1. Această medalie a fost emisă şi în bronz. 
Intre 20-27 mai 1865 are loc o nouă expoziţie de agricultură şi 

industrie la Bucureşti. La inaugurarea ei, făcută în prezenţa primului 
ministru C. Bozianu şi a generalului Gh. Manu ministru de război, au 

204 

" Ibidem p. 284. 
6 B. Ţincu, op. cit., p. 274. 
7 Ibidem, p. 275-276 şi Enciclopedia României, vol. IV, p. 284. 
8 Enciclopedia României, vol. IV, p. 284. 
9 N. Krupensch1, Medaliile române, Bucureşti, 1894, p. 185. 
10 B. Tincu, op. cit., p. 279. 
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Fi~. 1. - Medalia. Expoziţia de horticultură şi apicultură din anul 1864 

fost distribuite 93 premii compuse din 22 medalii de argint, 43 de bronz, 
iar restul bani, în total 233 galbeni. 11 Medalia emisă cu acest prilej este 
asemănătoare celei din anul 1864, cu deosebirea că anul este schimbat. 

II. EXPOZIŢIA DE HORTICULTURA ŞI AGRICULTURA 
DIN ANUL 1866 12 

Av. PRINCIPATELE UNITE ROMANE 1866. Legendă circulară. ln 
centru o femeie în picioare capul întors spre stînga, în mina stingă ţine 
o ramură de lauri, iar în dreapta ţine un drapel cu cruce, a cărui pînză 
îi înfăşoară corpul. Ea personifică libertatea Principatelor Române. Dea
supra capului ei raze de soare, la picioare o puşcă şi o sabie frînte, lan
ţuri sfărîmate, iar cu piciorul stîng calcă pe o carte deschisă peste care 
trece o eşarfă cu text din care se poate citi : 'IENTO din Revirimento. 
In exergă : 11 FEVRUARIE, data abdicării domnitorului Alexandru 
I. Cuza. 

Reversul este asemănător medaliei emisă în anul 1864, cu acelaş 
conţinut dar cu anul schimbat. 

Medalie AR. -t. bună, dimens. 60 mm, inv. 78379. Foto figura 2. 
Medalia emisă în anul 1866 cu prilejul expoziţiei de horticultură 

şi agricultură este prima exprimare pe metal a sentimentului naţional de 
independenţă. Expoziţia aceasta a fost inaugurată în perioada abdicării 
domnitorului Alexandru I. Cuza şi a venirii lui Carol I. ln această pe
rioadă locotenenţa domnească a fost formată din L. Catargiu, N. Golescu 
şi Colonel N. Haralambie. 

In vremea lui Carol I, se reia ideea organizării de expoziţii anuale 
cu caracter industrial, agrar. 

11 N. Krupenschi, op. cit„ p. 185. 
l2 B.S.N.R., tr. III ; IV/1905, tr. I ; 11/ HJOG, Bucureşti p. 32 ; 42 şi 47. 
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Fig. 2 - Medalia. Expoziţia de horticultură, agricultură şi industrie 
din an ul 1866 

III. PROIECT DE MEDALIE PENTRU EXPOZIŢIA DE AGîtICULTURA 
ŞI INDUSTRIE DE LA lNCEPUTUL DOMNIEI LUI CAROL I 

AV. CAROLUS I PRINCEPS ROMANIA. Legendă circulară . ln 
centru capul domnitorului, profil spre stînga, cu barbă. 

RV. Alegorie 3 personificări feminine. In centru, în picioare, ge
niul ştiinţei din faţă cu capul spre dreapta, ţinînd în mina dreaptă un 
instrument pentru măsurarea timpului. In partea stîngă personificarea 
industriei de ţesut, stînd jos spre dreapta, ţine cu mîinile pe genunchi 
un val de stofă. Lîngă scaunul ei, în faţă o amforă. In dreapta personi
ficarea ştiinţei şi artei, stînd jos spre · stînga, întinde cu mîna dreaptă 
o cupă, mîna stîngă este sprijinită de scaunul în faţa căruia se află o 
platoşe de armură. Toate personificările sînt îmbrăcate la fel, în ţinută 
clasică grecească. 
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Medalie AR bună, dimens. 43 mm, inv. 34968, foto figura 3. 

Fig. 3. - Proiect medalie pentru Expoziţia de agricultură şi industrie 
din vremea lui Carol I 
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InC€!Pînd cu anul 1881, expoziţiile capătă denumirea de concursuri, 
avînd scop prezentarea produselor industrial-agrare, ale diferitelor fa
brici, gospodării ţărăneşti şi particulare, pentru premierea celor mai 
bune. 

IV. CONCURSUL DE AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE 
DIN ANUL 1881 

A V CAROL I REGE AL ROMANIEI. Legendă circulară. In centru 
capul lui Carol I, profil spre stînga cu favoriţi şi barbă. Dedesubt 
KULLRICH, gravor. 

RV CONCURS DE AGRICULTURA ŞI INDUSTRIE, legendă cir
culară C. 1. i„ C.1.e. ONOARE MUNCEI STĂRUITOARE. Legendă pe trei 
rînduri în centrul medaliei. Totul încadrat de o cunună formată din : 
snop de griu, viţă de vie cu struguri, ştuleţi de porumb, frunze de stejar 
şi lauri, întreruptă de 4 medalioane în interiorul cărora se află : capete 
de berbec, cal, bou şi un plug arînd, alegorie referitoai-e la agricultură. 

Medalia AR .J.. bună, dimens. 59 mm, Inv. 33936 B.S.N.R. Tr. IlI ; 
IV/1905, tr. I ; II/1906 pag. 56. Foto figura 4. 

Fig. 4 - Mt>ualia Concursului de agricultură şi industrie din anul 1881. 

Această medalie a fost emisă în două variante. In prima variantă 
în medalionul mic, plugul se înfăţişează cu roatele spre drea,pta, iar tăişul 
spre stinga. In cea de a doua variantă descrisă mai sus, roatele sînt 
spre stinga şi tăişul spre dreapta. 

Expoziţiile anterioare anului 1881, emit medalii asemănătoare celei 
descrise mai sus, cu deosebirea că pe avers în legenda circulară în locul 
cuvîntului rege, este trecut: „DOMNU ALLU ROMANILOR", 13 titula-

13 Ibidem p. 51. 
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·tură ce a fost ştearsă de pe monede, pe medalii rămînînd ca stindard al 
dorinţei de independenţă naţională. 

ln anul 1880, se inaugurează prima expoziţie organizată de Socie
tatea „Concordia Română", care a luat fiinţă în anul 1876 la Bucureşti. 
Ea era formată în special din meseriaşi. Expoziţia cuprindea produse 
obţinute de cismari. croitori tăbăcari, tîmplari, etc. 14 Cu acest prilej 
au fost emise medalii care au fost distribuite participanţilor. 

V. EXPOZIŢIA DE ARTE ŞI INDUSTRIE ROMÂNEASCA 
DIN ANUL 1880 

A V. EXPOZIŢIUNEA DE ARTE ŞI INDUSTRII ROMANE 1880. 
Legendă circulară. ONOREA ŞI INCURAGIARE MUNCEL Legendă pe 
patru rînduri în centrul medaliei. 

RV. SOCIETATEA „CONCORDIA ROMANA" BUCURESCI. 
Legendă circulară. C.l.e. In centrul fasciile cu două ramuri de lauri 
strînse cu litera C, totul înconjurat de o cunună de lauri. In partea stingă 
K. RUSE, gravorul medaliei. 

Medalie AE it' bună, dimeni. 55 mm. Inv. 77235. Foto figura 5. 
B.S.N.R. tr. III, IV 1905, tr. I, II 1906 pag. 51. 

Fig. 5 - Medalia. Expoziţia de arte şi industrie românească organizată 

de societatea „Concordia Română" în anul 1880. 

Incă din anul 1881, Dimitrie Butculescu, încerca să organizeze o 
expoziţie a tuturor cooperatorilor din ţară. Ea va fi inaugurată la 18 
septembrie 1883 în calea Victoriei, pe un loc viran în apropierea Aca-:
demiei Române. 

l~ Ibidem p. 63-64. 
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VI. EXPOZIŢIA COOPERATORILOR DIN TARA 
BUCUREŞTI 18 SEPT. 1883 

AV. EXPOZIŢIUNEA COOPERATORILOR DIN ŢERRA. 18 sept. 
138:-J. Legendă circulară în centru, în scut oval înscris un echer, un 
compas suprapuse, dedesubt căciula lui Mihai Viteazul, dominînd 
2 mîini împreunate, simbolizînd tendinţa de unire a neamului. Scutul 
este dominat de coroana regală de oţel avînd suport ramuri de stejar 
şi lauri. 

RV. SPRE AMINTIRE, legendă în partea de sus. BUCUREŞCI, 
pe o eşarfă în partea de jos. ln centru pavilionul expoziţiei, semirotund, 
faţada. 

Medalie cu toartă AR -1. bună, dimens. 31 mm, inv. 34297, foto fi
gura 6. B.S.N.R. ibidem pag. 60. 

Fig. 6 - Medalia Expoziţia cooperatorilor din ţară, l\ucun'şti, 18 sept. 1883 

ln anul 1887, are loc o nouă expoziţie a cooperatorilor din ţară, 
1a Craiova. cu acest prilej a fost emisă o medalie asemănătoare celei 
de mai sus. 1:-. · 

La 29 august 1894, este inaugurată o nouă expoziţie a cooperatorilor 
în Parcul Cişmigiu, organizată tot de Dimitrie Butculescu. Expoziţia a 
fost alcătuită dintr-un pavilion mare oficial, încadrat de alte 40 de pa
vilioane, construite de particulari. 16 

Printre cei 400 de expozanţi, la Pavilionul Arte şi Produse Ali
mentare, se aflau : C. Jiquidi pictor, Sava Henţia desenator şi pictor, 
Ioan Georgescu sculptor, Mi.itzner litograf, Th. Radivon bijutier, fraţii 
Assan fabricanţi, I. Nestor cofetar 11. Participanţii la această expoziţie 
au primit medalii, cîteva exemplare se află în colecţia numismatică a 
M.I.M.B. 

1'' Enciclopedia României, volumul IV, p . 2!JO. 
u; Ghidul expoziţiunii cooperatorilor din ţară, Bucureşti, 1894, p. 129 ; 132; 

133 ; 141 şi 149. 
i; Enciclopedia României, Voi. IV, p. 291. 

i4 - c. 629 
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VII. EXPOZIŢIA COOPERATORILOR DIN 29 AUGUST 1894 
BUCUREŞTI 

Av. PRINCIPELE. FERDINAND. SI. PRINCIPESA. MARIA. pa
troni. Legendă circulară, în centru busturile celor doi suprapuse, profile 
spre· stînga. 

RV. EXPOSIŢIUNEA COOPERATORILOR. Legendă circulară 
29 AUGUST 1894 BUCUREŞTI. Legendă în exergă. In centru pavilionul 
expoziţiei faţadă, încadrat de pomi. 

Medalie AE .!. F. bună, dimens. 35 mm, inv. 34297, B.S.N.R~;-~ 
III; IV/1905; tr. I; II/1906, pag. 77-78, foto figura 7. 

Fig. 7. - Medalia Expoziţia cooperatorilor dm 29 aug. 1894. Bucureşti 

Medalii din acest fel au fost emise şi din argint. 
In colecţia numismatică a M.l.M.B., se află şi cîteva medalii care 

au fost emise cu ocazia inaugurării Expoziţiei ştiinţelor din anul 1903, 
pentru premierea celor mai bune exponate. Această expoziţie a fost or
ganizată de Dr. C. Istrati, sub auspiciile „Asociaţiei Române pentru îna
intarea şi răspîndirea ştiinţelor" i8 lîngA Laboratorul de Chimie de Pe 
Cheiul Dîmboviţei. 19 

VIII. EXPOZIŢIA ŞTIINŢELOR DIN ANUL 1903 

AV. ASOCIAŢIUNEA ROMANA PENTRU INAINTAREA ŞI RAS
PANDIREA SCIINŢELOR. Legendă circulară. CONGRESUi:. ŞI EXPOSI
îlUNEA DIN BUCUREŞCI 1903. Legendă pe e rinduri în centrul meda
liei, dominată de luceafăr şi razele lui. Dedesubt un dreptunghi cu cîmpul 
gol pentru completat numele participantului la expoziţie, sprijinit pe o 
ramură de stejar cu fructe şi ramură de măslini strînse cu o panglică. 
In partea de jos : RADIVON - CARNIOL gravori. 
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u B.S.N.R., 1905-1906,' p. 125. 
19 M.l.M.B. inv. 35036. 
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RV. SP:FtE AMINTIREA PARTICIPARE! LA EXPOZIŢIUNEA 
DIN 1903 ~ Legendă circulară. In centru poarta de intrare în ex
poziţie. In stinga personificarea României din faţă în costum naţional 
dominată de luceafăr, în mîna dreaptă ţine la piept un sul, iar cu stînga 
întinde o făclie aprinsă ridicată deasupra porţii, pe flacăra căreia scrie : 
SCIINŢA. Pe poarta de intrare, deasupra, este scris deasemeni SCIINŢA. 
Medalie AR t bună, dimens. 65 mm. Inv. 35334, foto fig. 8. B.S.N.R. 

Fig. 8 - Medalia Expoziţia ştiinţelor din anul 1903 

tr. III; IV/1905, tr. I, II/1906, pag. 125-126. Această medalie a fost 
emisă pentru comemorarea expoziţiei. Pentru premierea expozanţilor, a 
fost emisă o alta asemănătoare cu aceasta, cu deosebirea că luceafărul 
are e virfuri, iar în partea de jos a aversului' în loc de romb există o 
rozetă.:.> 

In anul 1900 a luat fiinţă „Societatea Agrară a marilor proprietari", 
care avea printre alte preocupări şi pe aceea de a „lucra pentru dez
voltarea agriculturii în toate direcţiile, prin înfiinţarea de expoziţiuni 
şi de concursuri agricole şi încurajări de tot felul". 21 Această societate 
a organizat în fiecare an expoziţii cu caracter agrar. Expoziţia din anul 
1904 a fost deschisă la Şos. Chiselef. ~ 

IX. EXPOZIŢIA SOCIETAŢII AGRARE DIN ANUL 1904 

Av. EXPOZIŢIUNEA SOCIETĂŢII AGRARE A MARILOR PRO
PRIETARI. Legendă circulară. In. centru pe scut în partea de -sus: 
S.A.P.M., în partea de jos 1900, între ele un tîrnăcop, o sapă şi o seceră 
lncruci.şată. 

RV. PAVILIONUL CENTRAL. Legendă în semicerc. In centru fa
ţada pavilionului expoziţiei. BUCURESCI 1904. Legendă pe 2 rînduri 
ln exergă. In partea dreaptă cu litere mici: RADIVON gravorul. 

„ l!nciclopedia României, Vol. IV, p. 285. 
~Ibidem. 
J2 B.S.N.R„ 1905-1906, p. 135. 
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Medalie AE 4- cu toartă bună, dimens. 31 mm. Inv. 34356. Foto 
fig. 9. Această medalie a fost emisă şi din alamă şi în alte variante. 23 

ln această perioadă, expoziţiile cu caracter industrial agrar sau 
mixt, sînt organizate de către stat (ca cele din anii 1864-1865-1866, 
etc.), sau de diferite societăţi (exemplu : Societatea „Concordia Română"). 

Ex.poziţiile pot fi şi tradiţionale, ca cele organizate de stat anual, 
sub numele de „Expoziţia Tîrgului Moşilor". În general aceste expoziţii 
au caracter mixt, sînt prezentate produse agrare, industriale, legumicole, 
animale. 

Fig. 9 - Medalia Expoziţiei Socil'tăţii Agrare din anul 1!10-1. 

X. EXPOZIŢIA TÎRGUL MOŞILOR DIN ANUL 1904, BUCUREŞTI 

A V EXPOSITIUNEA ANUALA DE LA TERGUL MOSILOR DIN 
BUCURţ:SCI IN L,UNA MAI 1904. Legendă circulară, In centru pavilio
nul primăriei din expoziţie. Dedesubt C. F. ROBESCU PRIMAR. Le
gendă pe 2 rînduri. 

RV. PRIMĂRIA ORAŞULUI BUCUREŞTI. Legendă ce înconjoară 
stema oraşului Bucureşti. LUI VASILE I. RUSU legendă scrisă în drept
unghi. Dedesubt scris : CA RESPLAT A MUNCEL Legendă pe 2 rin
duri. In partea de sus în centru stema Oraşului Bucureşti, deasupra co
roana turelată, înconjurată de o eşarfă pe care scrie : PA TRIA Şl 
DREPTUL MEU. De jur împrejur 4 scuturi pe care sînt reprezentate : 
în dreapta sus înSl'mnul lui Mercur, caduceu înaripat, al doilea scut 
insemnul ineşteŞugarilor şi constructorilor, echer, compas, cleşte, al trei
lea scut, însemn al industriei, roata dinţată, al patrulea scut, însemn al 
agriculturii, grebla, secera, ciocanul. coasa. stupul de albine. Aceste 4 
scuturi au suporţi o cunună de lauri. In partea de jos cu litere m1c1 
scris : RADIVON - CARNIOL. Medalia A.E . ..).. F. bună, dimens G5 mm, 
inv. 33872. Foto figura 10. 

Medaliile emise cu prilejul expoziţiilor Tîrgului Moşilor sînt ase
mănătoare în general începînd din anul 1900 pînă în anul 190G, avînd 
anii schimbaţi. '.!t. 

Expoziţia Tîrgul Moşilor din anul 1906 a fost urmată de Expoziţia 
Generală de la 6 iunie care a funcţionat pe Cîmpul Filar<:'tului, :·;, (Parcul 

23 M.l.M.ll inv. 338n5. 
2" Călăuza oficială şi catalogul expoziţiei, Bucureşti, 1906 p. 1. 
2" Enciclopedia României, voi. II, Bucureşti, l!J40, p. 585. !'arcul Libertăţii 

cu ocazia Jubileului a 40 ani de domnil' a lui Carol I, s-a numit Parcul Carol I. 
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Fi.~. 10 - 1\frdalia Expoziţiei Tîrgul Moşilor <lin anul 1904, Bucureşti 

Libcrt:lţii ele azi) :Jti pînă la 1 noiembrie 1906. Această expoziţie a fost 
deschisă cu prilejul jubileului de 40 ani de domnie a Regelui Carol I 
şi 1800 ani de la cucerirea Daciei de către romani. 

„Monitorul Oficial", din 26 mai 1905 numea pe Dr. C. Istrati 
membru al Academiei Române, Comisar general al acestei expoziţii. Pla
nurile clădirilor expoziţiei au fost întocmite şi executate de arhitecţii 
Burcuşi şi Ştefănescu, sub îndrumarea lui I. Berindei. 27 Cu ocazia inau
gurării acestei expoziţii au fost emise medalii şi plachete variate şi nu
l'Peroase. Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureşti, posedă exemplare 
din fiecare variantă emise cu acest prilej. Mai jos vom da descrierea 
a două medalii dintre acestea. 

XI. EXPOZq'IA GENERALA DIN ANUL 1906 BUCUREŞTI · 

A V. EXPOSITIUNEA GENERALA ROMANA DIN BUCUREŞTI. 
1906. Legendă circulară. Dedesubt în semicerc, stemele celor 12 judeţe 
domină o ţărancă care stă jos spre dreapta toarce şi pe picioarele ei se 
sprijină o fetiţă. ln fundal vederea panoramică a Bucureştiului. In par
tea de jos un dreptunghi cu cîmp gol pentru completat numele celui 
premiat. 

RV. CAROL I DOMN SI PRIMUL REGE AL ROMANIEI. 
I 8G6-l 906. Legendă circulară. In centru capetele suprapuse ale lui 
Carol I domn şi Carol I Rege, profile spre stînga. Dedesubt, cu litere 
mici scrie : CARNIOL - RADIVON gravori. 

Medalie AE . .J.. F. bună, dimens. 62 mm, inv. 77237 Foto figura 11. 

XII. EXPOZIŢIA GENERALĂ DIN BUCUREŞTI 1906 
Av. EXPOZI':j.'IUNEA GENERALA ROMANA DIN BUCUREŞTI. 

1906. Legendă circulară. In centru în prim plan : arcaş, dorobanţ şi 
muncitor, între ei plug, iar în partea stîngă o femeie torcînd stînd jos, 

2H Călăuza oficială şi catalogul expoziţiei Bucureşti, 1906, p. 2. 
27 /IJidem. 
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Fig. 11 - Medalia Expoziţiei generale din 1906, Bucureşti 

întruchipînd România. 1n partea dreaptă panorama oraşului Bucureşti. 
Pe o panglică în exergă : AM FOST SUNT ŞI VOI FI. 

RV. TRAJAN MARELE IMPERATOR. CAROL I PRIMUL REGE 
AL ROMANIEI. Legendă circulară. In centru capetele suprapuse ale 
lui Traian laureat şi Carol I. Dedesubt pe o panglică 1866-106-1906. 

Medalie AE .J, bună dimens. 50 mm. Inv. 35344. Foto figura 12. 

Fig. 12. Medalia Expoziţiei generale din 1906, Bucureşti 

Expoziţiile au constituit încă de la prima lor manifestare, stimu
lente pentru propăşirea economică şi culturală a ţării, contribuind la 
afirmarea celor mai înaintate idei sau realizări atît pe plan naţional cît 
şi internaţional. 

EXPOSITIONS BUCARESTOISES DANS LA COLLECTION DE MEDAILLES 
DU MUSEE D'HISTOIRE DE LA VILLE DE BUCAREST 

RESUME 
Le travail „Expositions bucarestoises reflechies en la collection de -medăiJ.".: 

les du Musee d'histoire de la ville de Bucarest (1864-1906) „presente quelques
unes des plus representatives medailles de cette periode, notamment celles qui 
refletent le developpement economique de la ville de Bucarest en la seconde 
moitie du XIXeme siecle et le commencement du XXeme siecle. Les premiers 
types d'expositions economiques (a caractere aizrkole, industriel et technico-scien
tifique) organisees u Bucarest sont inclus ici. 
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DOCUMENTE DIN PERIOADA PRIMULUI RAZBOI MONDIAL 
INTRATE RECENT IN COLECŢIILE MUZEULUI 

de DORINA CARSTEA 

In decursul ultimilor ani, Muzeul de istorie a municipiului Bucu
reşti, a achiziţionat mai multe documente : ordonanţe, proclamaţii, ape
luri - datînd din timpul ocupaţiei germane, tipărite şi adresate popu
laţiei Capitalei, fie de către organele conducătoare ale statului român, 
fie de către Comandamentul german de ocupaţie sau de la alte in
-stituţii. 

Dar, să aruncăm o privire retrospectivă asupra evenimentelor 
din acea perioadă. 

Situaţia Europei încă de la începutul sec. XX prezenta simptome 
îngrijorătoare. Se afirmau tendinţele marilor puteri imperialiste de 
împărţire şi reîmpărţire a lumii. 

Grupul marilor puteri europene se scindează în funcţie de inte
resele economice şi politice, calculate de guvernanţi peste capul şi îm
potriva popoarelor. Noului raport de forţe ii corespunde alcătuirea 
celor două tabere imperialiste : Puterile Centrale (Germania şi Austro
Ungaria) şi Antanta (Franţa, Anglia, Rusia). 

Ţările mici şi mijlocii cu o slabă dezvoltare economică, subjugate 
sau în prag de a fi acaparate, năzuiau la cucerirea independenţei sau 
la realizarea de state naţionale unitare. 

„In ajunul conflagraţiei mondiale imperialiste, problema României 
.era făurirea statului naţional unitar - aspiraţia seculară a poporului 
român - necesitate legică a dezvoltării societăţii româneşti 1. 

Se ştie că în anul 1914, contradicţiile dintre marile puteri irump 
cu violenţă. Izbucneşte primul război mondial. · 

România se menţine neutră timp de doi ani de acest război impe
rialist dar în vara anului 1916, Antanta cere în mod ultimativ - in
trarea României în război - împotriva Puterilor Centrale. Guvernul 
român folosind năzuinţa legitimă a întregului popor român de desă-

t N. Ceauşescu - P.C.R. - Continuator al luptei revoluţionare şi demo
.erate a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi socialiste din Româ
nia. Ed. Politică, 1966, p. 21. 
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virşire a unităţii sale naţionale, şi obţinînd prin tratatul încheiat cu 
Antanta, promisiunea satisfacerii Unirii cu România a Transilvaniei, 
Banatului, Crişanei şi Maramureşului, a declarat la 15/28 august 191G 
război Puterilor Centrale. Armata română atacînd pe toată lungimea 
frontierei cu Austro-Ungaria, reuşeşte să elibereze - numai în cîteva 
zile - o însemnată parte a Transilvaniei. Situaţia creată, determină 
Puterile Centrale să deplaseze de pe alte fronturi, în Transilvania, di
vizii puternic înarmate. Avînd de lUjptat pe un front •de i0 lungime 
imensă (1100 km) prin deschiderea în sudul ţării a celui de-al doilea 
front de către trupele bulgare sprijinite de trupe germane - armata 
română a făcut totul pentru a stăvili ofensiva inamică. ln cele din 
urmă armata noastră a fost nevoită să se retragă în Moldova - unde 
a reuşit să-şi organizeze rezistenţa. 

Pentru soarta poporului român, a fiinţei sale naţionale se crease 
o situaţie gravă. 

Astfel. 2/3 din teritoriul ţării inclusiv Capitala, au fost ocupate· 
de trupele germane, austro-ungare, bulgare şi turceşti. Pentru popu
laţia ţării şi a Capitalei - începea o perioadă grea, ce avea să dureze 
de la data ocupării, 6 decembrie 1916, pînă la 12 noiembrie 1918. 

Teritoriul vremelnic ocupat, a trecut sub administraţia coman
damentului german. Ocupanţii au instaurat un regim de teroare şi jaf 
organizat meticulos. A luat fiinţă un comandament Sipecial pentru ex
ploatarea prădalnică a bogăţiilor ţării. De asemenea a fost instituită 
„Marca comisie a prăzii de război" (Grosse Kriegsbeute Komission). 
Aceste organisme au trecut la executarea planului întocmit încă din 
octombrie 1916 la Berlin, de către reprezentanţii Puterilor Centrale, 
care urmăreau să ridice din România tot ce putea fi ridicat" '.l_ 

Potrivit statisticilor vremii, în perioada ocupaţiei au fost sus
trase din ţară, 1.140.809 tone produse petroliere, 57.475 tone maşim 
unelte, 201.153 tone lemn, 93.945 tone sare, 14.679 tone piei brute şi 
prelucrate, 10.028 tone textile ş.a. 

ln legătură cu această perioadă scurtă dar zbuciumată din trecu
tul Capitalei, s-au scris deja multe lucrări şi există numeroase do
CUiilente 3. 

In patrimoniul muzeistic al secţiei de istorie contemporană au in
trat destul de recent, un număr de 10 documente 4, achiziţionate de la 
dr. Horaţiu N. Georgescu din Bucureşti, martor al evenimentelor din 
anii 1916-1918. 

" Ilie I. Georgianu, Exploatarea economică a ţării, Bucureşti, 1920, p. 6; vezi 
~i Ştefan Muşat - Eroicele bătălii desfăşurate de armata română în vara anului 
1917 in Analele Institutului ele Studii Ist. şi Soc. Pol. de pe lingă C.C. al P.C.R., 
An. XIII, 3, HJ67, p. 7. 

3 Vezi Constantin Kiritescu. Istoria Românilor în războiul cel mare, Buc. 1927 
- r:u întreaga bibliografie' referitoare la ocupaţia germană în România şi în 
Bucureşti. 

·, Colecţie de documente a muzeului cu nr. de inventar general 91405, 91406„ 
91408, 91409, !)1410, 91412. !J1411, !Jl413, !)1414, şi 91415. 
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Vom încerca în cele ce urmează să le prezentăm în ordine crono
logică, subliniind evenimentul la care se referă, caracterul lor, aspectele 
economice şi sociale pe care le implică. 

Primul document din seria analizată, este o ordonanţă emisă în 
„Cetatea Bucureşti" şi adresată populaţiei Capitalei la numai cîteva 
zile (9 dec. 1918) după intrarea trupelor germane în oraş. Tipărită în 
limbile germană şi română, pe coală de ziar, avînd dimensiunile 
0,650 X 0,480 m, ordonanţa este intitulată „Bekanntmachung" - Pu
blicaţiune. „Rechiziţiunile". Conţinutul ei, este rezumativ următorul : · 

Populaţia oraşului Bucureşti este înştiinţată că rechiziţiile de 
orice fel sînt „permise numai cu aprobarea Comandaturei sau ale Gu
vernămîntului" (de ocupaţie germană). In continuare se dau instruc
ţiuni cu privire la emiterea şi circulaţia bonurilor de rechiziţii, preci
zîndu-se că : 

„Vînzătorul care va specula trupele aliate la cumpărare sau re
chiziţionare se va pedepsi cu amendă bănească şi cu închiderea prăvă
liei. Se admite un cîştig pînă la 15% asupra preţului de cost" 5. Publica
ţia este semnată de Guvernămîntul Imperial. 

Ca mărturie datînd din timpul ocupaţiei germane în Bucureşti 
- documentul este semnificativ - pentru că dovedeşte măsurile de 
constrîngere, restricţiile şi jaful organizat, încă de la începutul ocupa
ţiei inamice. Intr-adevăr, se ştie că în timpul ocupării Bucureştilor, ger
manii şi alte trupe străine, au recurs la o sistematică deposedare a 
populaţiei, la confiscări şi rechiziţii de tot felul de' bunuri. 

O calculare a averilor sau a materialelor jefuite este aproape im
posibil de făcut. De pildă, doar amenzile pentru diferite motive au fost 
între 14 aprilie 1917 şi 31 decembrie 1917, în număr de 8000, însumînd 
306 OOO lei 6. 

Documentul dovedeşte însă că în zilele dintîi ale prezenţei nem
ţilor în Capitală, ei au admis unele concesii în operaţiunile de rechi
ziţionare, permiţînd astfel acel cîştig de 150;0 în stabilirea preţului de, 
vînzare a bunurilor. Ulterior, cînd dominaţia germană s-a întărit, ocu
panţii au suprimat asemenea concesii. 

Următoarele două documente, se referă la unul şi acelaşi eveni
ment : recensămîntul populaţiei făcut de germani în Bucureşti, la data 
de 24 decembrie 1916/6 ianuarie 1917. Acest recensămînt a fost efec
tuat de nemţi, pentru ca să cunoască exact numărul populaţiei Ca,pita
lei şi structura ei. Documentele atestă şi colaborarea dintre germani 
şi prefectura poliţiei în fruntea căreia fusese lăsat Al. Tzigara-Samur
caş, reprezentantul familiei domnitoare Hohenzollern. 

Primul document legat de recensămîntul menţionat este tipărit pe 
o coală de ziar cu dimensiunile 0,475 m X 0,320 m, în limbile germană 
şi română şi intitulat „Bekanntmachtung"-Incunoştiinţare, are următo
rul cuprins : „Guvemămîntul Imperial German a hotărît facerea unui 

5 Document M.I.M.B„ - I. D1411 - sc. 43388. 
1 Florian Georgescu şi colaboratorii Istoria oraşului Bucureşti, vol. I, HJ65, 

'-'· 390. 
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Tecensămînt general al populaţiei oraşului Bucureşti. Acest recensă
mînt se va executa în ziua de 6 ianuarie 1917 /24 decembrie 1916, înce
pînd de la 8 dimineaţa. Toţi locuitorii sînt ţinuţi să dea informaţiunile 
·ce li se vor cere de către agentul recenzor care se va prezenta la domi
ciliu. Aceste informaţiuni sînt relative la numele şi pronumele fie
cărui locuitor, sexul, vîrsta, protecţiunea statului de care se bucură şi 
profesiunea sau meseria ce exercită. Toţi locuitorii sînt invitaţi să dea 
lămuriri exacte despre numărul persoanelor ce compun fiecare fami
lie cît şi asupra celorlalte date cerute. Cei care nu vor spune adevărul 
vor fi pasibili de pedepsele cele mai aspre". Semnează prefectul poli
ţiei Al. Tzigara-Samurcaş. Nr. 152898, Bucureşti în 17/30 dec. 1916 7. 

Al doilea document tipărit tot cu ocazia recensămîntului, pe coală 
de ziar cu dimensiunile de 0,480 X 0,310 m, în limbile germană şi 
română şi emis tot de „Prefectura Poliţiei Capitalei" avînd semnătura 
lui Tzigara-Samurcaş, este un „Apel" s. 

In „Apel" se spune: Guvernămîntul Imperial German recrutează ar
mata de funcţionari care va trebui să execute operaţiunile de recenzare. 
ln acest scop sînt chemaţi la Ministerul de Interne, în ziua de 3 ian. 
1917 /21 dec. 1916 „pentru a primi instrucţiunile şi formularele necesare" 
funcţionarii statului, cadrele didactice, preoţii, studenţii, precum şi toate 
.persoanele particulare în măsură a executa asemenea lucrare. 

Apelul este datat tot la 17/30 .dec. 1916. 
O dovadă asupra regimului de privaţiuni şi de constrîngeri eco

nomice la care a fost supusă populaţia Capitalei în timpul ocupaţiei, 
o aduce documentul următor : „Publicaţiune privitoare la regularea con
sumului de pîine şi făina'' H. 

Coala de ziar pe care este tipărită publicaţiunea are dimensiunile 
de 0,950 X 0,660 m. Textul fiind tipărit în aceleaşi limbi - ger
mană şi română şi emis de „Guvernămîntul Imperial" {Comandamentul 
trupelor germane de ocupaţie) la 1 februarie 1917. 

Prin această publicaţiune ocupanţii reglementează aprovizionarea 
populaţiei locale cu pîine şi făină. Ei introduc, cu data de 12 februa
rie 1917, raţionalizarea în alimentarea cu pîine şi făină, pe bază de 
cartele individuale şi bonuri de procurare, emise de organul local al 
puterii de ocupaţie - Primăria Capitalei. In prevederile celor zece ar
ticole din „Publicaţiune" este fixat şi comunicat bucureştenilor regimul 
eliberării, întrebuinţării şi de durată a cartelei de pîine şi făină precum 
şi regimul de vînzare şi cumpărare a alimentelor menţionate. Tot
-0dată, publicaţia face cunoscută o serie de interdicţii care înăspresc 
.,;i mai mult viaţa populaţiei. Astfel, este interzis „de a vinde 1Pîine şi 
făină de pe căruţă, de pe stradă" ; „vînzarea fără prezentarea cartelei 
sau contra unor cupoane". Iar punctul 9 al publicaţiunii prevede ca 
pîinea să fie fabricată „numai în greutate de 440 g" ; vînzarea este 
însă permisă şi în cantităţi de 300 şi 140 g. Preţul pentru 440 g pîine 
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7 Document M.I.M.B., nr. I 91406 se. 43383. 
8 Ibidem, nr. I. 91405 sc. 43382. 
9 Ibidem, nr. I. 91410 sc. 43387. 
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- este de 15 bani, pentru 300 g - 10 bani, pentru 140 g este de 
.5 bani. Insfîrşit, prin articolul final se comunica : „Contravenienţii vor 
ii pedepsiţi cu închisoarea tpînă la 6 luni sau cu o amendă pină la 
3000 lei, sau cu ambele pedepse. Vor fi supuşi aceleiaşi pedepse acei 
care intenţionat sau din nebăgare de seamă au dat loc la emiterea unor 
cartele de pîine sau a unor bonuri de procurare supranumerare sau 
au făcut uz de cartele şi bonuri la care nu mai aveau drept, conform 
acestei ordonanţe. Pedepsele se vor fixa de către Guvernămînt sau de 
către şeful Poliţiei militare". 

Semnificativ pentru multiplele obligaţii Impuse bucureştenilor este 
.şi „Apelul către cetăţeni" 10. · 

Acest document emis în Bucureşti, la data de 23 ianuarie 1917, 
sub semnătura prefectului Poliţiei Al. Tzigara-Samurcaş, dezvăluie pro
porţia jafului practicat de ocupanţi. Astfel, doar într-o singură zi, sub 
ameninţarea că „oraşul va fi supus unei straşnice amende", populaţia 
este somată de „Guvernămîntul Imperial German" să procure pînă la 
-0ra 6 seara următoarele: 

„15.000 plăpumi sau pături, cite 20.000 de cămăşi, pantaloni, ciorapi 
de lină, cite 30.000 brîie şi veste de flanelă şi 1000 blănuri". 

In ,,Apel" se menţionează că în schimbul bunurilor predate, lo
cuitorii oraşului primeau doar liste cu bunurile predate „care rămîn 
în loc de chitanţă la ridicarea obiectelor". Apelul este tipărit pe o 
foaie de ziar de format 0,320 X 0,230 m, textul fiind scris numai în 
limba română. 

Un conţinut oarecum asemănător, scopul fiind identic - jefuirea 
populaţiei bucureştene de bunuri - îl are şi un alt „Apel" 11• 

Datat puţin· mai tîrziu decit documentul anterior, anume in ziua 
de 29 martie 1917 „Apelul", de fapt, un ordin, somează pe bucureşteni 
să predea o nouă cantitate de bunuri materiale: 

„10.000 plăpumi· 
20.000 cămăşi 
20.000 pantaloni 
10.000 perechi ciorapi 
20.000 prosoape" 

Faţă de apelul precedent, acesta prezintă următoarele deosebiri. 
lntîi, scopul spolierii este mascat sub pretextul că predarea bunurilor 
se face „pentru · prizonierii din Bucureşti". In al doilea rînd „tonul" 
în care este redactat apelul, elimină caracterul făţiş de ordin. Intr-adevăr 
se foloseşte un limbaj ca acesta : „Prefectura Poliţiei face un apel căl
<luros la bunele sentimente ale orăşenilor, în special ale celor avuţi, şi 
speră că în termenul dat de 24 ore, se vor strînge toate aceste efecte. 
\l'otuşi, caracterul de somaţie al apelului reiese din faptul că se men
ţionează că solicitarea de bunuri „s-a ordonat de către Guvernămîntul 
Imperial German". 

to Ibidem, nr. I. 91413 se. 43390. 
u Ibidem, nr. I. 91412 se. 43389. 
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Din nou, bucureJŞtenii nu primesc nimic în schimbul bunurilor pre
date, decît că obiectele cedate erau înscrise „într-un registru special 
sub iscălitura donatorului". 

Şi acest document este tipărit pe foaie de ziar cu formatul 
0,305 X 0,215 m şi numai în limba română. 

In tot timpul ocupaţiei României, germanii au urmărit mai ales 
acapararea tuturor bogăţiilor şi a resurselor ei economice în folosul ma
şinii lor de război. 

Urmărind stoarcerea de bogăţii din teritoriul ocupat, ocupanţii 
au recurs la instaurarea unui regim de adevărată teroare politică 1". 

Ocupanţii au găsit că numai aşa puteau proceda fără riscuri şi pier
deri la acţiunea de deposedare a ipopulaţiei de bunuri, la acţiunea de: 
administraţie de către ei, a bogăţiilor găsite în teritoriul ocupat. 

ln Bucureşti, nemţii au instaurat teroarea politică încă din pri
mele zile ale ocupaţiei. Feldmareşalul Mackensen, comandantul tru
pelor germane a ordonat a doua zi după intrarea în Bucureşti, o demon
straţie militară („paradă") în scopuri de intimidare ; pretutindeni, poli
ţiştii români au fost dublaţi de sentinele germane ; organele româneşti 
ale puterii de stat rămase, au fost secondate de organe ale puterii de· 
ocupaţie. Unul din documentele achiziţionate de Muzeul Municipiului 
Bucureşti tot în cursul anului 1967, aduce o lumină şi asupra faptului 
mai sus amintit : a regimului social şi politic descriminatoriu instaurat 
de ocupanţi, dovadă a teroarei politice la care au recurs invadatorii. 

Documentul este o „Inştiinţare" „Bekanntmachung" - prin care 
germanii inaugurează regimul de persecuţii faţă de cetăţenii ce apar
ţineau naţionalităţilor cu care ei se aflau în război. Astfel, se proce
dează mai întîi - acesta este scopul documentului pe care îl menţio
nez 1:1 - la o luare sub evidenţă a cetăţenilor, ruşi, francezi, englezi,. 
italieni, belgieni, sîrbi, muntenegreni şi portughezi (bărbaţi, femei şi 
copii mai mari de 15 ani), cu reşedinţa în Bucureşti. Aceştia sînt somaţi 
la 26 ianuarie 1917, de către Prefectura Poliţiei Capitalei, să se pre
zinte cu paşapoartele pentru o nouă reînscriere „la biroul străinilor 
înfiinţat la Judecătoria de Pace I (în spatele Prefecturei Poliţiei)';. In 
document se afişează şi programarea calendaristică şi alfabetică a celor 
chemaţi la evidenţă. „Inştiinţarea" este tipărită în limbile germană şi 
română pe o coală de ziar cu dimensiunile : 0,650 X 0,480 m. 

Următorul document datînd tot din perioada de ocupaţie germană 
în Bucureşti, în primul război mondial, are un caracter diferit de cele 
prezentate pînă acum. 

Deoarece nu mai este un act emis de organele de ocupaţie - ce 
deposedau de bunuri sau restrîngeau drepturile şi libertăţile, documen
tul este un apel adresat populaţiei Capitalei. El, este emis de „Societa
tea Naţională de Cruce Roşie a României - Comitetul pentru ajuto
rarc~a prizonierilor". 

<2 C. Kiriţescu - op. cit., II, P.· 63. 
13 Document M.I.M.B., nr. I. 91415 se. 43392. 
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Stilul îl separă net de documentele precedente. Este un apel pa
tetic - o implorare făcută populaţiei în scopul ajutorării prizonieri
lor de război. Apelul înceipe prin : H 

„Vă rugăm din suflet să vă gîndiţi zilnic la prizonierii noştri care 
·sînt în ţară şi care, în curînd, vor 'fi lipsiţi de multe, cînd va veni 
timpul rece. Nu vă cerem un dar mai mare mai ales că mulţi dintre 
D-voastră au adus deja obolul lor la Crucea Roşie, dar să puneţi la o 
parte cît de puţin din prisosul D-voastre, care, strîns de noi, o să dea 
-cantităţi mari". 

Şi, în continuare apelul solicită alimente, îmbrăcăminte şi încăl
ţăminte. Documentul ilustrează acţiunea patriotică, de ajutorare a pri
zonierilor români, întreprinsă de Societatea Naţională de Cruce Roşie. 
Apelul, este tipărit în limba română pe. o foaie de ziar cu dimensiu
nile 0,325 x 0,240 m .. 

Infrîngerile suferite de germani pe toate fronturile de luptă, apoi 
victoriile răsunătoare repurtate de armata română în 1917, pe liniile 
<ie război din sudul Moldovei ; trecerea la contraofensivă şi, tn sfîrşit, 
ruperea prevederilor păcii de la Buftea - acestea toate, - au deter
minat, obligat chiar, pe qermani şi aliaţii lor, ca în primele zile ale 
lunii noiembrie 1918, să evacueze teritoriul ocupat - inclusiv Capitala. 

In legătură cu evenimentele care au avut loc în perioada de sfîr
·şit a ocupaţiei germane şi chiar în ultimele zile ale acestei ocupaţii, 
-stau mărturie ultimele două documente dintre cele achiziţionate de 
M.I.M.B. 

Amîndouă documentele se referă la unul şi acelaşi aspect : in
·cercarea organelor de stat ale României burghezo-moşiereşti de a re
face în grabă puterea şi de a restabili ordinea în clipele în care pu
terea germană de ocupaţie se retrăgea. 

Ultimele documente analizate, reflectă frica autorităţilor burghezo
moşiPreşti faţă de unele mişcări ale populaţiei Capitalei, nemultiumit~ 
încă de la începutul ocupaţiei ţării şi dµpă retragerea contropitori-
1or chiar 

Poporul român nu s-a împăcat niciodată cu gîndul cotropirii gliei 
-sale strămoşeşti. Numai în perioada decembrie 1916 - ianuarie 1917 la 
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, au lqc puternice acţiuni muncitoreşti -
i.ndreptate împotriva cotropitorilor pămîntului românesc t5. 

Mişcarea de rezistenţă împotriva cotropitorilor a cuprins cele mai 
largt pături sociale. Sustragerea sistematică de la munca forţată, sabo
tarea maşinii de război, mitinguri şi demonstraţii de protest, greve, au 
fost manifestări ak' luptei poporului romfrn împotriva ocupanţilor şi 
a clasei dominante. 

Merită a fi semnalate demonstraţiile muncitorilor de la Uzinele 
.electrice Grozăveşti pentru îmbunătăţirea situaţiei lor materiale, nemul-

11 Ibidem, nr. I. 91408 se. 43385. 
'" C. Nicolae şi alţii, Militarismul german şi România, Ed. pol., 1963, p. ·30-31. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



ţumiţi de măsurile luate de administraţia militară germană, cit şi a 
celor 800 muncitori de la Atelierele C.F.R. Griviţa 16. 

Chiar la 11 noiembrie a avut loc o grandioasă demonstraţie a popu
laţiei bucureştene împotriva trupelor germane. Au avut loc grave in
cidente între locuitorii Capitalei şi ocupanţi. Au căzut eroic 21 de bucu
reşteni şi alţii au fost răniţi 17. 

Primul dintre aceste două documente, datînd din 12 noiembrie 1918, 
este un ordin emis de Ministerul de Război, adresat gradelor superioare· 
şi inferioare, active, în rezervă şi în suplinire („completaşii din jandar
merie şi din batalioanele 2 şi 6 - Vînători, precum şi către „ofiţerii de 
rezervă sublocotenenţi şi căpitani de toate armele"). Toţi aceştia sînt 
chemaţi pentru ,,a primi ordine urgente" în ziua de emitere a ordinului 
(12 noiembrie 1918), la batalioanele de jandarmi din curtea Prefecturii 
Poliţiei". Documentul este tipărit în limba română pe o coală hîrtie de 
ziar cu.dimensiunile 0,320 X 0,230 m 18. 

In al doilea document se vede şi mai bine graba cu care autorităţile 
burghezo-moşiereşti au căutat să asigure menţinerea populaţiei în stare
de ordine, controlul asupra stărilor de lucruri în ultimele clipe ale ocu
paţiei germane. Documentul poartă data lnscrisă cu cerneală, de mină, 
31 octombrie - 13 noiembrie 1918. Aceasta este ziua în care a părăsit 
definitiv Bucureştiul, ultimul detaşament al ocupanţilor. 

Intitulat „Ordonanţă" şi semnat de prefectul Poliţiei Al. Tzigara
Samurcaş cit şi de comandantul militar al Capitalei, colonel Condeescu,. 
documentul arată : 19. 

„ln interesul menţinerii ordinei şi siguranţei publice se ordonă : 
U'oate localurile publice se vor închide la ora 8,30 seara ; circulaţia 
pe străzi este strict interzisă de la ora 9 seara pină la ora 5 dimnieaţa; 
portul armelor de orice fel este oprit oricărei persoane care nu posedă 
permis special; staţionarea pe străzi este interzisă. Acei ce nu vor res
pecta prescripţiile de faţă, precum şi acei ce se vor deda la jafuri, de
vastări, turburind ordinea publică, vor fi imediat arestaţi şi trimişi în 
judecata Pretorului şi Curţilor Marţiale.• 

Din conţinutul acestei ordonanţe atrage în mod special atenţia : 
deposedarea de arme a populaţiei ; împiedecarea oricăror forme de aso
ciere, de acţiune în colectiv. 

Documentul citat arată că, la Bucureşti ln ziua de 13 noiembrie 
1918, puterea militară a ocupaţiei germane era tnllocuită cu o putere
locală poliţienească şi militară. 

Ordonanţa este tipărită în limba română pe o coală de ziar -
în format 0,610 X 0,445 m. 

11 C. Căzănişteanu, Lupta maselor populare împotriva ocupanţilor fn anii 
1916-1918 ln Analele Institutului de Studii Ist. 1i Soc. Pol. de pe ling4 C.C. al 
P.C.R., an XIII, 3, 1967, p. 60. 
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17 Ibidem, p. 64. 
18 Document M.I.M.B., nr. I 91409 - se. 43386. 
111 Ibidem, nr. I 91414 - se. 43311. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Documentele prezentate mai sus alcătuiesc achiziţiile valoroase in
trate în patrimoniul muzeistic al secţiei de istorie contemporană a 
M.I.M.B. Ele sînt dovezi directe, autentice, dintr-o perioadă din trecutul 
sbuciumat al Capitalei - clin acel moment istoric important - primul 
război mondial. De asemenea, reflectă aspecte variate din timpul ocu
paţiei germane; jefuirea economică, teroarea politică, sfîrşitul acestei 
ocupaţii, astfel că valoarea lor este în plus atestată. Prin urmare, ele 
sînt nu numai obiecte muzeistice ci şi importante documente istorice. 

OOCUMENTS DE LA PERIODE DE LA PREMIEKE 
GUERRE MONDIALE QUI SONT ENTRES RECEMENT 

DANS LES COLLECTIONS DU MUSEE 

RiSUME: 

L'article presente un nombre de documents de la periode de l'occupation 
de la Capitale par les troupes des Puissances Centrales - pendant la premiere 
guerre mondiale. 

Les documents - ordonnances, appels imtls par Ies organismes dirigeants 
de l'Etat roumain ou par le Commandement allemand d'occupation - ont offert 
l'occasion â l'auteur de faire quelques constatations refletant les aspects varik 
du temps de l'occupation de la Capitale. 

Ces valeureux documents qui se trouvent dans le patrimoine du Musee 
d'histoire de la ville de Bucarest sont des preuves authentiques du passe tour
mente de la Capitale en cet important moment historique - la premiere guerre 
mondiale. 
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OBIECTE PERSONALE APARŢINÎND LUI GRIGORE PREOTEASA 
1N COLECŢIILE MUZEULUI DE ISTORIE A MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI 

de ELEONORA CEPREANU 

Frămîntatul deceniu IV (1930-1940), deceniu de confruntări şi de 
'înfruntări a tuturor grupărilor politice, pe arena social politică a 
ţării, a reafirmat fără echivoc că, singura grupare politică care exprima 
consecvent interesele naţionale era Partidul Comunist Român. Programul 
său din această perioadă, ca şi acţiunile ce le-a întreprins, au făcut ca 
un mare număr de oameni să se înroleze în acest detaşament viguros, 
<::are a iniţiat şi organizat lupta antifascistă din România. 

In importantul detaşament al Partidului intra la începutul dece
niului şi studentul Grigore Preoteasa. 

In anul 1932 urca !Pe treptele Universităţii bucureştene, înscris la 
Facultatea de Litere şi Filozofic, un tînăr firav, dar deosebit de inteli
gent, perseverent şi serios. dîrz şi grav, trăsături cîştigate încă din 
copilărie, cînd s-a călit în focul greutăţilor materiale. Tînărul aducea 
în mediul studenţesc, înţelepciunea, gravitatea şi perseverenţa omului 
.din popor, a clasei muncitorilor din care provenea. 

Venea în lumea studenţească, dintr-un cartier bucureştean cu un 
pronunţat caracter revoluţionar - cartierul Ciuleşti - cc se găsea în 
imediata vecinătate a uzinelor ,,Griviţa" - devenite în scurtă vreme 
citadelă a luptei pentru libertăţi democratice, a luptei antifasciste. Ur
mase cursurile liceului „Aurel Vlaicu". undP se afirmase ca un element 
strălucit apreciat de colegi, încurajat de profesori - îndeosebi de către 
profesorul său de limbă şi literatură romînă, criticul Pompiliu Constan
tinescu - la îndemnul căruia Grigore Preoteasa, începe să scrie şi să 
publice primele versuri în revistele „Vremea" (19:32, 1934), şi „Dacia 
Nouă"' (1938). 

Preocupările literare nu-l îndepărtează însă de viaţa social-politică, 
studiul literaturii marxiste îi dezvăluie legătura indisolubilă dintre inte
lectualitatea progresistă şi luptele revoluţionare ale clasei muncitoare .. 
Legat prin mii de fire de clasa pc care o reprezenta, Grigore Preoteasa 
.se integrează în luptele sociale. 
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Astfel că, tumultoasele evenimente ale anului 1933 îl găsesc în nu
mărul imens al celor ce se solidarizaseră cu lupta curajoasă a griviţenilor. 
Grigore Preoteasa participă activ la acţiunea de sprijinire a greviştilor~ 
strîngînd bani şi alimente' pentru aceştia. 

In aceste zile eroice devine membru al U.T.C.-ului, desăvîrşindu-şi 
de acum înainte sub îndrumarea P.C.R. personalitatea de miiitant revo
luţionar. 

In acţiunea de mobilizare a celor ce luptau împotriva fascismului, 
P.C.R. a acordat o mare atenţie tineretului. Spiritul înnoitor propriu 
tinerei generaţii, şi ostil a tot ceea ce era retrograd, a fost canalizat în 
această hotărîtoare ofensivă, împotriva reacţiunii. 

Astfel, în octombrie 1933 se constituie la Bucureşti, Comitetul anti
fascist al tineretului pe întreaga ţară, la conducerea căruia se aflau 
tov. Nicolae Ceauşescu, Grigore Preoteasa şi alţi tineri. 1 

In anul 1934 - în c~drul Comitetului naţional antifascist, Grigore 
Preoteasa se ocupă de organizarea şi lărgirea mişcării tineretului anti
fascist. Alături de alţi studenţi utecişti, el luptă pentru crearea Frontului 
Studenţesc Democrat, organizaţie îndrumată de partid, care să mobilizeze 
forţele democratice studenţeşti în lupta împotriva fascismului. Ea se va 
realiza în primăvara anului 1935. 

Mînuieşte cu aceiaşi perseverenţă condeiul, începîndu-şi activitatea 
ziaristică, prin publicarea unor viguroase articole în „Studentul român"; 
„Studenţimea nouă", „Studentul leninist", „Acţiunea studenţească". 2 

In noiembrie 1934, cu prilejul alegerilor pentru comitetele socie
tăţilor studenţeşti, alegeri la care în fruntea listei studenţilor democraţi 
candidează şi Grigore Preoteasa, împreună cu alţi utecişti, publică în 
„Cuvîntul Liber", din 24 noiembrie 1934, un manifest al studenţimii pro
gresiste, manifest care înfierează tendinţa de a se lua măsuri anti,
democratice în învăţămîntul superior. 

In acelaşi timp, Grigore Preoteasa activează în condiţii de ilcga:
litate pentru constituirea unei celule UTC la Atelierele Griviţa, pentru 
răspîndirea presei legale şi ilegale a P.C.R. 

Pentru activitatea sa este urmărit îndeaproape şi arestat de cîteva 
ori în 1934-1935, cînd este deferit justiţiei. 

De altfel, situaţia sa nu este singulară, amploarea mişcării anti,
fasciste din întreaga ţară ia proporţii îngrijorătoare pentru cercurile 
reacţionare care intervin cu brutalitate. 

Pretutindeni, apărătorii şi adepţii libertăţilor sînt persecutaţi sau 
deferiţi justiţiei. Acum au loc o serie de procese ale antifasciştilor, 
oglindind pe de o parte amplificarea acestei mişcări în ţara noastră, 
pe de alta intensificarea măsurilor antidemocratice ce urmăreau fără 
succes înăbuşirea unei tendinţe ce căpăta noi şi noi adepţi'. In acest 

1 I. Bahici, Participarea delegaţiilor române la Congresele internaţfonale 
antifasciste din anii 1933-1934 în Analele Institutului de Studii Istorice şi So
cial Politice de pe lingă C.C. al P.C.R . .; Nr. 3/1965, p. 99. 

~ O. Butoi - Evocări - Grigore Preoteasa - în Analele lnst. de Istorie şi 
social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., Nr. 6/HJ67, p. 131. 
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sens putem aminti procesele grupului de antifascişti de· la Braşov, în 
frunte cu tov. Nicolae Ceauşescu, procesul antifasciştilor de la Cluj în 
care a fost implicat profesorul Teodor Bugnariu, procesul de la Chişinău 
în care a fost implicat profesorul Petre Constantinescu-Iaşi, procesul unui 
grup de utecişti de la Bucureşti în care a fost judecat şi Grigore 
Preoteasa. 3 

· In pofida rezultatelor urmărite de forţele antidemocratice în pro
cesele antifasciştilor, ele au determinat o serie de acţiuni energice ale 
opiniei publice româneşti, pentru care era cît se poate de evident că 
aceste înscenări juridice, nu constituiau altceva decît procese împotriva 
mişcării antifasciste. 

Iniţiată de comunişti, în ciuda măsurilor represive, mişcarea de 
eliberare a deţinuţilor antifascişti a îmbrăcat forme de manifestare de 
o deosebită vigoare. 

La Bucureşti a luat fiinţă un Comitet de protest împotriva ares
tării antifasciştilor, în fruntea căruia se găsea fostul primar al Capitalei 
Dcm. I. Dobrescu. 

La acţiunile de protest sînt antrenaţi atît muncitori cit şi alte ca
tegorii sociale. Astfel „Dimineaţa" din 19 iulie 1935 relatează despre 
campania de solidaritate şi protest a cetăţenilor sectoarelor II Negru, 
IV Verde, I Galben, din Capitală. Acţiunile din ţară au determinat un 
puternic val de solidaritate internaţională. Astfel Comitetul de vigilenţă 
al intelectualilor francezi prezidat de Paul Rivet, trimite un protest 
care poartă 10 OOO semnături. Este trimis un protest al Comitetului in
ternaţional antifascist, al cărui preşedinte era talentatul scriitor Henri 
Barbusse. 

Presa, publică nenumărate proteste ale opiniei publice, privind 
odioasa înscenare - procesul uteciştilor. Fotografiile lui Grigore Pre
oteasa - studentul de 20 ani care prin atitudinea sa curajoasă 
a cîştigat simpatia colegilor şi a opiniei publice, sînt publicate 
alături de viguroase articole în „Soarele", „Cuvîntul Liber", „Arena", 
„Studentul Român". In lupta studenţească scrie „Cuvîntul Liber", care 
se dă astăzi în toate universităţile pentru dreptul la carte ... , Grigore 
Preoteasa, care a înfruntat primul primejdiile fiindcă a fost printre 
primii care au pornit acţiunea, reprezintă un simbol şi o chezăşie. Sim
bolul fiului de muncitor, fiului din popor ajuns intelectual şi care nu-şi 
părăseşte clasa, ci luptă alături şi pentru aspiraţiile poporului". 4 Con
siliul de război îl condamnă totuşi la 2 ani şi jumătate închisoare. Este 
exmatriculat din facultate. Anii detenţiunii la Doftana, sînt ani în 
care voinţa sa de luptă se căleşte. Tînărul Grigore Preoteasa devine 
membru al Partidului Comunist. 

Eliberat în 1937, primeşte noi sarcini de partid, activînd în ilega
litate ca membru al Comitetului local Bucureşti al PCR. Pe linie legală 
are sarcina de a scoate publicaţia antifascistă „Fapta" apărută la 1 octom-

J Titu Georgescu - Contribuţia intelectualităţii la lupta antifascistă din 
România (1933-1944), în Analele lnstit. de Studii Istorice şi Social Politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R., Nr. 3/1965, pag. 41. 

4 „Cuvîntul Liber", din 29 febr. 1936. 
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brie "1937, fiind sufletul acestei influente publicaţii, care grupase în jurul 
ei numeroşi muncitori, studenţi, intelectuali. 

Publică articole curajoase care demască fascismul şi războiul, 
cheamă la unirea forţelor democratice. 

Sînt edificatoare articolele : „Pentru concentrarea forţelor demo
cratice", „Să ne apărăm cultura". In aceşti ani colaborează şi la publi
caţia „Reporter". 

Sînt ani grei de muncă încordată, de greutăţi materiale, de per
secuţii. Cu toate acestea, Grigore Preoteasa găseşte resurse pentru a 
se înscrie student la Academia Comercială. 

La începutul războiului este arestat şi internat în lagăr, de unde 
evadează cu puţin timp înaintea insurecţiei naţionale antifasciste din 
august 1944. 

Sosind la Bucureşti - participă la apariţia primului număr legal 
al „României libere'; fiind de la 23 august 1944 pînă la 17 noiembrie 
1947 - redactor şef al acestui ziar, participînd prin nen11tmăratele sale 
articole la înfăptuirea sarcinilor revoluţiei populare în ţara noastră. 

In 1945, este numit director al presei, mai tîrziu se ocupă de în
fiinţarea „Agenţiei române de presă", desfăşurînd şi o bogată activitate 
la revista „Contemporanul". 

Profesor la catedra de Istoria României a Universităţii din Bucu
reşti, a contribuit la prezentarea acestei ştiinţe pe baza materialismului 
istoric. 

In anii următori desfăşoară o bogată activitate în cadrul Mi
nisterului Afacerilor Externe - fiind numit ministru al Afacerilor Ex
terne al României. 

Reprezentînd România peste hotarele ţării, a susţinut cu competenţă 
:şi devotament linia partidului. 

Este ales la Congresul al VII-lea membru al C.C., iar din iulie 1957 
membru supleant al Biroului Politic şi secretar al C.C. al P.C.R. 

A fost răpus în plină energie creatoare. la 4 noiembrie 1957 în urma 
unui accident de avion. 

* 
Incă din pnmu ani ai studenţiei lui Grigore Preoteasa, norii fas

cismului planau asupra Europei, ameninţînd şi soarta poporului român. 
Muncitori, ţărani, intelectuali, conduşi de P.C.R. s-au ridicat energic 

împotriva acestui pericol : numai la două săptămîni după instaurarea 
hitlerismului au loc în România marile acţiuni revoluţionare ale cefe
riştilor şi petroliştilor, considerate ca primele mari bătălii antifasciste 
ale proletariatului internaţional. 

In 1937 Grigore Preoteasa scria cu multă maturitate pentru cei 
22 ani ai săi „Acum cînd ciuma neagră a legiunilor, batalioanelor svas
ticii caută să contamineze, noi strigăm : Apăraţi-vă ! - Apăraţi liber
tatea şi dreptatea ţării, apărînd independenţa şi cultura naţională. 5 

" „Fapta", 1 octombrie 1937. 
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La puţin timp apelul este repetat de marele istoric N. Iorga: 
„Eu însă îmi fac datoria cunosc-.ltorului de trecut şi înţelegătorului psi
hologiilor naţionale, pentru a spune încă odată : fereşte-te popor al meu. 
căci mari primejdii' ţi se pregătesc". 6 

Dar prevederile se împlinesc. Catastrofa naţională nu poate fi 
evitată. In România se instaurează dictatura militaro-fascistă" cea mai 
neagră pagină din istoria modernă a României". 7 

Asasinatele, crimele odioase, jafurile, teroarea, sînt metodele de 
guvernare ale unui regim instaurat împotriva voinţei poporului român 
şi sprijinit puternic de baionetele Wermachtului. 

N. Iorga, falnicul „Brad bătrîn", este mişeleşte asasinat, Grigore 
Preoteasa este internat în lagăr. 

Carte poştală trimisă de Grigore Preoteasa, din., lagăr, tatălui. său 

Dar şuvoiul antifascist nu poate fi stăvilit. El creşte antrenînd 
în continuare, alături cele mai combative elemente - comuniştii, oa
meni de profesii şi vederi politice diverse. Du;pă unele date estimative 
peste 3600 antifascişti au fost condamnaţi la anFgrei de închisoare, mii 
de patrioţi au fost întemniţaţi în lagăre. 8 In aceşti ani sînt asasinaţi 
Filimon Sîrbu, Ada Marinescu, Ilie Pintilie, Justin Georgescu, Petre 
Gheorghe, Elena Sîrbu, Bernath Andrei... 

Unul din mijloacele folosite de regimul antonescian pentru exer
citarea terorii, a fost internarea adversarilor politici în închisori şi la-

G „Timpul", 23 mai HJ39, nr. 377. 
1 Nicolae Ceauşescu : „Partidul Comunist Român continuator al luptei revo

luţionare şi democratice a poporului român al tradiţiilor mişcării muncitoreşti 
şi socialiste din Romdnia. Edit. Politică Bucureşti 1966, p. 48. 

B V. Roman, Vl. Zaharescu, Aurel Petri: Cercetarea istorici m1şcaru de 
rezistenţă antifascistă din România în Analele Inst. de Şt. Ist. şi Soc. Polit. de pe 
lingă C.C. al P.C.R., Nr. 2/1965, p. 28. 
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găre. Grigore Preoteasa este internat în această perioadă în Lagărul 
de la Miercurea Ciuc, transferat la Caracal, apoi la Tg. Jiu. 

Din această perioadă Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti 
dispune de 10 cărţi poştale trimise de 'Grigore Preoteasa familiei, diri 
lagărele Caracal şi Tg. Jiu, comunicate cu o deosebită bunăvoinţă de 
sora sa dna. Maria Ioniţă ~ 

- Carte poştală către Ion Preoteasa, str. Cerna nr. 51, Bucu
reşti II ; expediază Preoteasa Grigore lagărul Caracal, scrisă la · 27 ia
nuarie 1941 conţinînd următoarele ştampile : Lagărul de internare 
Caracal, Caracal 31.1.1941, Bucureşti 2.II.1941. 

- Carte poştală către Ion Preoteasa, str. Cerna Nr. 51, Bucu
reşti, II ; expediază Preoteasa Grigore lagărul de internaţi politici 
Tg. Jiu grupa 5 a, scrisă la 2 iulie 1942 conţinînd următoarele ştam
pile : Lagărul de Internaţi politici Tg. Jiu - cenzurat; cenzurat 
Tg. Jiu 4, recomandat Tg. Jiu Nr. 536, Tg. Jiu 4 iulie 1942, Bucureşti 
sosire 7 iulie 1942. 

- Carte poştală către Maria Sfetescu, str. Cerna nr. 51, Bucu
reşti 2. Expediază Preoteasa Grigore Lagărul de Internaţi politici 
Tg. ,Jiu grupa 5 a, scrisă la 23 VII.1942 conţinînd următoarele ştampile ; 
Lagărul de Internaţi Politici Tg. Jiu - cenzurat!, Cenzurat Tg. Jiu 4, 
recomandat Nr. 3906, Tg. Jiu 23.7.1942, sosire Bucureşti 30 iulie 1942. 

- Carte poştală către Maria Sfetescu, str. Cerna, nr. 51 Buc. 2, 
-expediază Preoteasa Grigore, Lagărul de internaţi politici grupa V a 
Tg. Jiu - Scrisă la 27.IX.1942, conţinînd unnătoarele ştampile : Lagărul 
de internaţi politici Tg. Jiu - Cenzurat, Cenzurat Tg. Jiu 4, Bucureşti II 
sosire 20.X.1942. 

- Carte Poştală către Ion Preoteasa, str. Cerna nr. 51 Buc. 2, 
expediază Preoteasa Grigore, Lagărul de Internaţi Politici Tg. Jiu grupa 
II, scrisă la l.III.1943, conţinînd următoarele ştampile : Ministerul Afa
cerilor Interne - Lagărul de Internaţi politici Tg. Jiu, Lagărul de In
ternaţi politici cenzurat. Bucureşti II sosire 7.III.1943. Nr. inv. M.I.M.B 
97605. 

- Carte Poştală către Ion Preoteasa, str. Cerna nr. 51 Buc. 2, 
expediază Preoteasa Grigore, Lagărul de Internaţi Politici Tg. Jiu 
Grupa II, conţinînd următoarele ştampile : Lagărul de Internaţi Politici 
Tg. Jiu Cenzurat, 2 Cenzurat Tg. Jiu, Nr. Inv. M.I.M.B. Nr. 97604. 

- Carte poştală către Ion Preoteasa, str. Cerna nr. 51, Buc. 2, 
-expediază Preoteasa Grigore, Lagărul de Internaţi Politici Tg. Jiu 
Grupa II, conţinînd următoarele ştampile : Ministerul Afacerilor Interne 
Lagărul de Internaţi politici Tg. Jiu, 6 cenzurat Tg. Jiu - Bucureşti 
sosire 26.3.1943. 

- Carte poştală către Ion Preoteasa, str. Cerna nr. 51 Bucureşti 2, 
expediază Grigore Preoteasa, lagărul de Internaţi Politici Tg. Jiu Grupa 
2 a, conţinînd următoarele ştampile : Ministerul Af. Interne - Lagărul 
de Internaţi politici Tg. Jiu Lagărul de internaţi politici - Cenzurat, 
2 Cenzurat Tg. Jiu Bucureşti sosire 5.IV.1943. 
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- Carte poştală către Maria Ioniţă, str. Cerna nr. 51 Buc. 2 -
.expediază Preoteasa Grigore, Lagărul de internaţi politici 'fg. Jiu 
gru,pa 2 a, scrisă la 20.IIl.1944 conţinînd următoarele ştampile : Lagărul 
de Internaţi politici Tg. Jiu Cenzurat, Tg. Jiu . 17.III.1944 Bucureşti II 
sosire 20.III.1944. 

- Carte poştală către Ion Preoteasa, str. Cerna nr. 51 Bucureşti II, 
expediază Preoteasa Grigore - Lagărul de Internaţi politici Tg. Jiu 
grupa 2 a, scrisă la 20.IIl.1944 conţinînd următoarele stampile : Lagărul 
de Internaţi Politici Tg. Jiu - Cenzurat, 14 Cenzurat Tg. Jiu, Tg. Jiu 
22.3.1944 Bucureşti sosire 25.3.1944 nr. inventar M.I.M.B. 97606. 

Textul cărţii poştale trimisă de Grigore Preoteasa la 1 martie 1943 

Detenţiunea cu cortegiul ei de persecuţii, nu era un lucru nou pentru 
Grigore Preoteasa : el fusese arestat în repetate rînduri. Probabil că 
îşi mai amintea acel 20 septembrie 1934 cirui la una din şedinţe săptămî
n.al<e ale Comitetului Naţional Antifascist cu sediul în str. Foişor 9, îm
preună cu cei prezenţi a fost victima unui brutal atac al unui grup de paliţişti 
ajutat de un grup de gardişti. Arestat, a fost îmbarcat într-un camion şl 
dus la Prefectura Poliţiei sub o ploaie de lovituri. 9 Situaţiile de acest 
fel s-au mai repetat. Anii detenţiunii de la Doftana (1935-1937) au fost 
.ani de grele încercări pentru tînărul Grigore Preoteasa. „La Doftana -
tovarăşii noştri sint ţinuţi în celule de ciment şi umede... pentru cele 
mai mici cereri contra regimului inchizitorial de distrugere sînt băgaţi 
în renumita celulă „H"', infectă, fără lumină, fără pat, lăsaţi luni întregi 
pe cimentul gol, hrăniţi ou apă caldă, murdară şi mămăligă din făină 
mucegăită, zilnic sînt bătuţi pînă la desfigurare". 10 - relata ziarul 
Scinteia. Dar tinărul Grigore Preoteasa nu se lasă doborît, Doftana l-a 
oeălit, l-a maturizat, atunci a intrat în rîndurile comuniştilor. 

9 O. Butoi op. cu., p. 132. 
10 Scînteia anul IV - nr. 11 din 14 august 1934. 
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Regimul antonescian, a perfecţionat metodele de intimidare şi 
persecuţii împotriva adversarilor. In închisori şi lagăre regimul de te
roare se intensifică, se stabilesc prin lege pedepse umilitoare, degra
dante ; se iau măsuri de exterminare fizică a deţinuţilor. Lagărul de
la Tg. Jiu, unde Grigore Preoteasa a petrecut cea mai mare parte a 
detenţiunii, era o mostră elocventă a situaţiei descrise : internaţii, chiar 
bolnavii şi infirmii fiind supuşi unor munci istovitoare, în condiţii dc
înfometare. Printre pedepsele ce se aplicau internaţilor erau : regimul 
lipsit complet de hrană pe timp de 10 zile, introducerea în carccrep 
legarea de arbori, 11 sau bătaia cu cureaua. 

Scrisoarea trimisă la 20 martie 1944 

Cărţile poştale din lagăr, scrise de Grigore Preoteasa ne transmit 
peste decenii un mesaj vibrant, al unui luptător destoinic pentru apărarea 
intereselor poporului. Deşi sever cenzurate unde cuprinzînd chiar 
2 ştampile cu indicaţia - cenzurat conţinînd în aparenţă numai 
probleme strict familiare, ele conţin preţioase informaţii asupra situaţiei 
deţinuţilor antifascişti. 

Regimul aspru, de exterminare aplicat internaţilor politici, anii 
anteriori ai detenţiunii determină o gravă îmbolnăvire a lui Grigore 
Preoteasa amintită în cartea poştală din 27.1.1941 prin care solicită fa
miliei medicamente şi alimente. 

Pe măsura crizei din ce în ce mai adînci în care se prăbuşea gu
vernul antonescian şi sprijinitoarea sa armata hitleristă, teroarea se în
teţeşte, guvernanţii vărsîndu-şi mînia eşecului asupra deţinuţilor anti-· 
fascişti. Astfel în martie 1944 în retragerea lor. hitleriştii asasinează în 

H Gh. Zaharia - Unele date cu prii:ire la teroarea facistă în Hornâni~ 
în Analele Instit. de Şt. Ist. şi Social Politice de pe l ingă C.C. al P.C.R. Nr. G.'1963. 
p. 109. 

232 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



lagărul de la Rîbniţa 300 de prizonieri sovietici şi 52 deţinuţi români 
antifascişti. Constatăm şi din corespondenţa lui Grigore Preoteasa, că 
la Tg. Jiu regimul se înăspreşte : în cartea poştală de la 20.III.1944 
anunţă. familia că nu poate primi colete mai mari de 5 kg, rugînd ca 
acestea să fie ambalate mai uşor. ln alte cărţi poştale comunică familiei 
că nu primeşte cu regularitate scrisorile de la Bucureşti, iar în cea din 
16.III.1944 scrie sorei sale : „ţi-am scris totuşi mai des decît ai primit';, u 
dovadă că de multe ori corespondenţa era reţinută de cenzură din am
bele părti. 

Regimul aspru la care erau supuşi deţinuţii politici nu îl intimi
dează pe comunistul Grigore Preoteasa care trimete cu mult curaj încă 
din ianuarie 1941, două memorii, unul către Siguranţa Generală şi altul 
către Ministerul de Interne, în care protestea7,ă împotriva tratamentului 
aplicat în lagăr. 13 Este o dovadă a demnităţii comunistului care n-a 
putut fi îngenunchiat de nici o măsură ori cît de brutală ar fi fost ea. 
De altfel această situaţie este recunoscută şi de către reprezentanţii 
regimului antonescian. Un raport informativ al organelor Siguranţei din 
martie 1944, releva că ,,lagărele şi închisorile constituie pentru comu
nişti terenul propice pentru recrutarea de noi aderenţi şi adevărate 
academii pentru perfecţionarea vechilor militanţi. 14 Intr-adevăr deţinuţii 
comunişti din lagăr erau bine informaţi asupra situaţiei generale, erau 
la curent cu evenimentele politice şi militare, dispuneau de un aparat 
de radio ascuns cu străşnicie. Desigur, comunistul Grigore Preoteasa care 
în anii precedenţi, ca membru al Comitetului local PCR Bucureşti, avu
sese sarcina de a propaga învăţătura marxist-leninistă şi politica parti
dului, a cunoscut şi în detenţiune documentele partidului în lupta antifas
cistă. Numai încrederea în partid, în izbîndă, l-a făcut încă din 1941 
să dovedească optimism încurajîndu-şi mama şi rugind-o „să fie li
niştită şi să aibă răbdare". t5 

La începutul şi în vara anului 1943 hitleriştii primesc puternice lovi
turi pe frontul sovietic, contradicţiile dintre regimul antonescian, ma
sele populare şi alte grupări politice se ascut. Despre această situaţie 
deţinuţii puteau afla atît din publicaţiile ilegale cit şi din cele legale, 
în care comuniştii ce lucrau în diferite redacţii, împreună cu ziari<ştii 
pe care reuşiseră să şi-i apropie, au ştiut să orienteze în aşa fel pu
blicarea de informaţii şi comentarii încît situaţia tot mai critică a fas
ciştilor putea fi sesizată cu uşurinţă de marele public cititor . .16 

In condiţiile creşterii rezistenţei antifasciste, Partidul Comunist 
Român intensifică pregătirile pentru răsturnarea guvernului antonescian 
şi alăturarea României coaliţiei antihitleriste. Grigore Preoteasa alături 

H Carte poştală - expediată de Grigore Preoteasa din Lagărul de la 
Tg. Jiu adresată Mariei Ioniţă, scrisă la 16.Ill.1944. 

1:1 Carte poştală expediată din lagărul Caracal de Grigore Pn"Oteasa adre
sată lui Ion Preoteasa la 27.I.1941. 

1" Gheorghe Zaharia op. cit., p. 113. . 
i:; Carte poştală din 27.I.1941, expediată de Grigore Preoteasa din Lagărul 

de la Caracal, către Ion Preoteasa. 
rn Doctor Maria Covaci „Presa ilegală şi rezistenţa antihitleristă", Magazin 

Istoric nr. 6/1969, p. 12. 
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•de .alţi comunişti din lagăr nu numai că aşteptau, dar îşi pregăteau 
moment cu moment eliberarea. Alături de ceilalţi comunişti, comuniştii 
din lagăre şi-au adus contribuţia la clarificarea perspectivelor dezvoltării 
social politice a ţării. Increderea antifasciştilor în eliberare creşte ; astfel 
în cartea poştală din 1.III.1943, Grigore Preoteasa le scrie părinţilor : 
„poate în curînd vă voi putea ajuta"', interesîndu-se apoi dacă familia 
urmează să fie evacuată. 17 In martie 1944 îşi consideră eliberarea atît 
de apropiată încît în cartea poştală din 16 ale lunii întreabă dacă 
„pardesiul bleumarin e în bună stare" şi ce costum de haine are acasă. 

, Partidul Comunist Român, organizator al evenimentelor din august 1944, 
îl ajută să evadeze din lagărul de la Tg. Jiu cu cîtva timp înainte de 
insurecţia antifascistă. Această evadare face parte din planul eliberării 
României de sub jugul fascist. 

Anii detenţiunii nu au afectat cu nimic dorinţa de cunoaştere a inte
lectualului comunist. In scrisori Grigore Preoteasa solicită familiei cărţi : 
la 23 iunie 1942 o roagă pe sora sa să-i trimită „Originea socială a fi
lozofiei lui Auguste Comte" de Alexandru Claudian şi romanul „Babitt" 
din biblioteca personală. 

Deşi a fost smuls cu brutalitate de mai multe ori din mijlocul familiei, 
fiind arestat încă de la vîrsta de 19 ani, legăturile sale cu familia sînt 
trainice, puternica afecţiwie ce uneşte pe membrii familiei Preoteasa, 
consolidîndu-se. Cărţile poştale din lagăr, sînt adresate părinţilor şi sorei 
sale. Aceştia locuiau în cartierul Giuleşti pe str. Cerna (azi str. Grigore 
Preofrasa). Tatăl său era muncitor tipograf la CFR, iar mama lucrătoare 
ta Regie. Deşi au avut de înfruntat numeroase dificultăţi, Ion şi Joiţa 
Preoteasa şi-au înconjurat copiii cu multă afecţiune, au făcut sacrificii 
însemnate pentru a le da posibilitatea să studieze. au fost alături de ei 
în momentele grele. Afecţiunea este reciprocă, ea se desprinde din fie
care rînd trimis din lagăr de Grigore : se interesează de starea sănătăţii 
părinţilor încurajîndu-i, o roagă insistent pe sora sa Maria să aibă mereu 
grijă de ei. In · septembrie 1942 Ion Preoteasa se îmbolnăveşte grav ; 
Grigore îşi încurajează sora, fiind alături de familie : „te rog să mă 
informezi cel puţin odată pe săptămînă de starea sa. A veţi grijă de el, 
încurajaţi.:.l şi vizitaţi-l tot mai des. De asemeni ai toată grija pentru 
mama să nu se simtă singură şi nenorocită cu mine aici şi cu tata în 
spital". 1R 

. In luna martie 1943, o mare nenorocire se abate asupra familiei 
Preoteasa; Joiţa Preoteasa este răpusă de o afecţiune hepatică, în 
timp ce Ion Preoteasa se afla grav bolnav în spital. La cererea tele
grafică adresată Ministerului de Interne, nu primeşte nici un răspuns, 
aşa încît nu-şi poate ajuta sora. In cartea poştală adresată Mariei, măr
turiseşte că moartea mamei atît de neaşteptată l-a izbit groaznic, cu 
atît mai mult cu cît va regreta întotdeauna absenţa sa în aceste momente 

17 Cărţi poştale din l.III.1943 şi 5.IV.1943, expediate de Grigore Preoteasa 
din Lagărul de la Tg. Jiu către Ion Preoteasa. 

18 Carte poştală din 27 septembrie. 1942 din Lagărul de la Tg. Jiu. Expe
diază Grigore Preoteasa. 
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grele. Işi îmbărbătează sora rugînd-o să nu-i spună nimic tatălui care 
-era grav bolnav şi căruia îi scrie la spital. P9Ste puţin timp tatăl său 
este operat, fiul exprimîndu-şi în cartea poştală de la 5 aprilie 1943, 
satisfacţia pentru reuşita operaţiei. Peste un an Grigore Preoteasa este 
-Oin nou în mijlocul familiei. 

Etapa grea a detenţiunii pe care am încercat s-o prezentăm cu 
ajutorul cîtorva documente, a fost o universitate a vieţii închinată 
poporului, celui in care a crezut, pentru care a scris, a luptat şi a trăit 
comunistul Grigore Preoteasa. 

OBJECTS PERSONNELS APPARTENANT A GRIGORE PREOTEASA 
DANS LES COLLECTIONS DU MUStt D'HISTOIRE DE LA VILLE 

DE BUCAREST 

Rl!:SUME 

L'article present quelques moments de l'activite social-politique de Gr~ore 
Preoteasa commenc;ant avec Ies annees de la jeunesse et puis avec ceux de sa 
maturite ideoiogique, de la detention et de son activite dans Ies annees d'apres 
1'eliberation. 

Dans sa deuxiemme partie, l'article presente quelques lettres de Grigore 
Preoteasa avec sa famille entre Ies annees 1941-1944, periode dans Iaquelle il a 
.ete detenu dans Ies camps Caracal et Tg. Jiu. 

Les documents impressionnent par leur message d'humanite et exprime 
l'etat d'esprit des condamnes communistes, l'optimisme confiance et leur contri
'bution a la preparation des eveniments d'aollt 1944. 
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I I I. COMUNICĂRI S I NOTE 

AŞEZARI SATEŞTI DIN ~EC. XV-XIX PE TERITORIUL ORAŞULUI 
BUCUREŞTI 

de NICOLAE GHINEA 

1. Spaţiul geografic. Regiunea în care cu secole în urmă s-a înfi
ripat aşezarea Bucureştilor, capitala de mai tîrziu a Ţării Româneşti şi 
.apoi a României, este situată în Cîmpia Română. Ea se deosebeşte de 
regiunile care o înconjoară prin caractere geografice proprii. 1 Cursul 
paralel al apelor o taie-n fîşii cu lunci umede, adăpostite de vînturi, 
favorabile dezvoltării unei bogate vieţi vegetale şi animale. Este regiunea 
.cea mai bogată în păduri din întreaga Cîmpie Română. Ea face trecerea 
intre regiunea dealurilor şi lunca Dunării. 

Cursul liniştit al celor două rîuri şi multele meandre pe care le 
fac, au dat naştere la numeroase lacuri şi ostroave. 

Amîndouă rîurile formează lunci permanent umede, Dîmboviţa mai 
:sus de Bucureşti, iar Colentina în imediata apropiere a oraşului, care se 
menţin pînă la confluenţa lor. Ele sînt şi rămîn „drumul pe care îna
intează în Cîmpia Română vegetaţia bălţilor şi a muntelui". 2 Dealungul 
lor întîlnim fagul, stejarul, carpenul, nucul, aninul, salcia, pluta, plopul, 
papura, trestia, rogo2!Ul. 3 

Bogăţia vegetală, apa curată şi sănătoasă ieşită din malurile luncilor 
sub formă de izvoare, părnîntul bun de cultură, umezit şi ferit de vîn
turi, au favorizat formarea a numeroase aşezări omeneşti aici, constatate 
încă din preistoric. R.îul Colentina, care izvorăşte din dealurile muntene, 
mai sus de Tîrgovişte, are un curs liniştit şi face coturi, formînd nu
meroase iazuri bogate în pe?te. 4 La Plumbuita desele schimbări ale 
cursului au creiat un ostrov mare, pe care s-a construit mănăstirea. Aici, 
Colentina primea din partea stingă un mic afluent, numit Ilfovelul (?), 

1 Gh. Vîlsan, Bucureşti din punct de ·i:edere geografic în Anuarul de geo
{irafie şi antropografie an 1909-1910, p. 109-159. 

2 id. ibid. 
3 Numeroase topice înlîlnite în doc. confirmă existenţa pădurilor formate 

din aceste esenţe. 
" C. C. Giurescu, Istoria pescuitultli şi a pisciculturii în România, Bucu

reşti 1964, voi. I, p. 306. 
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astăzi aproape complet secat. 5 El se forma din trei piruaşe : unul cu 
obîrşia în marginea de nord a cartierului Herăstxău de astăzi, altul cu 
obîrşia la nord de actualul aeroport Băneasa, iar cel de-al treilea numit 
în trecut Valea lui Saul, iar astăzi Valea Săulei, îşi avea obîrşia în 
marginea de sud a fostei păduri Tunari la vest de şoseaua actuală Pipera
Tunari. Ele se uneau într-un singur curs în marginea satului Pipera. 

Dealungul rîului Colentina s-au format aşezări omeneşti din cele 
mai vechi timpuri. Mărginindu-ne numai la regiunea oraşului Bucu
reşti, constatăm existenţa încă din sec. XV a unor aşezări omeneşti ca ~ 
Străuleşti, Măicăneşti, pe aria căruia săpături arheologice recente au 
scos la iveală urme materiale de locuire mult mai veche, 6 Clanţa, Cîr
stieneşti, 7 Plumbuita, Colentina, Fundeni, Dobroeşti, Obileşti, Floreşti. 8 

Unele din aceste aşezări există· şi astăzi, iar altele au dispărut şi pe 
locurile lor s-au format altele noi. Urmărirea evoluţiei lor istorice con
tribuie la cunoaşterea multor aspecte din istoria însăşi a capitalei ţării. 
De aceea, în cele ce urmează încercăm să descriem dezvoltarea istorică 
a trei aşezări omeneşti de pe Valea Colentinei anume : Mi1.năstirea şi 
satul Plumbuita, Colentina şi Fundenii, din momentul apariţiei lor do
cumentare şi pînă la mijlocul sec. XIX, cînd evoluţia lor se contopeşte
cu însăşi evoluţia capitalei României. Astăzi ele formează trei mari 
cartiere în partea nord-estică a oraşului Bucureşti.. 

2. Mănăstirea şi satul Plumbuita. Spaţiul cuprins între limita nord
estică a Bucureştilor şi rîul Colentina forma în sec. XVI-XVIII, moşia 
domnească din jurul oraşului. Domnitori ca Matei Basarab, 11 Şerban 
Cantacuzino, Constantin Brîncoveanu 10 şi Grigore III Ghica 11 au dăruit 
ilnor mănăstiri şi boieri părţi din această moşie. Rîul Colentina forma în 
trecut în această parte un mare ostrov. Din cursul· actual se desprindea 
pe dreapta un vechi braţ, 1:l care curgea pe lîngă palatul Ghiculeştilor, 

5 La 1845 Cârmuirea jud. Ilfov pune-n lucrare un canal pe care Ilfovelul 
~ă se scurgă în Colentina. Cere mînăstirii Plumbuita să întărească zăgazurile şi 
stăvilarele de pe moşia sa pentru ca apa să nu înece moara mănăstirii (Arh. 
St. Buc., Mănăstirea Plumbuita VII/2 din 1 oct. 1845) ; vezi şi harta. 

6 Margareta Constantiniu, Panait I. Panait, Ioana Cristache-Pap.ait, Şantierui 
arheologic Băneasa-Străuleşti în Cercetări arheologice în Bucureşti voi.· lI, 1957, 
p. · 75-236; id., Şantierul Băneasa-Străuleşti III, Sectorul Măicăneşti în Bucu
reşti VI, 1968, Materiale de Istorie şi muzeografie, p. 43-81. 

7 Istoria Romiinfei, 1960, vol. I, p. 49, · 
a Gheorghe Cantacuzino, Unele probleme istorice privind aşezările r>tet!ie

vale muntene în lumina cercetărilor arheologice de .la Cernica în Studii şi cer
cetări de istorie veche XIV, 1963, nr. 2 şi extras; Gh. Cantacuzino şi S. Morintz, 
Descoperirile arheologice de la Cernica şi importanţa lor pentru cunoaşterea ve
chilor culturi din ţara noastră în Bucureşti VI, 1968, p. 7-25. 

. 9 Arh. St. Bucureşti, Mănăstirea Căldăruşani XXXIII/53 şi Mănăstirea Plum-
buita VIII/! (copie), danie mănăstirii Căldăruşani. 

10 Academia R.S.R., CXXXIV/54 din 1734 (menţiune). 
11 Acad. R.S.R. CXXXIV/6 din 20.II.1734. 
12 Arh. St. Buc. M-rea Căldăruşani XXXIII/53, unde se menţionează „matca 

cea veche a Colintinii"; Acad. R.S.R. Hărţi D XXVII/6 (Harta austriacă din 1791); 
vezi şi harta. 
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ridicat la începutul sec. XIX, şi izola ostrovul de moşina domnească din 
jun1l oraşului. El se unea cu braţul celălalt, care forma ceva mai sus 
.c mare baltă, lîngă podul de peste Colentina. 

Pe acest ostrov s-a ridicat în a doua jumătate a sec. XVI, mănă-
:stirea Plumbuita. · 

Mănăstirea ,.de la podul Colintinii", sau „Sfîntul Ioan Crîstitel de la 
•Colintina'', n aşa cum s-a numit la început, a fost zidită de Petru cel 
'Tînăr, domn al Ţării Româneşti (1559-1568). H Ea a fost refăcută de 
urmaşul acestuia Alexandru II Mircea (1568-1577) şi soţia sa Doamna 
Ecaterina, iar Mihnea Turcitul a închinat-o mănăstirii Xiropotam de la 
Athos în anul 1585. 15 Mai tîrziu, mănăstirea se ruinează şi sărăceşte. De 
abia în anii 1624 şi 1626 Alexandru Coconul (1623-1927), îi întăreşte 
prin două hrisoave domneşti averile şi privilegiile pe care le avea. 16 

Din anul 1628, începe să fie numită Plumbuita, 17 ceea ce arată că fusese 
.decurînd învelită. 

Moşia de vatră a mănăstirii în cea mai mare parte acoperită de 
păduri, 18 era limitată la sud, sud-est şi est de rîul Colentina şi drumul 
.care venea de la Bucureşti şi trecea rîul peste podul din faţa mănăstirit, 
îndreptîndu-se spre Afumaţi. Din acest drum se desprindea dincolo de 
pod drumul spre satul Fundeni pe dreapta şi drumurile spre Pipera, 
actualul drum al Gherghiţei, şi spre Ştefăneşti pe stînga. 19 Moşia se 
întindea spre nord-vest în susul rîului pînă la un vad numit „Vadul Ţiga
nului", :.'O care era situat probabil mai sus de podul peste care trece 
:astăzi şoseaua care merge prin faţa palatului şi biserii Ghiculeştilor 
şi se îndreaptă spre Ferma Roşie şi Pipera. Din acest punct hotarul mo
şiei se îndrepta spre nord, nord-est în hotar cu marele sat Cîrstieneşti, 
situat la vest, pînă în vecinătatea comunei Pipera. Pe moşia ei de vatră 
.mănăstirea avea o moară în vadul Colentinei. 21 

Matei Basarab (1632-1654) şi Doamna Elina au fost, după fon
datori, cei mai însemnaţi ctitori ai mănăstirii. Prin sîrguinţa lor aceasta 
.a fost total refăcută, înconjurată cu ziduri şi transformată într-un adP.
vărat punct întărit în imediata apropiere a oraşului de scaun. In incinta 

13 Arh. St. Bucureşti, Condica m-rii Plumbuita, mss. Nr. 255 f. 280 şi 287 
<;<i D.l.R. sec. XVI B. vol. V pag. 212-313 ; 1d. f. 123 şi D.I.R. sec. XVII B. vol. II 
p. 334-335. 

1'i Arh. St. Buc. Condica m-rii Plumbuita, mss. Nr. 255 f. 286 şi 287 şi 
D.I.R. sec. XVI n, vol. IV, p.212-213 ; vezi şi I. Sachelarescu, Din istoria Rucu
reştilor, Plumbuita, Buc. 1940. p. 37-47. 

15 ici. ibicl. 
16 Arh. St. Buc., M-rea Plumbuita XVI/l din 31 iulie 1624 ; id. III/l din 

23 februarie 1626. 
1; id. XII/2 din 3 ghenar 1628. 
rn Arh. St. Buc. M-rea Plumbuita III/6 din 7.V.1643 ; Harta Stol. Const. 

Cantacuzino (Acad. R.S.R., Hărţi, S. 50) ; Harta austriacă din 1791 (Acad. R.S.R. 
Hărţi D. XXVII/6). Pădurea s-a menţinut pînă la mijlocul sec. XIX (id. Vfl2 
din 1847) şi se menţine şi astăzi în cartierul Andronache; vezi şi harta. 

rn vezi harta. 
20 Arh. St. Buc. M-rea Plumbuita III/6 ; vezi şi harta. 
21 id. Catastişe mănăstireşti, nr. 94 (M-rea Plumbuita) din 4 apr. 1828. 
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mănăstirii domnitorul a pus să se construiască un mic: palat domnesc. :r.! 
Hrisoavele de danii şi mili acordate mănăstirii de Matei Basarab arată 
că în jurul acesteia se afla o baltă cu peşte şi pădure, :>J şi că lîngă 
mănăstire se aşezaseră mai mulţi oameni care îşi făcuseră colibe. 

La 1641 Hrizea vornicul dăruieşte mănăstirii moşiile Ambeşti şi 
Siliştea. 2" Prima, care făcea parte din satul Ambeşti, era situată la est 
de drumul Ştefăneştilor, în hotar cu satul Fundeni, întinzîndu-se din 
vadul Colentinei spre nord-est pînă în hotarul satelor ·Ştefăneşti şi 
Afumaţi, iar cea de-a doua era în hotar cu Fundenii şi Dobroeştii spre 
nord-est. Moşia de vatră a mănăstirii s-a întins mult prin alipirea 
.acestor două moşii. Pe moşia Ambeşti la capătul dinspre Colentina, în 
.apropierea podului, se afla un cring numit Strîmbul, ~r. iar la capătul 
dinspre Ştefăneşti s-a format in sec. XVII un sat numit Lipovăţul. :.m 

Pe lîngă moşia de vatră, patrimoniul mănăstirii Plumbuita a crescut 
:trL'ptat cu noi danii făcute de oomni şi boieri. '27 Ea a ajuns să stăpînească 
mai multe moşii, un metoh în Slatina cu moşiile lui, vii, livezi, bălţi, 
prăvălii, case şi locuri de casc, „baia cea nouă cu toată vama ei" in 
Bucureşti, 28 etc. Se bucura de numeroase privilegii, scutiri de dări, de 
corvezi, de munci, etc., care priveau mai ales pe oamenii din jurul mă
năstirii, aflaţi în serviciul ei, fapt care a dus la creşterea treptată a 
numărului acestora. 

Despre existenţa unor „rumânaşi în preajma mănăstirii", avem 
prima menţiune în hrisovul dat mănăstirii de Alexandru Coconul din 
anul 1624, care iartă pe aceştia de unele dări aşa „cum au fost iertaţi şi 
mai dinainte vreme numai ca să fie posluşnici la sfînta mănăstire''. :!!I 

Dacă în hrisovul domnesc se menţionează o mai veche iertare, înseamnă 
că aceştia se aflau cu mult mai înainte în jurul mănăstirii, poate chiar 
de la întemeierea ei. Alexandru Iliaş (1627-1629) scuteşte pe „colibaşii 
care sînt locuitori de mult împrejurul mănăstirii", de o seamă de dări 
~i sarcini. :io Aceiaşi scutire le-o acordă Leon Vodă (1629-1632) 3t şi 
Matei Basarab :12 în al cărui hrisov se spune : „să fie în pace şi slobozi... 
de toate slugile domniei mele, care de ce slujbe vor fi aici în judeţul 

22 I. Sachelarescu, op. cit., p. 143-148. 
2" Arh. St. Buc„ M-rea' Plumbuita Ill/6 din 7 mai 1643. 
21 Art. St. Buc., M-rea Plumbuita Xll/4 din 1641 şi id. Condica m-rii Plum

buita, mss. Nr. 255 f. 18-19. Greşit transcris Albeşti în D.I.H. sec. XVI, vol. V 
p. 165 şi în Indicele de locuri la D.I.R., Ţara Românească, sec. XIII-XVI, sub voce. 

2.; id. ibid. Pentru hotarele acestor moşii v. Arh. St. Buc„ Planuri jud. 
Ilfov. Nr. 141 (copie din 1881 a planului moşiei Fundeni din 1834). · 

2i; Arh. St. Buc. Planuri jud. Ilfov Nr. 141. 
2' id. Catastişe mănăstireşti Nr. 94 (M-rea Plumbuita) ; id., Dosar Nr. U084 

{M-rea Plumbuita) ; id. Dosar Ministerul Cultelor, Nr. 79/1838 ; id. Dosar Nr. 
1498/1848 ; id., Dosar ·nr. 1077 din 16 aprilie 1863 ; v. şi I. Sachelarescu, op. cit., 
p. 185-204. 

2n Arh. St. Buc., Condica m-rii Plumbuita, mss. Nr. 255 f. 286 şi 287. 
2!• Arh. St. Buc. M-rea Plumbuita, XVI/I din 31 iulie 1624. 
:io id. ibidem, doc. Nr. 3 din 6 sept. 1629. 
3 1. icl. ibidem, doc. Nr. 4/13 iulie 1630. 
:12 id„ III/3 din 28 martie 1683. 
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Elhov", 33 ceea ce arată că mănăstirea şi satul din jurul ei se aflau în 
judeţul Ilfov. In hrisovul acordat mănăstirii de Grigore Vodă Ghica la 
1661 se spune : „să fie sat de milă şi slobozie", iar locuitorii lui să fie 
scutiţi de dări şi sarcini, aşa cum fuseseră scutiţi încă din timpul lui 
Radu l\:1ihnea. 34 

In hrisoavele de scutire acordate mănăstirii mai tîrziu, 35 denumirea 
de „slobozie" sau „sat al mănăstirii Plumbuita", continuă să apară, fapt 
care indică existenţa unui sat în jurul mănăstirii în sec. XVII. Faptul 
că Antonie Vodă acordă mănăstirii la 1669 „dijma de stupi, de rîmători, 
oieritul de la slobozia care se află în jurul ei", cu dreptul de dijmuire 
lăsat călugărilor, 36 indică creşterea numărului locuitorilor din această 
slobozie. Insă, faptul că acelaşi domnitor, printr-un hrisov dat în acelaşi 
an, restrînge scutirea acordată pînă acum locuitorilor, numai la „10 case 
de oameni, posluşnicii mănăstirii", 37 iar Şerban Cantacuzino mai tîrziu 
numai la „12 case de oameni (liude) străini", 38 obligaţi să facă diferite 
munci pentru mănăstire 39, arată că în satul mănăstirii se aşezaseră mulţi 
oameni străini, unii chiar cu intenţia de a se sustrage de la achitarea 
dărilor şi sarcinilor. Constantin Brîncoveanu reduce şi mai mult scu
tirile acordate pînă acum oamenilor din jurul mănăstirii. 40 

Locuitorii aceştia se ocupau cu agricultura, creşterea vitelor şi 
stupăritul, ceea ce determină domnia să le ia dijmă din stupi, din rî
mători, oierit. 41 Erau printre ei şi meseriaşi. La 1671 domnul dă ordin 
să vie toţi „rumânii mănăstirii Plumbuita ... să învelească nişte chilii". 42 

Mult timp 2 pescari dîn satul imănăstirii s-au \bucurat de o scutire 
specială de toate dările şi sarcinile „ca să vîneze peşte de treaba domniei 
şi a mănăstirii". 43 Erau desigur şi alţi meseriaşi, iar mai tîrziu unii 
dintre locuitori încep să se ocupe cu comerţul. 

Dar nu numai scutirile acordate de domnie· au fost îndemn pentru 
oamenii străini să se stabilească în jurul mănăstirii. Aşezarea acesteia 
tn imediata apropiere a oraşului şi trecerea drumului spre Bucureşti 
pe lîngă ea a determinat pe mulţi oameni să închirieze locuri mai mari 
sau mai mici din moşia mănăstirii. 

Prima menţiune de închiriere a unei bucăţi de pămînt din moşia: 
mănăstirii, o găsim într-un act din anul 1701, care arată că l\lTl om, 

33 id. ibidem. 
M id., X/3. 
35 id., XVI/13 din 11 aprilie 1665 : id. XVI/14 din 28 april 1660 ; id. XVI/lS 

din 18 mai 1669. 
36 id. Condica m-rii Plumbuita, mss. Nr. 255 f. 176. 
37 id., XVI/15 din 18 mai 1669. 
38 id. XVI/18 din', 14 mai 1682. 
89 id. IX/7 din 10 iulie 1668 .(domnul îi obligă să cosească finul mănăstirii) ; 

id. XVI/16 din 1671 (rumânii m-rii sînt obligaţi să vie toţi să învelească nişte 
chilii). 

40 id., XVI/19-21. 
u v. mai sus. 
42 v. mai sus. 
43 id„ 111/14 din 17 febr. 1665 ; id. ibidem, doc. 22 (1715) ; id. ibidem, doc. 

24 (1716) ; id. ibidem doc. 2 (1731) ; id. ibidem, doc. 28 (1733). 
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numit Matei şătrarul, luase mai înainte de la mănăstire un loc lîngă 
drumul Ştefăneştilor pe care· sădise vie şi o lăsase moştenire nepoţilor 
săi Gheorghe şi Andronache. 4" Mănăstirea a continuat să dea locuri 
cu chirie sau în embatic în tot cursul sec. XVIII. Pe lîngă culturile agricole 
şi creşterea vitelor, embaticarii· încep să-şi facă prăvălii şi să se ocupe 
cu comerţul. ln prima jumătate a sec. XVIII este menţionată o prăvălie 
cu casă alături, pe un loc luat în embatic şi situat „la poarta din sus 
a mănăstirii", la desprinderea drumului spre Pipera, care a fost refăcută 
de. Marco băcanul la 1763. 45 La mijlocul sec. XVIII doi fraţi Lică şi 
Muşat săpunaru fac o zalhana pe un loc luat în embatic de la mănăstire, 
situat pe drumul spre Bucureşti lingă rîul Colentina. ti6 In a doua jumă
tate a sec. XVIII se afla pe drumul Ştefăneştilor o cîrciumă a unuia 
numit Pashu (sic). 47 

Deschiderea de prăvălii arată interesul oamenilor aşezaţi pe moşia 
mănăstirii, al căror număr este în continuă creştere, de· a dezvolta 
comerţul, folosind avantajele oferite de apropierea de oraş' şi vecină
tatea cu drumul de legătură cu acesta. Se formează grupări de case 
separate de cele din satul mănăstirii, care rămîne izolat. Drumul Bucu
reşti-Afumaţi, principala cale de acces din partea nord-estică spre ·ora.ş, 
devine axa unei aşezări noi numită Colentina. 

. . 3. Colentina. O aşezare omenească numită Colentina nu se con
stată documentar. înainte de a doua jumătate, a sec. XVIII. Harta Stol
nicului Constantin Cantacuzino indică pădure pe aria actuală a cartierului 
Colentina. 48 Satul Colentina situat lingă mănăstirea Plumbuita apare 
pentru prima dată pe harta lui H. C. Schi.itz din 1780, 49 apoi pe haria 
lui I. F. Schmidt din 1788. 50 Harta austriacă din 1791 indică satul 
Colentina Ungă balta mănăstirii Plu:mbuita la intilnirea drumurilor de 
la Fundeni, Afumaţi, Ştefăneşti şi Pipera, cu drumul cel mare al Bucu
reştilor. 51 

In două puncte de pe acest drum şi anume : la intilnirea drumurilor 
amintite mai sus şi la podul de peste rîul Colentina numit „marele pod 
al Cirstieneştilor", 52 situat lingă poarta principală a mănăstirii PluJl1-
buita, s-au construit primele case şi s-au deschis primele băcănii, cir
dumi şi hanuri, care au· format începutul unei noi aşezări omeneşti. 

La începutul sec. XIX, mănăstirea Plumbuita avea date în embatic 
la diferiţi oameni numeroase loouri pe moşia ei de vatră. 53 Ea arenda 
şi „moşia dimprejurul mănăstirii cu heleşteu şi cu moară bună... şi cu 

44 id., III/17 din 1701 şi 18 din 1702. 
45 id. IX/22 din 1791 (menţiune). 
46 id., XVl/27 din 1793 (menţiune) ; vezi şi harta. 
47 id., V/3 din 8 febr. 1820 (menţiune). 
48 Acad. R.S.R., Hărţi, S. 50. 
49 Id. Hărţi, Atlasul D. Dimăncescu, planşa 145. 
50 Id. ibidem, planşa 153. 
51 id. ibidem, D. XXVII/6 ; vezi harta. 
62 Acad. R.S.R. CXL VII/35 din 1755. 
aa Arh. St. Buc., M-rea Plumbuita, IX/30-35, 43 etc. ; id. ibidem V /3 şi cele

lalte doc. din pachet. 
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vad vechi de cărămidărie". 54 Lîngă podul de peste Col~ntina la poarta 
de jos, mănăstirea avea la sfîrşitul sec. XVIII o băcănie, o cîrciumă 
şi un han care îi aduceau venitwi. 55 Pe mQl?ia mănăstirii se mai aflau 
la începutul sec. XIX o băcănie, o cîrciumă şi un han a lui Mihai grecu 
şi două băcănii, 2 circiumi şi 2 hanuri ale lui Gheorghe zet Şerban. !i6 

Paharnicul Andronache Teohari avea deasemenea în apropierea 
podului, tot pe pămîntul luat în embatic de la mănăstire, o 7.alhana, o 
băcănie, o cîrciumă şi un han. ai Tot lîngă pod era o altă prăvălie la 
mijlocul sec. XIX 58 şi o alta pe drumul Gherghiţei vîndută de Leanca 
sin Mihai Arseniu şi fiul ei Tudorache lui Tudor sin Nicolae Urlăţeanu 
la 16 septembrie 1587. 59 

La 1863 avea băcănie şi cîrciumă pc moşia mănăstirii Mihai grecu 
şi Zamfir Paschu, iar zalhana avea Marcu Gergevici. 1;o Toate acestea, 
pc lîngă cele menţionate mai sus, au format nucleul noii aşezări Co
lentina. 

La 1866 este menţionată moşia Andronache în partea nord-estică 
a moşiei de vatră a mănăstirii, lingă drumul Ştefăneştilor, pentru care 
plătea impozit statului Ghiţă Nicolescu, fost embaticar al mănăstirii. fii 

Denumirea Andronache, păstrată pînă astăzi pentru partea nordică a 
cartierului Colentina, provine probabil de la paharnicul Andronache 
Teohari, care avusese în embatic o parte din această moşie la începu
tul sec. XIX. 6'.l 

In timp ce casele şi prăvăliile rînduitc dcalungul drtimului spre 
Bucureşti se înmulţeau, satul din jurul mănăstirii rămînea izolat pc os
trovul, unde se afla mănăstirea, cu casele răspîndite, fapt care a deter
minat Ocîrmuirea judeţului Ilfov să invite la 1837 pe egumenul mănăstirii 
Plumbuita ca, în conformitate cu ordinul dat de domn, să pună la în
demîna ţăranilor de pe moşia ei materialele necesare pentru a-şi face 
casc la linie. H:I 

Cea mai marc parte a celor care se stabilesc în Colentina sînt 
străini de loc. Mulţi sînt din Bucureşti, unde au prăvălii. Ivan sîrbu 
avea prăvălie în Bucureşti şi 6 pogoane de loc în embatic pe moşia mă
năstirii în Colentina. 1"' Sînt şi băştinaşi care iau loeuri în embatic de la 
mănăstire ca de exemplu un preot angajat la mănăstire în 1851. 65 In 

" 1 Id. ibidem ; id., M-re~ Plumbuita V /10 din 23 apr. 184 7 (contract de arendă) ; 
'lrezi harta. 

r,:; id., Catastişe.„ 
51i id. ibidem ; id. Dosar Nr. 1077. Ele se aflau probabil la intrarea prin

cipală a mănăstirii lingă podul de peste Colentina (v. id., M-rea Plumbuita. V'3ll 
din 1859). 
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"' id. Catastişe„. 
M id. M-rea Plumbuita, XIIIl3!J din 23 apr. 1856. 
r,g id., V /41 din 16 sept. 1857. · 
r.o id. Dosar Nr. 1077. 
{;I id. M-re'1 Plumbuita. V/48 din 29 dec. 1880 (menţiune) ; vezi harta. 
62 id. XIV/3 din 1826. 
G3 id. XIII/3. 
ev. id. IX/52 din 1857 (menţiune) ; id. Catastişe„. 
65 id. IX/43. 
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majoritate ei sînt români de origine şi au ocupaţii diferite. ti6 Se întîlnesc 
totuşi, printre embaticari, greci ca gelepul Manolache Arghiropol 67. 
Mihai grecu, bulgari şi sîrbi ca Ivan Petrov, G8 Ivan sîrbu, m Marcu 
Gcrgevici 70 ş.a. 

Noua aşezare, formată lîngă mănăstirea Plumbuita pe acest im
portant drum de acces în Bucureşti, este legată şi de cîteva evenimente 
istorice din sec. XIX. Eteriştii în frunte cu Alexandru Ipsilanti, venind 
din Moldova, au pătruns pe aici în Bucureşti la începutul anului 1821 
şi s-au aşezat pe cîmpul Colentinei dincoace de rîu, ocupînd casa lui 
Grigore Ghica, primul domn pămîntean (1822-1828). Cîmpul Colen
tinei a fost locul unde s-au sfinţit steagurile miliţiei naţionale la 1830 
şi au depus jurămîntul ostaşii armatei naţionale, organizată în 1834. 
Mult timp după aceea, el a servit pentru exerciţii şi manevre militare. 7l 

Pe acest drum au încercat să pătrundă în Bucureşti, în ianuarie 1859 
şi în 1862, cetele de ţărani în frunte cu Mircea Mălăeru. n 

Dar, constituirea Colentinei ca unitate administrativă de sine stă
tătoare se face prin reformele înfăptuite în timpul domniei lui Cuza Vodă. 

Legea de secularizare a averilor mănăstireşti din dec. 186:i trece 
în proprietatea statului moşia de vatră a mănăstirii Plumbuita, iar legea 
comunală din martie 1864 întemeiază comuna rurală Colentina-Fundeni, 
formată din satele Plumbuita, Colentina şi Fundeni. 73 Prin aceste legi 
mînăstirea încetează definitiv de a mai stăpîni locul pe care se formase 
noul sat, iar acesta, unit cu celelalte două, devine o unitate adminis
trativă autonomă. Foştii embaticari ai mănăstirii devin chiriaşi perma
nenţi ai statului. Comuna primeşte o suprafaţă de pămînt pentru a-şi 
forma o vatră comunală şi i se precizează întinderea. Conducerea comunei 
tref'e în mîna unui consiliu comunal format din locuitori ai ei. 

Devenită centru administrativ cu o conducere proprie, Colentina 
se dezvoltă rapid, cu tendinţa de a o lua înaintea satelor vecine. Aici 
se înfiinţează o şcoală primară mixtă. 

Dezvoltarea economică a Colentinei în a doua jumătate a sec. XIX 
este în strînsă legătură cu poziţia ei în apropierea oraşului. Economia 
noii comune păstrează în acest timp un caracter precumpănitor agricol. 
Predomină aici marea proprietate moşierească. Din suprafaţa arabilă a 
satului de circa 566 ha, locuitorii stăpînesc numai 91 ha, iar restul îl 

"~ Id. V (toate documentele din pachet). 
"' ici., IX/30-33 din 1829-1836. . 
i;i< id. ibidem, doc. 34 din 1840. 
"!l id. ibidem doc. 52 din 1857. 
;o id. Dosar Nr. 1077. 
71 D. Frun:.escu, Dicţionar topografic şi statistic al României, Bucureşti, 1872, 

sub voce. 
'~ N. T. Orăşeanu, O pagină a vieţii mele sau 22, 23 şi 24 ianuarie 1859, 

Bucureşti 1!161, p. 4!J; D. Berindei, Frămintări politice şi sociale în jurul alegerii 
lui Alex. Jon Cuz• în Ţara Românească în Studii, VIII 1955 nr. 2 ; id. Mişcarea 
ţărănească condusă de Mircea · Mălăeru în Buletinul Ştiinţific al Acad. R.S.R. 
t. III, Hl51. 

;:: textul în Monitorul, Jurnal Oficial al Principatelor Unite Homâne, nr. 71> 
din 1/13 apr. 1864 ; v. şi I. C. Filitti, Despre vechea organizare a Principatelor 
Romîne, Buc. l!l35 (Pxtras), p. 73-75. 
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formează moşia Ghiculeştilor în suprafaţă de 315 ha şi moşia din partea 
nordică a satului, actualul cartier Andronache, în suprafaţă de 160 ha, 
stăpînită de Gh. Nicolescu. 74 Cea mai mare parte din suprafaţa arabilă 
a satului este cultivată cu cereale, vii, plante leguminoase. Izlazurile 
ocupă o suprafaţă relativ mică. 75 In sat se cresc vite mari şi mici. In 
cele şase zalhanale existente, trei în Colentina şi trei în Plumbuita, se 
taie în medie anual circa 6000 vite mari şi circa 6000 vite mici, care 
provin mai ales din satele învecinate. Cea mai mare parte din canti
tatea de carne era destinată pieţei oraşului Bucureşti. O parte, însă, se 
consuma pe loc în cele 26 de cîrciumi şi 5 hanuri din Colentina şi 
Plumbuita. 76 Situată la o distanţă de 6-7 km de oraş, Colentina forma 
un popas ~ drumul care ducea direct la Tîrgul din afară al oraşului 
Bucureşti. In cîrciumi şi hanuri se desfac mai ales băuturi şi carne din 
producţia locală şi peşte din heleşteul pe care satul îl avea în rîul 
Colentina. 

Dezvoltarea economică a comunei a determinat creşterea populaţiei. 
In al noulea deceniu al sec. XIX populaţia satului Colentina era de 
circa 254 locuitori, mai mică decît a satalui Plumbuita cu 288 locuitori 
şi a satului Fundeni cu 279 locuitori. 78 Recensămîntul populaţiei din 
1899 79 arată că Mmuna rurală Colentina-Fundeni cuprindea şase cătune. 
Dintre cele trei noi, Andronache şi" Boldu situate în partea de nord a 
fostei moşii· a mănăstirii Plumbuita. s-au format pe teritoriul satului 
Colentina. Cătunul Tei s-a format dincoace de rîu, în apropierea pala
tului şi bisericii Ghiculeştilor, ceea ce arată că, din punct de vedere ad
ministrativ, comuna Colentina-Fundeni s-a întins şi dincoace de rîu, 
Recensămîntul dă cifra de 1048 locuitori pentru toate cele şase cătune 
care formau comuna atunci. Cel puţin jumătate din această cifră o aveau 
satele Colentina, Andronache şi Boldu, fapt care indică o creştere ln
semnată a populaţiei. Recensămîntul dă şi cifra de 46 străini pentru 
întreaga comună, cea mai mare parte fiind supuşi ·austro-ungari, ceea ce 
însemnează refugiaţi transilvăneni, precum şi 31 flotanţi. 

Lipsesc precizările cu privire la ocupaţiile locuitorilor. Din datele 
cuprinse în Marele Dicţionar Geografic al României, Bucureşti 1899 
(sub voce), rezultă că în acest timp în întreaga comună erau numai 
f32 plugari şi 129 alte profesii, ceea ce nu poate corespunde realităţii. 
Acelaşi dicţionar dă în schimb un număr de 217 contribuabili in 
întreaga comună. Pentru satul Colentina, se poate afirma că plugari 
erau puţini, dacă ţinem seama că din pămîntul satului locuitorii aveau 
numai 91 ha. Aici numărul meseriaşilor şi cel al negustorilor era în 
creştere, pe cînd în celelalte sate situaţia era contrară. 

7" C. Alessandrescu, Dicţionar geografic al jud. Ilfov, Buc. 1892, sub voce. 
75 id. ibid. 
<G id. ibid. 
7i D. Frunzescu, op. cit„ sub voce. 
78 Marele Dicţionar Geografic al României, sub voce. 
79 Recensămîntul general al populaţiei României (dec. 1899), cu o introdu

cere de L. Colescu, Buc. 1905, p. 406-407. 
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4) Fundeni. Situat pe partea stîngă a rîului Colentina în jos de 
Plumbuita, satul Fundeni este izolat de zona oraşului Bucureşti de o 
mare baltă pe care o face aici Colentina. Satul nu este legat printr-un 
drum direct de oraş. Cel mai vechi drum de legătură este cel care se 
desprinde din drumul Bucureşti-Afumaţi, dincolo de podul peste Co
lentina. Mai era un loc de trecere probabil în zona unde balta se 
îngustează, pe unde trece astăzi varianta, care uneşte Gara Obor cu 
linia ferată Bucureşti-Constanţa. Fundenii era orientat în trecut spre 
est, nord-est şi se prelungea pînă în hotarul satului Afumaţi. Inspre sud
.est era în hotar cu moşia Siliştea a mănăstirii Plumbuita, vecină cu satul 
Dobroeşti, iar spre nord-est cu satul Ambeşti. La capătul dinspre Afumaţi, 
lîngă rîul Pasărea, avea lU1 căt1.Ul numit Costiciu. 80 Satul era încon
jurat de păduri. Un zapis din 13 iunie 1634 menţionează o pădure, 
numită Grădiştea, situată în afara satului, unde un preot al satului, 
călugărindu-se sub numele de Teodosie, a despădurit o bucată de loc 
şi şi-a făcut o bisericuţă şi o chilie, unde a sihăstrit pînă la moarte. 81 

Prima menţiune documentară a satului Fundeni este din anul 
1559, cînd Mircea Ciobanul întăreşte lui Baldovin partea tatălui său 
din Fundeni, iar acesta împreună cu sora sa Neacşa se înfrăţesc asupra 
averilor lor. 82 La 1578 Mihnea Turcitul întăreşte Neacşei şi fiilor ei 
„ocină la Fundeni din funia lui Stan a treia parte a tatălui său şi a 
unchiului său Ursul", adăugind „am văzut domnia mea şi am citit car
tea răposatului Radu Voevod numit Călugărul, veche şi stricată şi ruptă. 
Astfel am înnoit şi am întărit domnia mea„." 83 Mai tîrziu aceleaşi părţi 
sînt întărite fiilor Neacşei. 84 Din aceste documente rezultă că satul 
Fundeni este mult mai vechi decît data primei menţiuni documentare 
şi că la început era format din oameni liberi, care-şi stăpîneau părţile 
lor moştenite de la strămoşi. La 1628 intilnim un Stanciu logofăt „ot 
Fundeni", fiul lui Gherghe logofăt, căruia i se întăresc mai multe 
locuri „pe moşia oraşului Bucureşti de pe apa Colintinii" ss. Acesta se 
călugăreşte şi împreună cu soţia şi fiii săi, vinde în 1633 toată partea 
din Fundeni „den hotarul Dobroeştilor pînă-n hotarul Ambeştilor şi 
Grădiştea" lui Miho spătarul. 86 La 1632 Pătraşco clucerul Tomeanul şi 
Vîlcul logofăt, cumpără moşia „Lerescul de (sic) Colintina", care apar
ţinea căpitanului „Lerescul ot Colintina" şi era situată lîngă rîul Co-
lentina, între Fundeni şi Dobroeşti. 87 · 

lncă de la sfîrşitul sec. XVI, mai ales din sec. XVII, se poate 
urmări aici concentrarea pămîntului în mina cîtorva stăpînitori, care-şi 

ao Arh. St. Buc„ Peceţi nr. 50 ; id. M-rea Radu Vodă IV /41 din 15 martie 
1637 ; id. mss. nr. 256, f. 255-258 ; vezi harta. 

8t Acad. R.S.R., CXLII/31 din 13 iunie 1634 ; vezi harta. 
s2 Acad. R.S.R. CXL VII/19 din 1559 aug. 13 şi D.I.R. sec. XVI/B vol. III, 

p. 103. 
83 id. CXLVII/20 din 21 dec., 1578; D.l.R. Sec. XVI B vol. IV p. 358. 
M id. ibidem, doc. 21 din 11 sept. 1582 ; D.I.R. sec. XVI B. vol. V p. 81-82. 
85 id. ibidem, doc. 22. 
e6 id. ibidem, doc. 27 din 12' iunie 1633. 
87 Acad. R.S.R., CXLVIl/26 din 5-V.1632; id. doc. 32; Arh. St. Buc., Hotăr

nicii, j. Ilfov, Nr. 68 din 1834. 
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formează mari moşii. Se mai poate observa că, spre deosebire de Plum
buita şi Colentina, satul Fundeni s-a întins încă din sec. XVII şi din-
coace de rîu. 

Matei Basarab a înfrînt la 25 oct./4 nov. 1632, dincoace de
balta de la Fundeni, unde multă vreme s-a păstrat crucea pusă în 
amintirea celor căzuţi, pe Radu Iliaş, care venea să ocupe domnia 
Ţării Româneşti. 88 In timpul lui, cea mai mare parte din Fundcni era 

• în mîna a trei stăpînitori : Miho spătarul, care cumpără şi de la alţi 
megiaşi din Fundeni. 1'1 şi-şi formează o marc moşic pe care o vinde 
mai tîrziu, împreună cu casele, grădina şi moara, ~ui Buzinca vel clucer !JO~ 
Vîlcul logofătul, devenit vistiernic numit Mogoşescul, care cumpără de la 
Preda fiul lui Pătraşco clucerul Tomeanul partea acestuia din moşia LP
rescu, iar fiul său Bunca (a avut 3 fii : Vîlcul, Bunea şi Matei Mogoşescul 
şi o fiică numită Marga Mogoşeasca) 91 cumpără de la Papa paharnicut 
fiul lui Buzinca vel clucer la 1655 toată partea cumpărată de tatăl său 
de la Miho spătarul. Deci Vîkul vistiernic, devenit mai tîrziu vornic avea 
o mare moşie aici ; iar al treilea stăpînitor era Hrizea vornicul, devenit 
ban al Craiovei, 9 '.' care avea moşii în Dobrocşti şi Fundeni, formate
din părţi cumpărate de la oamenii din sat. !IJ El a dăruit mînăstirii Plum
buita părţi din Ambeşti şi Siliştea, !V, iar mănăstirii Radu Vodă moşia Do
broeşti. 

In a doua jumătate a sec. XVII Mihai spătarul Cantacuzino intră: 
în stăpînirea celei mai mari părţi din satul Fundeni. El obţine prin danic
de la Şerban Cantacuzino şi Constantin Brincoveanu 500 st. din moşia 
domnească de dincoace de rîul Colentina. n;, Prin căsătoria lui cu Marga 
Mogoşeasca intră în stăpînirea părţii ei din moşia lui Vîlcul vornicul. 
El mai ia prin schimb partea cumnatului său Vîlcul postelnic şi cum
pără cu bani partea lui Bunea biv. vel vistier. La 1696 printr-un schimb 
făcut cu mănăstirea Plumbuita, din ceea ce stăpinea aceasta aici de la 
Hrizea vomicul, intră în stăpînirea unui ostrov „după apa Colintinii ce să. 
zice „între lacuri". 9ti In stăpînirea Mogoşeştilor rămînea numai a patra 
parte a -lui Matei Mogoşescul, care nu şi-a vîndut moşia. Ea a fost moş
tenită de fiica acestuia numită Pulheria. 97 

Moşia spătarului se întindea în spre Dobrocşti, prelungindu-se şL 
dincoace de Colentina, iar partea Mogoşeştilor era în spre Colentina, în_ 

F.'I Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţiirii Româneşti (ed. C. Grecescu), ElL 
Acad. Buc. 1963 p. 05. 

" 1 Acad. H.S.R„ CXLVII/30 din 2 aprilie 1634; id. doc. 31 din 13 iunie 1634. 
!lO id. doc. 29 (fără dată). 
91 id. CXXXIV/33 din 17 ian. 1684; Arh. St. Buc., Hotărnicii jud. Ilfov 

Nr. 68 pag. 5 şi urm. unde se dau amănunte cu privire la moşia din I<undeni 
a Mogoşeştilor şi Cantacuzinilor. 

~2 Arh. St. Buc. Peceţi 50 şi mss 256, f. 255-258 ; id. M-rea Hadu Vodă. 
IV/41 din 15 martie 1637. 

93 id. ibidem. 

24fl 

94 Arh. St. Buc„ M-rea Plumbuita XI/7 din 20 aug. 1645. 
95 Acad. H.S.R. CXXXIV/54 din 1734 (menţiune). 
:;u Arh. St. Buc. Hotărnicii Jud. Ilfov Nr. 6G, f. 5-6. 
97 vezi nota .95. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



hotar cu moşia mănăstirii Plumbuita. \J8 Spătarul Mihai Cantacuzino a; 
construit aici biserica existentă şi astăzi, cu frumoasele decoruri în stuc 
pe faţadele exterioare. 99 A construit case mari şi a amenajat un heleşteu 
si mori în apa Colentinei. 100 După moartea spătarului moşia s-a împărţit 
între cele trei fiice ale acestuia Ilinca, Ancuţa şi Safta. La 1739 Barbu 
postelnicul Rudeanul, fiul Ancuţei, vinde partea acesteia lui Matei Mo
goşescu, unchiul lui. 101 Ilinca o răscumpără de la acesta şi împreună cu 
întreaga parte a ei o lasă moştenire nepotului său Dumitraşco Racoviţă 
ta 1743. rn2 Trei ani mai tîrziu în 17 46, însă, Mihai postelnicul Rudeanul, 
fratele lui Barbu răscumpără de la Dumitraşco Racoviţă partea pe care 
acesta o luase de la Matei Mogoşescu, convenind cu acesta să-i cedeze 
partea de dincoace de Colentina, iar el să-i cedeze partea de dincolo de 
Colentina. 103 Dumitraşco Racoviţă vel vomic obţine la 1764 şi partea 
lui Mehmed aga Cozlieeanul din Fundeni cu alte moşii scoase la mezat, 
mărindu-şi moşia, încît satul Fundeni se separă în două : Fundenii-Doam
nei, partea Mogoşeştilor în spre vest şi Fundenii-Racoviţă în spre sat, 
cum apare în harta austriacă de la 1791. tw. Dumitraşco Racoviţă biv vei 
vistier, înfiinţează pe moşia lui o manufactură de hîrtie „hardughia de 
pe apa Colintinii" la 1765-1766, folosind în afară de meşteri speciali
zaţi, munca clăcaşilor de pe moşie. rn:; Intre 1765-1776 manufactura s-a 
bucurat de unele privilegii acordate de domni. tofi 

La 1825 partea Cantacuzinilor cu case, biserică, heleşteu şi moară 
s-a vîndut pentru datorii biv. vel. logofătului Ştefan Belu, toi care o 
vinde în acelaşi an Saftei MeitanL Dar Grigore Vodă Ghica, folosind 
dreptul de protimisis ca vecin de moşie, o răscum,pără de la acesta. 108 

O altă parte a acestei moşii ajunge la 1827 în stăpînirea biv. vel cămi
narului Iordache Arion. 1o<J 

Fundenii pe aria căruia s-au format aceste mari moşii a fost un sat. 
de clăcaşi. Economia lui a fost exclusiv agrară, rămasă mult timp do
minată de forme feudale. Din punct de vedere administrativ el a format 
în 1864 împreună cu Colentina comuna rurală Colentina-Fundcni. Legea 
rurală din 1864 a împroprietărit cîţiva ţărani din pămîntul moşieresc de 
aici, fără a fi, însă, desfiinţată marea proprietate. La sfirşitul sec. XIX 
din 653 ha, cit era suprafaţa arabilă a satului, 50 ha aparţineau moşie
rului Şt. Capşa, iar 153 ha. aparţineau ţăranilor. Proprietarul cultiva. 
350 ha, avea izlaz 100 ha, 50 ha necultivate, locuitorii cultivau 130 ha, 

!'8 id. ibidem. 
!19 Gr. Ionescu, Bucureşti. Ghid istoric. Buc. 1938, p. 378-:184. 
1oo Acad. H.S.R. CXLIV/195 din 1702 ; Arh. St. Buc. Hotărnicii, jud. Ilfov 

Nr. 68 f. 7-8. 
101 Acad. H.S.R„ CXL VII/34. 
102 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, VII~ p. 348-349. 
10.1 id. ibidem, p. 352-353. 
101 Acad. R.S.R. Hărţi D. XXVII/6 ; vezi harta 
I05 Istoria României, Buc„ 1964, p. 369. 
11!6 Acad. R.S.R. CXLVIl/94. 
lOÎ id. doc. !!7. 
108 id. ibidem. 
100 id. doc. 98. 
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iar restul era izlaz. 110 Dacă raportăm numărul familiilor (cca 50 din 279 
locuitori cît era populaţia satului) la pămîntul pe care-l aveau, deducem 
că revenea fiecăreia cca 2,5 ha, ceea ce era foarte puţin. De aceea ei 
erau nevoiţi,. fie să ia în arendă pămînt de la moşieri, fie să muncească 
.cu ziua la acesta. Erau în sat cca 230 de vite mari, 111 revenind cca. 5 vite 
fiecărei familii. Acestea puteau oferi locuitorilor un venit fie din vîn
zarea lor, fie din vînzarea laptelui. Insă poziţia izolată a satului a făcut 
ca legăturile cu oraşul Bucureşti să fie rare, ceea ce a împiedicat dezvol
tarea satului în ritmul pe care l-a urmat Colentina. 

5. Legăturile cu oraşul Bucureşti. Atît mănăstirea şi satul Plum
buita, cît şi Colentina şi Fundenii, situate pe partea stîngă a rîului au 
făcut parte, de la apariţia lor şi pînă-n prima jumătate a sec. XX, din 
jud. Ilfov. Oraşul Bucureşti se întindea numai pînă la rîul Colentina. 
Intre limita oraşului, care era la începutul sec. XVIII actuala stradă 
M. Eminescu (fostă ·Romană), şi Colentina se afla moşia domnească din 
jurul oraşului. Aceasta a dispărut treptat,· fie prin creşterea teritorială 
a oraşului, fie prin trecerea ei în stăpînirea unor mănăstiri sau boieri. 
La .începutul sec. XIX ea era. în stăpînirea boierilor Floreşti (Floreasca), 
Ghiculeştilor, Stolnicului Tudorache Guliano, urmaşilor spătarului Mi
hail Cantacuzino şi mănăstirii Mărcuţa,. pentru a nu aminti decît zona 
de dincoace de rîu, din dreptul satelor de mai sus. ln a doua jumătate a 
sec. XVIII limita oraşului începe să fie d.t:pfu,;ită şi se înfiripă mahalale 
pe aceste moşU. 1u 

Făcînd parte clin jud. Ilfov, aceste sate au fost supuse slujbaşilor 
·domneşti din judeţe. Numai în foarte rare cazuri conducătorii oraşului 
de scaun interveneau în treburile acestor locuitori. La 1645 ispravnicul 
.oraşului Bucureşti, Mitrea pitarul, judecă conflidul privitor la moşia 
Ambeşti iscat între JPreotul Tudor din Fundeni şi mănăstirea Plumbuita. 113 

Vor fi fost şi alte intervenţii de felul acesteia, mai ales în sec. XVIII 
şi. XIX. . 

Lăsînd deoparte legăturile pe care unii domnitori, cu deosebire 
Matei B.asarab, le-a avut cu Plumbuita, rosturile ei militare şi refugiul 
pe care îl oferea voevodului ostrovul Colentinei, înconjurat de baltă şi 
pădure, lîngă· oraşul său de scaun, relaţiile acestor sate cu Bucureştii au 
fost mai ales de natură economică. Situate la o distanţă de 6-7 km de 
·oraş, locuitorii acestor sate au fost într-µn permanent contact cu acesta. 
Pe piaţa oraşului ei îşi desfăceau produsele gospodăriei lor ţărăneşti. 

Tot aşa mănăstirea Plumbuita desfăcea la Bucureşti vin, carne, 
cărămidă, peştele din heleşteu pe care îl vindea prin cei doi pescari 
care-i avea la dispoziţie 114 şi care erau uneori controlaţi cu privire 
la cantitatea de peşte scoasă din baltă. 115 

110 G. Alessandrescu, op. cit., sub voce. 
111 id. ibidem. 
112 Arh. St. Bucureşti, M-rea Radu Vodă, LXXII/7 din 12 martie 1814 ; 

vezi harta. 
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113 id. M-rea Plumbuita, III/8 din 13 aug. 1645. 
114 v. mai sus. 
115 C. C. Giurescu, op. cit., p. 235. 
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Cantităţi mari de zarzavaturi se aduceau din Colentina. Intensifi
-carea schimburilor comerciale cu oraşul a făcut să crească importanţa 
.acestei aşezări, care, aşa cum s-a spus, devine un centru comercial al 
satelor din apropiere şi o bază de produse necesare pieţii oraşului. Per
spectivele de dezvoltare cresc mult în ia doua jumătate a sec. XIX. 
Populaţia Colentinei creşte într-un ritm accentuat. 

Din 1939 Colentina este inclusă în oraş împreună satele : Pipera, 
Tei, Plumbuita, Colentina, Andronache şi Fundeni. După al doilea război 
mondial Colentina devine unul din marile cartiere ale capitalei cu 
tendinţa unei permanente extinderi. 

Fundenii, deşi mult mai vechi decît Colentina, îşi păstrează spe
cificul de aşezare rurală cu o economie mai mult agrară, cu suprafeţe 
mari agricole spre Dobroeşti şi Afumaţi, cu mari grădini de zarzavaturi 
în valea Colentinei, mai ales în fostul sat Fundeni-Racoviţă. 

6. Concluzii. - Condiţiile geografice prielnice pe care le oferă 
teritoriul oraşului Bucureşti au favorizat formarea a numeroase aşezări 
omeneşti de-alungul celor două rîuri Dîmboviţa şi Colentina. Mănăstirea 
Plumbuita s-a format ca un arşezămînt religios voevodal, întărit cu 
ziduri în apropierea oraşului de scaun. In jurul ei s-a format satul 
Plumbuita, care a crescut treptat pe măsură ce economia s-a dezvoltat, 
iar relaţiile economice cu oraşul s-au intensificat pe drumul de legătură 
-cu regiunile nord-estice ale ţării. Aceasta a dus la formarea în a doua 
jumătate a sec. XVIII, a unei noi aşezări Colentina, care urmează o dez
voltare ascendentă în pas cu dezvoltarea economiei capitaliste şi creş
terea importanţei economice şi politice a oraşului Bucureşti, devenit 
capitală a României. Fundenii cu origine mult anterioară celorlalte, la 
început un sat de ţărani liberi, a intrat în stăpînirea unor familii boie
reşti, care şi-au format aici mari moşii. Izolat de oraş prin poziţia sa, 
.el a evoluat mai lent. Creşterea teritoriului oraşului Bucureşti în prima 
jumătate a sec. XX a transformat aceste vechi aşezări în mari cartiere 
<ie margine ale lui. 

ETABLISSEMENTS VILLAGEOISES DU XV-XIX-EME Siii:CLES SUR 
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BUCAREST 

R:F.:SUME 

Les conditions de vie favorables dans la reg10n de la ville de Bucarest 
ont determinee des temps les plus anciens L'etablissement de nombreux habitats, 
surtout sur les rives de Dîmbovitza et de Colentina. Trois de ces habitats sur 
la rive de Colentina retiennent l'attention de l'auteur. 

Le premier, le couvent Plumbuita, fonde au milieu du XVI-e siecle 
comme une institution voivodale eut en meme temps le role de forte
resse de la ville. Autour du couvent s'est forme un petit village qui, grâce 
aux privileges offerts par les voivodes et situe au voisinage de la route qui relit 
les contrees du nord-est a la ville, s'est agrandi graduellement. La grande circula
tion sur cette route et les relations economiques avec la ville ont donne naissance 
vers la deuxieme moitie du XVIII-e siecle au village Colentina aupres du couvent. 
Peu de temps apres, ce village devient un centre commercial parmi Ies autres 
villages voisins et depuis la deuxieme moitie du XIX-e siecle un centre admi
nistratif. 
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Fundeni, le troisieme villagc, le plus ancien, est isole de la ville par un 
grand marecage dans la vallee de Colentina. Ce petit village de paysans libres. 
fut accapare par de grands seigneurs feooaux et divise en quelques grands do
maines, ayant conserves longtemps le caractere agraire. 

Etant situes pres de la viile ces vi!lages ont maintenu avec celle-ci des 
relations etroites surtout economiques. 

Le developpement de Bucarest, devenu capitale du pays, et l'extention de
son territoire apres la premiere guerre mondiale ont abouti a transformer ces 
villages en de grands quartiers peripheriques de la ville. 
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„.TIRGUL DE AFARA" DE LA CAPUL PODULUI MOGOŞOAIEI 

de MARIA STAN 

Ultimele decenii ale sec. al XVIII-lea au adus importante trans
formări în structura economică şi social-politică a oraşului Bucureşti. 

Infiinţarea şi înmulţirea stabilimentelor manufacturiere, accentuarea 
specializării meşteşugarilor, precum şi creşterea circulaţiei de mărfuri 
interne şi de import au făcut ca reşedinţa Ţării Româneşti să se men
ţină ca cel mai important oraş românesc. 1 

In pofida apăsării otomane cit şi a celor două războaie din 1769-1î74 
şi 1786-1790 se înregistrează o continuă dezvoltare şi o sporire a nu
mărului locuitorilor. La sfîrşitul secolului al XVIII-iea oraşul avea cca. 
50 OOO 1 locuitori, cifră în continuă creştere datorită, în primul rînd, 
·elementelor provenite de la sate. 

Concomitent cu aceste transformări economice şi sociale, s-au în
mulţit unele lucr.1ri edilitar-urbanistice, cele mai ample dintre acestea 
fiind executate în timpul· domniei lui Alexandru Ipsilanti. El este ctitorul 
Curţii Noi - de pe Dealul Spirii, şi domnul în timpul căruia au fost 
executate conducte pentru alimentarea cu apă a centrului oraşului, 
pavarea unor străzi etc. 

Procesul acesta transformator a continuat şi în ultimele decenii 
ale sec. al XVIII-iea. 

Nicolae Mavrogheni, numit de Inalta Poartă domn al Ţării Româ
neşti la 6 aprilie 1786, a luat în scurta şi agitata lui domnie, unele măsuri 
mult controversate în istoriografia românească.:! 

La Bucureşti, chiar din primele zile ale domniei, el a manifestat 
dorinţa de a repara „Curtea Veche", şi a poruncit ca fiecare locuitor 

t Istoria oraşului Bucureşti I, - M.I.B. 1965, p. 139-149. 
' Ibidem, p. 150. 
3 I. Ionaşcu, Concluzii greşite în istoriografia bt1r9heză despre domnia lui 

.Vicolae Mavrogheni, Studii, an XV (1962), nr. 1, pag. 6~109. Pe baza studiului 
critic al izvoarelor contemporane, autorul a înfăţişat trăsăturile de lilază ale dom
niei şi personal!tăţii lui Nicolal' Mavrogheni, vezi şi V. Mihordea, Politica lui 
Nicnlae Mavroqheni faţă de ţărănime. Studii, an. XVI (1963), nr. 6, p. 1325-1350 
P. I. Panait, Aspecte din lupta populaţiei bt&cureştene împotrioo regimului turco
;fanariot (17Hi-1821), p. 45-55. 
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să-şi repare uliţa din faţa casei, preocupîndu-se totodată de repararea 
podurilor de peste Dîmboviţa. 4 

O realizare de seamă legată de activitatea lui Nicolae Mavrogheni, 
este complexul arhitectonic din str. Monetăriei nr. 4, datînd din 1787, 
marcînd limita nordică a Bucureştilor în acea perioadă. 

Fig. 1. Fragment din Planul oraşului Bucureşti întocmit de Ernst ·în 1791, care 
redă palatul Mavrogheni (1785-1787) 

Edificiul domnesc a fost ~onstruit pe un teren cumpărat de Ia 
mănăstirea Sf. Sava, avînd forma unui patrulater cu latura de cca. 200 
de stînjeni. 0 . 

El se afla pe o coarnă de terasă în imediata vecinătate a drumului 
spre Văleni, ce se forma din Podul Mogoşoaiei. In planurile lui Frans 
Purrel cit şi în cel al locotenentului Ferdinand Ernst din regimentul 
Orosz, cantonat în 1.791 chiar în vecinătatea Palatufoi Mavrogheni, 6 în
tregul complex arhitectonic este m~cat printr-un dreptunghi comparti
mentat. In unul din l;lCeSte compartimente care formează de. fapt curtea,. 
este trecută pe partea de sud o construcţie restrinsă, iar în centru pa
latul. 7 Pe latura de nord a dreptunghiului la colţurile de nord-est şi 

~ Şt. Ionescu, Oraşul Bucureşti în timpul cl-Omniei lui Nicolae Mavrogheni„ 
Materiale de istorie şi ·muzeografie, V, 1966, p. 82. 

5 C. C. Giurescu, Istoricul ctitoriilor bucureştene ale lui Nicolae vodă Ma
vrogheni, Biserica ortodoxă română. anul LXXX (1962), nr. 3-4, p. 349-350 .. 

' M.l.M.B., nr. inv. 11122, 11121 vezi şi G. D. Florescu, Din vechiul Bucu
re1ti, 1935, p. 120. 

7 Date privind înfăţişarea acestui edificiu sint expuse în bogatul studiu al 
Prof. C. C. Giurescu, op. cit„ B.O.R., an LXXX (1962), .nr. 3-4, p. 339-380. 
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nord-vest, apar s~mnalate două turnuri şi tot aici într-un dreptunghi 
mic, care formează de fapt o a doua curte este indicată biserica „Izvorul 
Tămăduirii". Ambele izvoare cartografice semnalează spre sud un pătrat 
cu latura de cca. 160 m care redă o grădină amenajată. 

Pe latura de est încadrat de drumuri de ţară, este menţionat un 
patrulater care marchează o fortificaţie militară notată „Tilrken Schanz" 
(şanţuri turceşti). · . · 

In partea de sud-est se află notat rezervorul de apă de la cişmeaua 
Mavrogheni (Schloss Csismen) fără ca acesta să fie redat de vreun semn 
convenţional. · 

Printre primele măsuri luate de Nicolae Mavrogheni, văzînd insu
ficienta alimentare cu apă a oraşului Bucureşti, a fost înzestrarea acestuia 
cu o reţea ,de cişmele cu apă de izvor, adusă pe „olane" tie la de
părtare. 8 

Pentru cişmeaua construită în cadrul ctitoriei, apa a fost adusă 
de la Creţuleşti. 9 

O construcţie deosebită este rezervorul principal sau „Visteria ape
lor", 10 care alimenta mai întîi cişmelele chioşcului şi apoi pe cele din 
oraş dispuse în special pe frecventata uliţă Podul Mogoşoaiei, una din 
cele mai importante căi de circulaţie ale oraşului medieval. 

ln planuri, alături de aceste construcţii mai apare şi o grădină p(ţ 
care un izvor contemporan o califică drept „superbă". 11 

Un loc important în complexul acesta este ocupat de biserică, care 
poartă astăzi numele ctitorului ei, dar al cărui hram este Izvorul 
Tămăduirii. 12 

Faţă de ctitoria sa, Mavrogheni ţ;i manifestat un deosebit interes. 
căutînd să facă din ea una din cele mai bogate biserici din ţară, înzes
trind-o cu numeroase moşii, vii, munţi, prăvălii, mori, robi etc. 

Preocupat de a spori veniturile acestei biserici cit şi de a satisface 
unele cerinţe ale comunităţii bucureştene, Mavrogheni a construit lîrigă 
biserica de la cişmea şi trei mori de vînt. Ele trebuiau să suplinească 
parţial morile de apă de pe Dîmboviţa şi Colentina care îngheţau in 
timpul iernei. Aceste mori au funcţionat mai mult timp, astf-el că una 
din ele este menţionată într-o hotarnică din 26 august 1808, ca existînd 
încă în 1831, cind a fost dărîmată, deoarece trecea traseul şoselei pe 
locul ei. 13 

Atît cişmele cît şi morile, fiind construcţii mai deosebite, au fost 
înzestrate cu meşteşugari de specialitate, care aveau obligaţia să se
ocupe de buna lor întreţinere .şi funcţionare. 

s Ibidem, p. 340. 
9 Ibidem, p. 341, vezi şi Caselli D. Ffntina cu· şapte ciuciure de la Izvorul 

Tămăduirii, Gazeta Municipală, V (1936), nr. 233. 
10 Ibidem, p. 342, vezi şi G. D .. Florescu, Din vechiul Bucureşti, 1935, p. ne. 
11 Ibidem, op. cit., p. 345. · 
1:1 Ibidem, p. 354 vezi şi G. · D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, 1935, p~ uo· 

şi N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic, p. 228. 
13 C. C. Giurescu, op. cit., BOR, an LXXX (1962), nr. 3-4, p. · 347-350. 
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Pe linia aceloraşi preocupan se înscrie şi hotărîrea domnească de 
;a deschide, pentru prima oară la Bucureşti un al doilea „tîrg de afară". 
Deşi este cunoscut faptul că încă din sec. al XVIl-lea tîrgurile din 
lăuntru s-au ridicat la numărul de trei. 14 

Tîrgul de afară a rămas singurul loc din imediata vecinătate a 
oraşului unde se desfăceau îndeosebi produse agro-pastorale şi meşte

.şugăreşti din ţară. 
Nicolae Mavrogheni consideră că transformările intervenite în ca

·drul societăţii bucureştene, au sporit cu mult solicitudinile unui atare tîrg. 
Şi deoarece sînt considerate ca insuficiente cele două zile pe săp

tămînă în care funcţiona străvechiul Tîrg de afară de pe Podul cu 
.acelaşi nume, el emite un hrisov prin care alătură acestuia tîrgul de pe 
Podul Mogoşoaiei dirr imediata apropiere a palatului său. 

Un prim document în legătură cu acest important loc comercial 
bucureştean, a văzut lumina tiparului prin grija lui Nicolae Iorga în 
.„Revista istorică" din 1930, originalul acestuia păstrîndu-se în Muzeul 
Bizantin din Athena. Documentul nu poartă însă decît anul emiterii, 
fără a preciza luna şi ziua în care a fost întărit de domnitor. 15 

Recent, în patrimoniul Muzeului de istorie a municipiului Bucu
reşti, a fost înseriat un nou hrisov emis în acelaşi scop de către Nicolae 

.Mavrogheni. Hi 

Documentul este dat la 21 decembrie 1787 şi aminteşte pe un altul 
0emis la 17 iulie 1787, care nu poate fi decît cel publicat de Nicolae Iorga. 

Conţifrntul celor două hrisoave este relativ asemănător, cel de al 
·doilea cuprinzînd însă şi cîteva precizări asupra cărora vom stărui. 

De remarcat, este motivarea pe care Nicolae Mavrogheni o face 
în partea introductivă a hrisovului său menţionînd creşterea comerţului 
şi ieftinătatea lucrurilor. 1î 

El hotărăşte înfiinţarea acestui tîrg, arătînd că „ ... Drept aceea 
pentru ca să înlesnim atît pe lăcuitori la alişverişul lor, căt şi pe toţi 

0oroşanii politii Bucureştii să-i îndestulăm a putea cumpăra cele tre
buincioase lor eftine, am binevoit domnia mea a hotări ca să facă trei 
tîrguri de afară pe săptămînă, adică marţea şi vinerea la tîrg~l de afară 
·cl'l obicinuit dupre cum s-au făcut pînă acum, iar unu joea să se facă 
la Zoodohu Pighi, adică la Izvorul Tămăduirilor din capul Podului Mo-

11o Dan Berindei, Oraşul Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti 
(1459-1862), Buc. 1003, p. 44-153, vezi Istoria oraşului Bucureşti I -, M.l.B., 
1HH3. p. 145-14!1. 

i:. Revista Istorică, an XVI (1930), nr. 10-12, p. '...>{)2-200. 
11; Documentul cu nr. inv. 95655 în folio pe hîrtie de format mare (40X55 cm) 

..scris cu cerneală neagră. Monograma domnească şi sigiliul mic în chinovar. ln 
protocolul documentului, apare în cerneală neagră semnătura dutografă a dom
nului. 

1; Arh. M.I.M.B., nr. inv. !l5655. 
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goşoaiei alăturea foişorului domnesc în maidan împotriva porţii foiş_o
rului..." 18 

Şi expunerea motivelor continuă subliniindu-se că „ ... văzînd că din 
·obiceiu ce au rămas aici la cinstita politie al scaunului domnii mele Bucu
reştii de a să face numai două tărguri afară din oraş pe săptămînă şi 
acelea numai la un loc orănduit, pricinuieşte la obşte pagubă, căci de 

Fig. 2. Hrisovul lui Nicolae Petre Mavrogheni emis la 21 decembrie 1787, prin 
care se înfiinţează „Tîrgul de afară" de la capul Podului Mogoşoaiei. 

t8 Ibidem, 95655. 
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a să face numai m doă zile ale săptămînii, nu pot veni toţi cei ce aui 
lucruri de vînzare, cărora întămplîndu-li-să vreo trebuinţă deosebită la 
casele lor într-aceea vreme ce ar putea veni să afle la tărg, să scape 
de zilele cele orănduite ale tărgului, şi rămăne ale adăsta în ceilaltă 
săptămănă, şi nu urmează să fie belşug şi eftinătate, în toate zilele de 
tărg dintr-aceea privind căci acum din voea şi mila lui Dumnezeu, s-au 
înmulţit şi lăcuitorii aceştii de Dumnezeu păzite politii...'· 19 

Intr-adevăr, tnfiinţarea noului tîrg era o necesitate pentru că, cele 
două zile de funcţionare a Tîrgului de afară nu erau suficiente pentru 
a satisface cererea de aprovizionare cu produse a locuitorilor oraşului„ 
creindu-se · o serie de neajunsuri care aduceau pagubă celor direct 
interesaţi. · 

Ca urmare a acestui fapt, hrisovul menţionează „„.şi cu această. 
pricină găsescu şi precupeţii mijloc de fac ale lor precupii, vănzind în 
oraş lucruri cu îndoite şi întreite preţuri, de la carii sănt siliţi şi oro
şanii a cumpăra cu scumpătate, neputînd aştepta pînă la al doilea săp
tămână ... " a> 

Pentru a întări justificarea noului tîrg, se arată şi faptul că terenul 
atribuit acestuia este mult mai înalt, fiind deci îndepărtat neajunsul 
„de a se face tină". :u 

Hrisovul domnesc conţine de asemeni totărîrea ca „„.venitul vămii 
oborului celui mai sus numit şi adetul pămîntului i vănzarea vinului i 
venitul morilor i al grădinii..." '.l~ să aparţină ctitoriei. 

Tîrgul şi oborul de vite de la Izvorul Tămăduirii a jucat un rol 
important în viaţa economică a Bucureştilor pînă aproape de jumătatea 
secolului al XIX-lea. 

ln capitolul „Pentru curăţenia şi altele ce privesc la. sănătatea oră,... 
şenilor" din Regulamentul organic, în art. 18 se arată că la patru locuri. 
afară din oraş la capătul uliţelor mai mari să se facă cîte o piaţă unde 
să vină carele de pe la sate cu „lemne, făn, orz, cărbuni, varză şi orice 
altă felurime de producturi..." :!3 

ln articol se mai prevede dreptul efectuării transportului acestor 
produse la cumpărător cu aceleaşi care, cu care ele au fost aduse la tîrg. 
La această dată, se arată în Regulamentul organic, existenţa a patru 
pieţe în afara oraşului şi anume : la capul podurilor : Mogoşoaiei, Tîrgul 
de afară, Şerban Vodă, Caliţei, care au o întindere de 12000 stînjeni 
fiecare. 

Recunoaştem în primul tîrg menţionat în Regulamentul organic 
pe acela înfiinţat de Nicolae Mavrogheni în 1787. 

Tot Regulamentul organic, în articolul 19600, mai arată că în acest 
timp în oraş existau şase pieţe specializate în vînzare de „carne, zar
zavat, poame, peşte, mălai etc." 34 
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rn Ibidem, H5G55. 
20 Ibidem, 95655. 
21 N. Iorga, op. cit„ p. 202-20G. 
22 Ibidem, p. 202-206, vezi şi MIMB nr. inv. 95655, 
2J Regulamentul organic, Buc., 1847, p. 528. 
2' Ibidem, p. 528. 
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Deci tîrgul de la Izvorul Tămăduirii a dăinuit ca şi Tîrgul de afară 
asignrînd vinderea produselor care nu puteau fi desfăcute în oraş, cum 
ar fi : cherestea, produse din lemn brut şi finite, vite etc. 

Existenţa pînă tîrziu a acestui tîrg, este cunoscută şi dintr-un act 
din 2 aprilie, 1846 dat de Sfatul Orăşenesc, :15 prin care dispune să se 
plătească epistatului bisericii 700 lei, sumă ce reprezintă havaietul plătit 
de carele care poposeau aici între 1 noiembrie 1845 - 1 noiembrie 1846. 

In a doua jumătate a secolului al XIX-lea, tîrgul de pe Podul Mo
goşoaiei îşi pierde importanţa. 

Comerţul marelui oraş tinde la forme tot mai moderne, iau fiinţă 
pieţe în zonele centrale, iar desfacerea produselor agro-pastorale se 
regrupează în străvechiul Tiri al Moşilor. 

„LE M:\RCHE EXTERIEUR" AU BOUT DU PONT DE MOGOŞOAIA 

HE.SUME 

L'auteur se prop.:ise d'analyser. en se basant sur Ies documents d'archive. la 
creation par Nicolae Mavrogheni d'un nouvel „Marchc exterieur" du câte au 
nord de Bucarest. 

Celui-ci, a c6te de l'ancienne foire de „Moşi" a joue un r6le important en 
l'approvisionnement en produits agro-alimentaires de la population jusqu'en la 
seconde moitie du XIXeme siecle. 

En meme temps avec le developpement de Bucarest dans l'epoque mo
derne, son importance diminue peu a peu, ses attributions ctant assumees par 
Ies marches de la zone centrale de la ville. 
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CONTRIBUŢIE LA ISTORICUL INVAŢAMlNTULUI SATESC 
DIN ŢARA ROMANEASCA IN SEC. XVIII-XIX. 

ŞCOALA DE LA AGIEŞTI 

de NICOLAE ANDERCO' 

!n condiţiile destrămării feudalismului şi sub influenţa pătrunderii 
ideilor iluministe, complexul fenomen al satisfacerii, pe calea învăţăturii 
de carte, a trebuinţelor spirituale şi practice - determină încă de la 
începutul sec. al XVIII-lea în ţările noastre întemeierea unor instituţii 
statornice de educaţie şi instrucţie, depăşindu-se astfel stadiul anterior 
al învăţămîntului pe lîngă mînăstiri, curţi domneşti sau dregătorii locale. 

Aceleaşi cerinţe de ordin practic le descoperim şi în lumea satelor. 
fapt care conturează într-un mod nou, în timp şi spaţiu, aria răspîndirii 
ştiinţei de carte, semnalînd în acelaşi timp procesul vast al angajării 
acestei lumi în viaţa social-politică a ţării. 

Problema existenţei şcolilor săteşti în sec. XVII-XIX în Ţara 
Românească a fost tratată pînă în prezent într-o mai mică măsură. Con
siderăm că acest lucru se datoreşte în primul rind faptului că înfiinţarea 
oficială a unor asemenea şcoli abia în anul 1838, de către guvernul dom
nitorului Al. D. Ghica, acreditase idcia că despre un învăţămînt în lu
mea satelor nu se poate vorbi decît după această dată. Chiar cercetătorii 
mai vechi ai istoriei învăţămîntului nostru - amintindu-i doar pe 
V. A. Urechia, N. Iorga - menţionează în operele lor ca o raritate cî
teva nume de dieci, grămătici, dascăli, care ştiau să scrie în limba ro
mână. Ori, astăzi este cunoscut faptul că sec. al XVII-lea cunoscuse 
deja cîteva din realizările majore ale vechii culturi româneşti : triumful 
limbii române ca limbă de cultură, formarea unui instrument de ex
presie unitar pentru toate cele trei ţări române prin marile scrieri ale 
veacului, statornicirea tiparului şi punerea bazelor unui învăţămînt cu 
caracter superior, lărgirea interesului pentru literatura istorică şi bele
tristică, punerea problemei originei poporului român şi a unităţii sale 
etnice. 1 

1 Istoria României, Volum Ul, Bucureşti, Ed. Academiei R.P.R., 1964, p. 525. 
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Numai din primul sfert al veacului al XVII-lea se cunosc ca fiind 
redactate în Ţara Românească, 665 de documente în limba română de 
către 264 de dieci, dascăli, grămătici, logofeţi etc. 2 

Secolul al XVIII-lea va ~i mai departe pe calea deschisă de epoca 
anterioară, îmbogăţind o experienţă culturală care începea să aibă deja 
o tradiţie. 

Alexandru I. Ipsilanti Vodă, considerat de V. A. Urechia ca „re
organizatorul învăţămîntului în Muntenia", printr-un hrisov din timpul 
primei sale domnii (1776), cere mitropolitului o situaţie a şcolilor din 
ţară. Documentul domnesc aminteşte şi şcolile de la sate cerînd a se 
indica unde este şcoală, în ce sat, numele dascălului, cîţi copii sînt în 
şcoală şi dacă dascălul îşi dă străduinţa cuvenită, 3 dovadă incontestabilă 
a existenţei unei „reţele" şcolare şi în mediul sătesc nu numai în cel 
orăşenesc. 

Considerăm că numai astfel se poate explica uşurinţa cu care 
Eforia Şcoalelor a putut găsi în fiecare sat cîte un candidat de învă
tător, cînd în 1838 au luat oficial fiinţă şcolile săteşti, în Tara Româ
ncao;că. Şi faptul că aceşti candidaţi de învăţători, în marea lor majo
ritate, nu au fost recrutaţi din rîndul cîntăreţilor bisericeşti care, de 
bine de rău, cunoşteau „slovenirea" dovedeşte încă odată că satele noas
tre aveau şi alţi ştiutori de carte, că încă înainte de acea vreme au 
existat unele preocupări pentru şcoală în satele Munteniei. 

Numeroase documente ale frămîntatului veac fanariot vorbesc des
pre şcoli înfiinţate în mediul rural, fie prin grija mitropoliei - pe lîngă 
mănăstiri şi biserici - fie din iniţiativă particulară pe la diferite moşii. 
In această a doua categorie se încadrează şi şcoala din Agieşti (Sineşti), 
plasa Mostiştii din sud Ilfov. De fapt din documentele păstrate rezultă că 
numai în apropierea Bucureştilor au funcţionat şcoli la Buftea (1752) •\ 
Tărtăşeşti, Grecii, Buda, Obileşti etc. 5 

ln arhivele Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti se păstrează 
un număr de 14 documente şi manuscrise referitoare la şcoala de la 
Agieşti, primul datînd din august 1785, iar ultimul din 14 august 1817, 
atestînd funcţionarea acestei şcoli particulare din mediul rural pe o pe
rioadă de peste 30 ani. 6 

Primul document emis de visteria domnitorului Mihail Suţu ln 
1765 „într-u al treilea an al domniei noastre", înseriat în „Condica cu
prinzătoare de toate sineturile vechi şi nouă ale moşiei Agieşti din sud 
Ilfov şi ale moşiei Dărmăneştii din sud Prahova, hrisovul şi alte cărţi 
domneşti pentru cîteva mili şi agiutoruri ce s-au făcut de 1a domnie 
şcolii şi bisericii de la Agieşti, precum înainte toate se vor arăta anu-

2 Părnuţă Gh., Contribuţi-i la cunoaşterea începuturilor învăţămîntului să
tesc în Ţara Românească în: Din istoria pedagogiei româneşti, Vol. II, Bucureşti, 
Editura didactică şi pedagogică, 1966, p. 79. Vezi şi Strempel G„ Copişti de ma
nuscrise româneşti, Vol. I, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1959. 

3 Arhivele Statului, Mitr .. mss. 141, f. 121. 
' Ibidem, mss. 2f>{J, f. 267, v. - 208. 
5 V. A. Urechia, Istoria românilor, seria 1774-180-0, Vol. III, Bucureşti, 

1894, p. 25 şi următoarele. 
6 Arhiva M.I.M.B., mss. 13-039, doc. 1402-i, 14026-14028. 
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rne" 6' - este cel mai important nu numai pentru faptul că pune bazele 
acestei şcoli ci şi pentru aceia că pe marginea lui se pot trage o seamă 
de concluzii privind procesul de împămîntenire a fanarioţilor şi a des
cendenţilor lor, precum şi unele concluzii referitoare la mobilul ce stătea 
la baza „neţărmuritei lor dragoste de neam şi ţară". 

· Şcoala a luat fiinţă şi a funcţionat pe moşia beizadelei Grigorie 
Suţu şi a soţiei sale Safta, descendentă a boierilor Dudeşti. Hrisovul 
<Subliniază din capul locului că iniţiativa de a organiza această şcoală, 
parte componentă a unui plan mai larg, a aparţinut proprietarului mo
:Şiei care „ ... au arătat domniei mele că la moşia ce se numeşte Agieşti 
<lin plasa Mostiştii din sud Ilfov au hotărît ca să-şi facă casă şi temeiu 
unde are să facă şi deosebită şcoală cu dascăli la care să înveţe carte 
rumănească 30 de copii fără plată„. pentru folosul pămîntenilor mai 
vîrtos adecă de a se afla la învăţătură fără plată 30 de copii pămînteni 
în toată vremea" 7. 

Hrisovul asigură numitei şcoli şi biserici „pentru procopseala uce
nicilor şi plata dascălului" următoarele venituri : 

- dreptul de a ţine 15Q de oameni aduşi din străinătate şi „fără 
pricine de dajde" ; 

- drepţul de a ţine două bîlciuri pe an şi deosebit Ide acestea, 
tîrg în fiecare duminecă, din vama lor să se asigure cheltuielile cele 

0orîndruite ale şcolii şi ale bisericii ; 
- de asemenea şcolii îi este orînduit venitul vinăriciului din 21 

de popoară (sate) din judeţele Rîmnic, Saac, Olt; 
- deosebit de acestea şi isprăvnicelul moşiei era apărat de daj

diile visteriei şi scutit de dijmărit şi vinărici, iar doi preoţi şi un diacon 
-erau scutiţi de toate dările bisericeşti şi politiceşti ; totodată doi grămă
.tici şi dascălul din şcoală beneficiau de scutirile de mai sus. 8 

Acelaşi domnitor printr-un alit hrisov din 8 august 1785 asigură 
·şcolii şi bisericii încasarea goştinăritului din toată ţara"... pentru un 
rîmător ce iese din ţară 8 bani... iar de va fi sudit rusesc sau nemţesc 
să ia numai 3 la sută pe care sînt datori ai da suditul la mărfurile 
for". 9 

La aceiaşi dată se acordă scutire de toate orînduirile pentru 4 sca
une de carne din Bucureşti şi dreptul cje a lua pe an cîte 150 bolovani 
de sare pentru trebuinţa casei şi'" şcolii. 10 

La 15 martie 1786 casa şi şcoala beizadelei Grigorie Suţu mai este 
îndreptăţită să încaseze vinăriciul dela alte nouă popoară neînchinate din 
judeţul Dîmboviţa. 11 

In domniile sale următoare Mihail Suţu va reînoi hrisoavele din 
prima lui domnie, 12 lucru pe care de altfel îl vor face, parţial sau chiar 

6' Ibidem, mss. 13039, f. 40. 
7 Ibidem, f. 41. 
s Ibidem, f. 43 v. 
9 Ibidem, f. 50. 
10 Ibidem, f. 50 v. 
11 Ibidem, f. 53. 
J 2 Ibidem. 
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în întregime - şi succesorii săi la tronul Ţării Româneşti : Constantin 
Hangerli, Alex. Moruzi, C-tin Ipsilanti, Ion Gh. Caragea precum şi 
Gheorghe Caragea 13 care la 14 august 1817 întăreşte şcolii şi bisericii 
din Agieşti dreptul de percepere a vinăriciului de la „popoarele" din ju
deţul Dîmboviţa. Acesta este ultimul document pe care-l posedă arhivele 
M.I.M.B. referitor la şcoala sătească de la Agieşti. 

Documentele mai sus menţionate nu ne dau ştiri privitoare la con
ţinutul învăţăturilor predate în această şcoală. Dar, prin analogie cu 
alte şcoli de acelaşi nivel, din diferite circulare ale domniei şi ale mitropo
liţilor privind organizarea şcolilor, precum şi din însemnările unor vechi 
dascăli, reiese că în şcolile săteşti se transmiteau cunoştinţe elementare 
cu conţinut la~c şi religios, acesta din urmă fiind impus de autoritatea 
culturală a bisericii asigurată prin însăşi menţinerea relaţiilor feudale. 
In aşezămîntul din 1741 a lui Constantin vodă Mavrocordat se sublinia 
că pe copii „întîiaşi dată să-i înveţe ruga şi credinţa" pe care „să le 
înveţe pe înţeles", dar se menţiona de asemenea ca dascălii „să-i înveţe 
a scrie". 14 

Copiii erau trimişi la şcoală atît spre a se pregăti să devină viitori 
slujitori ai bisericii, grămătici şi dieci pe lîngă cancelarii sau dregătorii 
locale, cît şi pentru a face faţă necesităţilor de fiecare zi care revendicau 
cunoştinţe din ce în ce mai variate. Eliberîndu-se din rumânie ţăranii 
erau interesaţi în cunoaşterea scrisului şi cititului pentru a putea parti
cipa la întocmirea diverselor acte de vînzare-cumpărare care abundă în 
sec. al XVIII-lea. Delimitarea pămînturilor, trasarea hotarelor cereau po
sedarea unor cunoştinţe elementare de aritmetică şi geometrie. 

Răspîndirea cunoaşterii de carte cît şi a unei culturi mai legate de
cerinţele economice, de practicile zilnice ale vieţii - era reclamată deci 
de însăşi procesul legic de dezvoltare a societăţii româneşti din acea 
vreme. Aceleaşi necesităţi vor determina elaborarea şi tipărirea primelor 
cărţi speciale pentru învăţămîntul elementar - bucoavnele. Prima bu
coavnă tipărită în limba vorbită de popor pentru Ţara Românească a apă
rut la Rîmnic în 1749. ·Pe lîngă bucoavne în şcoli mai erau utilizate ca 
manuale pentru învăţarea cititului cărţile pe predici, unele cronici şi cărţi 
populare, acestea din urmă marcînd pătrunderea clementelor de cultură 
laică .Îil conţinutul procesului instructiv-educativ. i;; 

Dar pornind de la analiza documentelor şcolii de la Agieşti se pune· 
legitima întrebare : preocuparea pentru răspîndirea învăţăturii în rîn
durile poporului - afirmată în mod repetat de către domnii fanarioţi în 
hrisoavele lor - era oare dezinteresată ? 

Analizînd din acest punct de vedere doar primele trei hrisoave ale· 
domnitorului Mihail Suţu privind înzestrarea „cu mili şi agiutoruri dom
neşti" a şcolii şi bisericii din Agieşti, nu putem da un răspuns afirmativ. 

13 Ibidem, f. 104-105 ş. a. ; doc. 14024-14026-14028. 
14 Uricariul IV, Iaşi, 1857, p. 401. 
15 Din istoria pedagogiei româneşti, vol. II, nucureşti, Ed. Didactică şi Pe

dagogică, 1966, p. 97. 
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Cum se explică faptul că o şcoală dintr-o aşezare sătească care în 
1835 nu avea mai mult de 77 de gospodării 16 beneficia între 1785-1817 
de veniturile pe care le Jiroducea încasarea vămii unui tîrg săptămînal 
şi a două bîlciuri anuale, încasarea goştinăritului din toată Ţara Româ
nească şi a vinăriciului de la peste 30 de sate din 3 judeţe diferite, ve
nituri care întreceau cu mult cheltuielile (la nivelul epocii de atunci) de 
şcolarizare a 30 de copii şi a simbriei umilului lor dascăl ? 

Răspunsul ni-l dă însuşi domnitorul în preambulul hrisovului din 
august 1785 : „ ... am binevoit a hotărî să dăm soţie după lege luminatului 
şi iubitului nostru fiu Grigorie Suţu voievod una dintre aceste fiice după 
dar ... şi cu acest mijloc unind firea cu darul să ne arătăm părinte ade
vărat şi la fii după dar ca şi la fii după fire fiindcă după această unire 
fiul după fire se face şi fiu după dar şi pămîntean şi să împărtăşeşte tu
turor acelora ce sînt împărtăşiţi pămînteni adecă dă moşii, vii, case. 
mori, vite şi alte namiestii am cugetat să-i hărăzim din domneştile 
noastre daruri ca unui pămîntean den acele daruri ce sînt împărătăşi.ţi 
şi toţi pămîntenii". 17 

Considerăm că citatul nu are nevoie de comentarii ! 
Deşi concluzia care se desprinde este aceea că în majoritatea ca

zurilor de înfiinţări de şcoli pe moşiile boiereşti mobilul iniţiativei bo
ierilor era acela al înmulţirii surselor lor de îmbogăţire (excepţie făcind 
Hadu şi Dinicu Golescu cu şcoala clin Goleşti) prin obţinerea a o s~rie 
întreagă de avantaje materiale din partea domniei - care din punct de 
vedere politic era obligată să susţină asemenea iniţiative pentru a cîştiga 
pe cît posibil şi cu orice mjiloace simpatia poporului - înmulţirea şi 
funcţionarea acestor şcoli este un fapt pozitiv, contribuind la răspîndirea 
cunoaşterii de carte în lumea satelor, fiind o dovadă a preocupării per
manente a poporului nostru pentru ştiinţa de carte. 

CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE DE L'ENSEIGNEMENT VILLAGEOIS DANS 
LA V ALACHIE PENDANT LES XVIIl-XIX-eme SIECLES 

ECOLE D' AGIEŞTI 

RESUME 

L'auteur presente en se basant sur Ies manuscrits et Ies documents conser
ves dans l'archive du Musee d'Histoire de la ville de Bucarest, l'histoire de l'ecole
d' Agieşti - departement Ilfov - qui a ete en fonction sur les terres du fils. 
du prince regnant, Grigore Suţu, en commeni;ant avec l'anne 1785 et s'encadrant 
en la categorie d'ecoles fondee sur initiative particuliere. 

!fi C. C. Giurescu, Principatele române la începutul sec. XIX-lea, Bucureşti, 
Ed. Ştiinţifică, 1957. 

17 Arhiva M.I.M.B., mss. 13039, f. 40-40 v. 
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En se basant sur Ies memes documents, l'activite de l'ecole d' Agieşti est 
encadree dans le climat social-politique et culturel de la Valachia â la fin du 
:XVIlleme siecle. 

On souligne l'importance des documents pour l'histoire de l'en.sel.gnemeni 
villageois, ainsi que pour le fait qu'ils revelent le processus de naturalisat1on 
des Phanariotes et de leurs descendents. 

En conclusion on souligne le fait que, sans tenir compte de la nature des 
interets de ceux qui ont organise des ecoles dans le milieu rural, l'augmentation 

,.et le fonctionnement de ces ecoles pendant les XVIIIeme-XIXeme siecles (jus· 
,qu'en 1838) est un fait positif qui est une contribution a la diffusion du savoh 
lire et ecrire dans le monde des villages, .marquant et facilitant ainsi le vaste 

„processus d'encadrer ce monde dans la vit" politiqu.e du pays. 
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CONTRIBUŢII PRIVIND COMERŢUL BUCUREŞTEAN 
IN PREAJMA REVOLUŢIEI DIN 1848 

de FLORIAN GEORGESCU 

In cele două decenii care au premers revoluţia din 1848, Principa
tele române au înregistrat o puternică dezvoltare economică, în cadrul 
căreia un mare avînt a luat comerţul, atît cel intern cît şi cel extern. 

Acest proces înnoitor, resimţit încă din a doua jumătate a sec. al 
XVIII-lea şi ·îndeosebi după mişcarea revoluţionară din 1821, a fost 
stimulat de abolirea monopolului turcesc prin Tratatul de la Adrianopole 
din 1829. 

Tratatul de la Adrianopole, prin prevederile sale privind libertatea 
comerţului ~i retrocedarea principalelor porturi de la Dunăre - Turnu, 
Giurgiu şi Brăila - deschidea Principatelor largi posibilităţi de dezvol
tare a relaţiilor de producţie capitaliste, limitînd totodată amestecul 
Porţii în treburile iriterne ale Moldovei şi Ţării Româneşti. 

In perioada regulamentară, ca urmare a dezvoltării relaţiilor capi
taliste, s-a trecut de la piaţa provincială la cea naţională datorită Uniunii 
vamale dintre Moldova şi Ţara Românească, realizată prin convenţia 
comercială din 1835 şi mai ales prin cea din 1846, intrată în vigoare 
la 1 ianuarie 18-18. 

In aceste condiţii, comerţul bucureştean a cunoscut o mare dezvol
tare, oraşul continuînd să rămînă unul din cele mai de seamă centre co
merciale ale Sud-estului european. 

Regulamentul organic - prin reformele introduse - stimulează 
în mod activ comerţul. Astfel „secsia" 1 din cap. V, intitulată „pentru 
slobozenia comerciului" 1 califică schimbul de mărfuri ca fiind „mijlocul 
·cel mai singuratic şi înfiinţat pentru destinderea lucrării pămîntului şi 
înaintarea a tot felul de meserie ... " 2 De asemenea prevede ca negoţul să 
nu fie supus vreunui monopol sau vreunei vămi. 3 Regulamentul organic 
.a încurajat înfiinţarea de tîrguri săptămînale în oraşe şi înmulţirea bîl
durilor pentru a înlesni schimbul dintre oraş şi sat. 

t Regulamentul organic, l'<l. II, Buc„ 1847, p. 174-177, articolul 154-162. 
2 Ibidem, p. 174, art. 154. 
3 Ibidem. p. 175, art. 157. 
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Pentru a răspunde unei vieţi comerciale active şi diversificate se în
fiinţează tribunale speciale de comerţ la Bucureşti, Iaşi şi Craiova. 

Multitudinea obligaţiilor fiscale din orînduirea feudală era desfiin
ţată şi înlocuită printr-un impozit unic, numit patentă, plătit de ne
gustori şi meseriaşi şi care varia între 60 şi 240 lei, fiind impuşi cu sume 
mai mari negustorii care participau la comerţul extern. 4 

Totodată se stabilea ca negustorii să fie grupaţi - ca şi meseriaşii -
în corporaţii,:; conduse de către un staroste, ales pe. un interval de doi 
ani. 6 Staroştii corporaţiilor de negustori şi meseriaşi din Bucureşti ale
geau pe „starostele mai mare". 7 Conflictele dintre negustori erau rezol
vate înlăuntrul fiecărei corporaţii. 

Negustorii căpătau şi unele drepturi administrative, avînd voie să 
intre în componenţa Sfatului orăşenesc, iar patentarii de clasa I să par
ticipe chiar la magistratura Tribunalului de Comerţ al judeţului Ilfov. ll· 

Numărul total al negustorilor din Bucureşti la 1832 9 se ridica la 
1248 persoane, împărţite după specialitatea mărfurilor vîndute în : 75 „a
rendaşi şi cei ce uneltesc negoţul şi alte spiculaţii d-an picerile", 142 bă
cani, 92 bogasieri (cu mărgelari, mătăsari şi bohceagii), 15 braşovftni„ 
38 cafegii, 443 cîrciumari (cu rachieri şi cofetari), 4 ciubuccii, 16 lipscani, 
35 lipscani toptangii, 26 marchitani, 71 mămulari, 144 precupeţi (cu vă
rarii şi pastramagii), 73 surecci (cu capanalîi şi gelepi), 6 tabaccii, 24 tu
tungii şi 44 zarafi. 10 

Printre aceştia se aflau negustori C'll mari averi, ca de pildă Teodor
Hagi Tudorache, Ştefan Băltăreţu, Nicolae şi Alexandru Kirilof, Vasile· 
Dancovici, Diamandi Anghelovici, Nicolae Ragi Stoica etc„ 11 precum şi 
mari bancheri şi zarafi ca : bancherii Ştefan Ragi Moscu, Ştefan Meitani,. 
zarafii Spiru Gazoti, Rilel Manoah, Andrei Papazoglu, Solomon Hal
fon ş.a. 1'.l 

Un raport consular francez din 1835 arată că în negoţul bucureş
tean importul se afla în mîna a 30 de prăvălii „en gros", şi a 30 de pră
vălii „cu mărunţişul" ; la export participau bancherii şi marii negustori,. 
mai ales Ştefan Ragi Moscu, Constantin Sakelarie (ce cumula totodată şi 
funcţiile de reprezentant consular al Prusiei şi al Greciei în Ţara Româ
nească), Ragi Bacaloglu, Zokini şi Mexisi, Mărgărit Ivanovici, Zefcovici, Mi
hai Califarov, Sofia Cristodulo, Dedu Ciocaneli, Lazăr Calinderoglu ş.a. 13: 

~ Ibidem, p. 41, art. 90. 
fi Ibidem, p. 33, art. 67. 
6 Ibidem, p. 39, art. 84. 
7 Ibidem, p. 177, art. 162. 
B Ibidem, p. 43, art. 92; Mai vezi şi Dan Berindei, Oraşul Bucureşti reşe

dinţă şi Capitală a Ţării Româneşti 1459-1862, Bucureşti, 1963, p. 167. 
9 Catastihul pantentarilor de neguţători şi meseriaşi, împărţiţi pă corpo-· 

raţii din 1832, (Arh. St. Buc„ catagrafii, dos. 84/1832). 
10 Florian Georgescu, Aspecte privind împărţirea administrativă şi evoluţia 

demografică din Bucureştii anilor 1831-1848, în Materiale de istorie şi muzeo-· 
grafie, III, p. 68. 

H Nicolae I. Anghelescu, Negustorii de odinioară, Buc„ 1931. 
n Dimitrie Pappazoglu, Istoria fondării oraşului Bucureşti..„ Buc„ 1891,_ 

p. 35. 
lJ N. Iorga, Istoria comerţului românesc. Epoca mai nouă. Buc„ 1925, p. 164.-
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Negustorimea autohtonă se ocupa, în general, cu comerţul cu amă
nuntul, prăvăliile ei fiind grupate îndeosebi în mahalalele centrale ale 
Capitalei, dar şi în unele mahalele periferice ca Delea Veche, Delea 
Nouă etc. 

Una din piedicile importante în dezvoltarea comerţului o constituia 
haosul monetar, 

Pe piaţa românească circulau peste 80 de monede (galbeni t•.1rceşti, 
austrieci, olandezi, franci, creiţari, sorcoveţi, ruble, irmilici etc.), ceea ce 
îngreuna schimburile comerciale şi stimula cămătăria. 

Deşi în 1836 s-a încercat reglementarea acestei probleme, ducatul 
austro-olandez şi sorcoveţul ca submultiplu, devenind monede oficiale, 
iar leul menţinîndu-se ca monedă de socoteală, totuşi, datorită circulaţiei 
a numeroase monede şi lipsei unor instituţii de credit, comerţul bucureş
tean nu se dezvoltă pe măsura cerinţelor. 

ln 1839 s-au făcut încercări de a se înfiinţa 1a Bucureşti o Bursă, H 

iar în 1843 o Bancă Naţională, 15 deoarece, în condiţiile inexistenţei unei 
bănci moderne, camăta domina creditul bucureştean. Aceste proiecte nu 
s-au realizat. 

In schimb în Capitală funcţiona încă din 1834 un „Cazin comer
ţial" deschis de Martin Bogdan, unde se întruneau negustorii „în deo
sebite dezbateri şi chibzuiri privitoare spre folosul negoţului lor". 16 

Dificultăţile pricinuite de lipsa unei monede naţionale şi a unei 
bănci de credit la Bucureşti, au fost agravate în această epocă şi de ho
tărîrea luată de autorităţi de a se scădea cursul paralelor mărunte. 17 

De aceea, la 11 dec. 1836, corporaţiile măcelarilor, lumînărarilor, rachie
rilor, brutarilor, precupeţilor, bragagiiior, telalilor, cafegiilor, simigiilor 
şi pescarilor din Bucureşti se adresau domnitorului, cerînd anularea 
acestei măsuri care dusese la „surparea caselor din temelie" şi la „amor
ţirea" negoţului. 18 Faţă de neajunsurile provocate comerţului prin re
fuzul vînzătorilor de a socoti leul la 60 parale, Sfatul orăşenesc inter
venea, la 3 ian. 1837, la Departamentul din lăuntru pentru a aproba 
vărsarea de către Visterie în contul său a unei sume de bani pînă la 

14 Ibidem, pag. 165. Intreţinerea ei ar fi căzut în sarcina negustorilor locali, 
sub conducerea a 6 efori. Samsarii erau datori să-şi anunţe afacerile, „preţul 
mijlociu", rezultat, urmînd a fi publicat în gazeta comercială editată de Zaharia 
Carcalechi „Cantor de avis şi comersu". 

15 Proiect înaintat domnitorului G. Bibescu de către Visterie la 27 februarie 
1843, (I. Cojocaru, Documente privitoare la economia Ţării Româneşti, vol. II, 
o. 783-784, nr. 595). 

16 I. Cojocaru, op. cit., vol. II, p. 647-650, nr. 476. Statutul „Cazinului Co
merţial" era înaintat Departamentului din lăuntru la 22 decembrie 1836 spre apro
bare. In Curierul românesc, VII (1836), nr. 77 (20 noiembrie), pag. 308 se anunţase 
deschiderea Cazinului la 1 decembrie în casele Costache Sirtopol, din uliţa Şela
rilor la Curtea Veche, alături cu casele lui Hagi Ioniţă. 

17 Hotărîre luată prin ofisul domnesc nr. 653 din 26 sept. 1836, (I. Cojo
caru, op. cit., voi. II, p. 641, nr. 468). 

16 I. Cojocaru, op. cit„ vol. II, p. 645, nr. 473. 
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60 OOO lei, în parale, spre a înlesni schimbul şi a combate „speculaţia". 1~ 
Cererea a fost încuviinţată la 5 ian. 1837, dîndu-se dispoziţiile cuvenite 
Vistieriei. 20 

In iunie 1837 marii negustori din Capitală - printre care Cali
farov, Sachelarie, Pencovici, Bacaloglu, Danielopolu, Petrovici, Nenovici 
ş. a. - au încheiat un jurnal menit a_ fixa cursul monedelor pe care 
n acceptau ei „spre a lipsi pentru totdeauna pricinuirile şi păgubirile" 
şi spre a putea fi „liniştiţi asupra daravelilor". li Agia a înaintat, la 29 
iunie, Departamentului din lăuntru jurnalul negustorilor, cerînd instruc
ţiuni. 22 Departamentul a respins cererea negustorilor, 23 dar prin re
tragerea, încă de la 8 martie 1837, u. a interdicţiei de a se introduce în 
ţară parale mărunte, conflictul s-a aplanat printr-un compromis. 

In deceniul premergător revoluţiei de la 1848, comerţul bucureştean 
continuă să joace un rol deosebit de însemnat, întrecînd chiar în am
ploare - în condiţiile dezvoltării comerţului de cereale - industria şi 
meseriile. 

La 3 martie 1843 ocîrmuirea judeţului Brăila aducea la cunoştinţa 
Sfatului orăşenesc al Capitalei aprobarea obţinută de a se organiza 3 
bîlciuri pe an la Brăila, „rugîndu-1 ca să se facă cunoscut tuturor sta
rostilor de negustori din Capitală spre a face şi ei cunoscut tuturor ne
guţătorilor înfiinţarea acestor bîlciuri, spre ştiinţa doritorilor ce ar voi 
a să împărtăşi de folosul acestor bîlciuri" 35 ; adresa a fost comunicată, 
la 13 martie, staroşilor de corporaţii din Bucureşti : toptangii lipscani, 
bogasieri, marchitani, braşoveni, sureccii, băcani, bumbăcari, birjari pă
minteni, lipoveni, cîrciumari, precupeţi, olari, măcelari, pescari, cavafi, 
cojocari subţiri, şalvaragii, pînzari, basmangii, boiangii, şelari, argintari, 
şepcari, cojocari, groşi, căldărari. 26 

Veniturile Carvasaralii Bucureştilor pe anul 1845 - rezultate nu
mai din „vămuirea mărfurilor de intrare şi ieşire" - se cifrau la suma 
de 1 248 528,04 lei, indicînd astfel amploarea schimburilor efectuate în 
Capitală. 'lil 

Majoritatea tranzacţiilor comerciale se făceau în prăvăliile şi du
ghenile negustorilor, ca şi în pieţele oraşului, iar cîteodată şi la hanuri. 

In această perioadă se înfiinţează pieţele din Bucureşti. Regula
mentul pentru înfrumuseţarea şi îndreptarea Politii din 1830 prevedea 
înfiinţarea a patru pieţe externe - la capătul marilor uliţe (Podul Mo-

19 Ibidem, p. 652-653, nr. 478. Prin faptul încălcării dispoziţiilor oficiale 
referitoare la cursul paralelor, o calfă de la prăvălia lui Stan Băcanu din vop
seaua roşie a fost pedepsită, la 3 ianuarie 1837, cu aplicarea a „25 beţe oă spi
nare înaintea prăvăliei", din porunca Sfatului orăşenesc (Ibidem, p. 653-654, 
nr. 479). 
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20 Ibidem, p. 654-655, nr. 480. 
21 Ibidem, p. 673-674, nr. 499. 
22 Ibidem, p. 671-672, nr. 497. 
zi Ibidem. p. 675-676, nr. 501. 
24 Ibidem, p. 665-666, nr. 490. 
25 Ibidem, p. 784-785, nr. 596. 
26 Arh. St. Buc., Vornicia Bucureşti, dos. 119/11143. 
-n I. Cojocaru, op. cit., vol. II, p. 910, nr. 712. 
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goşoaiei, Podul Tîrgul din Afară, Podul Şerban Vodă şi Podul Caliţei)', 
şi şase pieţe mari în oraş. 2s 

Pînă la 1848 au luat fiinţă următoarele pieţe mai însemnate : Piaţa. 
Amzei (1841), Grigore Ghica Vodă (1842), Herasca (1832), Maghistratu
lui (1832), Mogoşoaiei (1838), Niculescului (1831), Suţu (1840) şi Sf. Vi
neri (1841), precum şi alte cîteva mai miei ca : Piaţa de pe podul Caliţei 
(1845), Dudescului (1845), de pe maidanul Dulapului (1845), Floreasca, 
(1832), Sf. Ştefan (1842) etc. 30 

In perioada regulamentară multe din hanurile renumite ale oraşu
lui, construite în sec. XVII şi XVIII, neîngrijite şi dărăpănate, nu mai: 
corespundeau noilor cerinţe ale Capitalei în curs de modernizare. Locul 
acestor hanuri înconjurate cu ziduri groase ca de cetate, începe a fi luat 
de birturi şi hoteluri, 30 unde călătorii găseau un mai mare confort. De 
aceea pe măsură ce hanurile mari se modernizează transformîndu-se în 
hoteluri, încep a fi numite hanuri şi diversele cîrciumi din oraş sau din 
împrejurimi, care aveau cîtc o cameră sau două de dormit şi unde po
poseau mai ales ţăranii veniţi cu căruţele la oraş. 31 Traficul comercial 
din hanuri este amintit ceva mai tîrziu şi de călătorul francez, pictorul 
Auguste Dieudonne Lancelot, care a lăsat şi cîteva desene preţioase în:
făţişînd aspecte din Bucureşti la mijlocul veacului trecut. 

Vizitînd hanul lui Manuc, Lancelot îl caracterizează ca „un loc de 
popas, un antrepozit, un tîrg, o bursă ... toate la un loc; în curte, corturi, 
baloturi de mărfuri, butoaie; in fund, în lăzi mari cu grilaj, grămezi de· 
piei crude, de lînă udă ;... în acest haos general, ţărani şi femei îşi des
fac mărfurile. Această forfotă, acest zgomot nu tulburau nici un mo
ment pe turcii, românii, bulgarii şi grecii, care îşi vedeau liniştiţi de 
treabă". 3'.l 

Caracterul fructuos al negoţului bucureştean nu a scăpat nici ob
servaţiei atente a consului prusian Neigebaur, care relata, în ajunul 
revoluţiei de la 1848, următoarele : „Comerţul de consum din Bucureşti 

2i' E. Vîrtosu, I. Vîrtosu şi H. OprC'scu, Inceputuri Edilitare, 1830-1832, I. 
Documente pentru istoria Bucureştilor, Buc„ 1836, p. 37-38. 

29 Florian Georgescu, Realizări edilitare în Bucureştii anilor 1831-1848, în 
Materiale de istorie şi muzeografie, IV, Duc .. lPGG, p. fl7-88. 

30 Primul hotel din HucurC'şti a fost pc la 1820 „Hotel d'Europe", sau Hotel 
Brenner, după numele neamţului de obîrşic vieneză Brenner, care l-a ridicat pe 
fosta uliţă nemţească în apropiere' de Biserica Stavropoleos şi mai jos de Hanul 
lui Ghermani (G. Potra, Bucureştii la mijlocul sec. XIX. Impresiile germanului 
W. Derblich, Buc. 1941, p. 10; G. I3ezviconi, Călători ruşi... p. 362, nr. 6. Cu vre
mea hotelurile s-au înmulţit, Vaillant semnalînd la 1844 existenţa în Capitală a 
20 hoteluri şi a 10 hanuri mari (J. A. Vaillant, La Romanie„. vol. 3, Paris, 1844, 
p. 100; P. I. Cernovodeanu, Istoria Bucureştilor prin călători străini, vol. 3, p. 512 
(în mss). 

31 O statistiC"ă din 1838, menţionează funcţionarea a 145 de hanuri în Ca
pitală; 79 în vopseaua <le verde (dm care rn ţinute de cîrciumari), 51 în vopseaua 
albastră şi 15 in vopseaua roşie. Dintre acc>stc>a numai cîteva erau renumite (Ma
nuc, Filipescu, Filaret, al Mitropoliei), rL·stul aparţinînd unor persoane necunoscute 
(N. Stoicescu, Repertoriul biblioqrafic ai mormmentelor feudale din Bucureşti, 
Buc., 1961, p. 92. 

32 A. D. Lancelot, De Paris a Bucarest. Causeries geographiques 1860 - în 
Le Tour de Monde, Paris, 1866, p. :COG; ap. P. Cernovodeanu, op. cit„ III, p. 581. 
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,este foarte important cu atît mai mult cu cît aici se găsesc laolaltă pro
duse ale luxului european şi asiatic, îngrămădind astfel, laolaltă şi pe 
cumpărători şi pe vînzători, mai ales că aproape în toată ţara nu găseşti 
astfel de lucruri. 

Iată cam ce se găsesc aici : mărfuri de galanterie, croitorie şi bi
juterie din Leipzig, sau produse germane din Nilrenberg, material şi 
fierărie nemţească, articole de modă şi lux din Franţa, care sînt aici 
foarte căutate, fiindcă deşi în general se poate spune că boierii cei bo
gaţi sînt economi, totuşi pentru gustul femeilor, de obicei nimic nu le 
este scump„. In prăvăliile greco-armeno-turceşti sînt adunate covoare, 
şaluri, aromate, tutun şi alte produse orientale împreună cu alte feluri 
.de mărfuri venite din Asia. In dughenile ruseşti sau lipoveneşti, numite 
.marchitanerii, se pot cumpăra : iuft, fier, porţelan, alamă, ceai etc., iar 
în magazinele aşa numite braşovenii : lucrări de fier, lemn, lînă, ceară, 
păr de cal. In fine, la negustorii evrei găseşti : sticlă ordinară, fierărie, 
praf de puşcă etc." 33 

Dezvoltarea comerţului bucureştean în perioada premergătoare re
voluţiei de la 1848 ca şi creşterea producţiei meşteşugăreşti, a atelierelor 
bazate pe cooperaţie capitalistă simplă, a manufacturilor, a producţiei 
.agricole destinate schimbului au dus la sporirea activităţii economice. 
Dezvoltarea economiei bucureştene, concretizată în intensificarea sim
ţitoare a comerţului interior şi exterior, a avut o mare însemnătate atît 
pentru creşterea numerică a burgheziei, cit şi pentru întărirea poziţiilor 
sale economice şi, în ultima analiză, a dus la dezvoltarea relaţiilor de 
producţie capitaliste. 

Acest proces este însă frînat de predominarea relaţiilor feudale şi de 
supremaţia politică a boierimii, ceea ce va duce în mod necesar la iz
'hucnirea revoluţiei burghezo-democratice de la 1848., 

CONTRIBUTIONS CONCERNANT LE COMMERCE BUCARESTOIS 
A L' APPROCHE DE LA REVOLUTION DE 1848 

RESUME 

En se basant sur des documents edits et inedits, l'auteur produitl de nou
velles donnees concernant le commerce deploye a Bucarest au milieu du XIXeme 
siecle. 

On presente les formes d'organisation des commerc;:ants - Ies corporations -
ainsi que Ies essais de l'Etat de reglementer l'activite commerciale en creant des 
instituts specialises, tels que Ies Tribunaux de Commerce et Ies Caisses de Credit, 
ainsi que par des mesures pour la normalisation de la circulation monetaire. 

L'auteur met en evidence le role actif joue par Ies auberges et les marches 
bucarestois dans la vie commerciale de la ville, ainsi que la variete des produits 
apportes et valorises en ces points. 

33 Johann Ferdinand Neigebaur, Bschreibung der Moldau und Wallachei, 
Leipzig, 1848, p. 243; Victor Papacoslea, Un observator prusian în ţările române 
acum un veac, Buc„ 1942, p. 76. 
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CONSIDERAŢII PRIVIND COMPONENŢA GUVERNULUI 
PROVIZORIU DE LA ISLAZ 

de AUREL DUŢU 

„Revoluţia română de la 1848 - aşa cum arăta Nicolae Bălcescu 
~n 1850 - n-a fost un fenomen neregulat, efemer, fără trecut şi vii
tr>r, fără altă cauză decît voinţa întîmplătoare a unei minorităţi sau 
mişcarea generală europeană. Revoluţia generală fu ocazia, iar nu 
cauza revoluţiei române. Cauza ci se pierde în zilele veacurilor. Unel
t;torii ci sînt optsprezece veacuri de trude, suferinţe şi lucrare a po
porului român asupra lui însuşi". l 

Pentru ca lupta revoluţionară să aibă o reuşită sigură, s-a întocmit 
<le către fruntaşii acesteia un plan politico-militar pentru dezlănţuirea 
.:evoluţiei şi un program al ei ce urma a fi proiectul de constituţie a 
Tării Româneşti care cuprindea 22 de puncte. 

Comunicarea de faţă urmăreşte să dovedească că guvernul pro
vizoriu ales la Islaz a fost constituit din şase persoane şi nu din cinci, 
pe baza unui document deţinut de Muzeul de istorie a Municipiului 
Bucureşti. Este vorba de un exemplar al proclamaţiei citite la Islaz. 

Aşa cum se ştie, exemplare ale programului revoluţiei de la 1848 
(Proclamaţia de la Islaz) mai sînt multe în ţară, însă pe nici unul din 
de nu se află semnăturile Guvernului Provizoriu ales la Islaz. Pe acest 
exemplar deţinut de muzeul nostru sînt consemnate următoarele : ,,1848, 
Islaz, 9 iunie, din Tabăra regeneraţiei. Membrii Guvernului Provizoriu", 
-şi urmează 6 semnături. Literatura de specialitate, inclusiv Tratatul de 
istorie a României, vol. IV, în legătură uu formarea Guvernului Pro
vizoriu de la Islaz, arată că era „format din I. Eliade Rădulescu, Ştefan 
Golescu, Maiorul Cristian Tell, Căpitanul N. Pleşoianu şi Preotul Şapcă" 2 

Deci cinci persoane. 
Comparînd semnăturile autografe de pe textul Proclamaţiei aflată 

la M.I.M.B., cu semnăturile capilor revoluţiei de la 1848 din Ţara Ro
mânească, am constatat că ele aparţin preotului Radu Şapcă, Ştefan 

1 N. Bălcescu, Opere, vol. I, partea a II-a, Buc., 1940 p. 99. 
~ Istoria României - Bucureşti, Edit. Acad. R.P.R„ 1964. voi. IV, p. 69. 
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Golescu, Căpitanului Pleşoianu, Ion Eliade Rădulescu, maiorului CristiaJ2 
Tell şi Gheorghe Magheru 3. Deci, după semnăturile autografe de pe
acest document reiese că Guvernul Provizoriu era format din şase
membrii şi anume din cei cinci arătaţi mai sus, binecunoscuţi din toate· 
materialele legate de Revoluţia de la 1848, şi Gheorghe Magheru, care 
apare ca membru al Guvernului Provizoriu în documentul menţionat_ 

Se pune întrebarea de ce a semnat Gheorghe Magheru Proclama
ţia împreună cu membrii Guvernului Provizoriu ales pe data de 9 iunie
la Islaz? 

Consultînd literatura mai veche care se ocupă de Adunarea de la 
Islaz, în special lucrarea lui Ion Eliade Rădulescu, participat la această 
adunare, „Amintiri asupra istoriei regenerării române, sau evenimentele 
de la 1848", editata în 1851 la Paris, tradusă şi în româneşte în 1893„ 
constatăm că „membrii din care fu alcătuit Guvernul Provizoriu erau :: 
preotul Şapcă, Ştefan Golescu, Cristian Tell, Gheorghe Magheru, Ni
colae Pleşoianu şi Ion Eliade Rădulescu". 4 

Deci, Guvernul format pe 9 iunie 1848 la Islaz, era constituit după. 
cum arată I. Eliade Rădulescu din 6 persoane nu cinci printre care şi 
Gheorghe Magheru. Acelaşi lucru este susţinut şi de C. D. Aricescu Îili 

„Capii revoluţiei române de la 1848", Colescu Vartic în „Zile revoluţio
nare", Emanoil Chinezu în „Revoluţiunea din 1848 a Românilor de la 
Dunăre" şi alţii care preiau informaţia de la Ion Eliade. 

La Islaz, după ce a fost ales Guvernul Provizoriu, s-a trimis <> 
ştafetă la Caracal însărcinîndu-1 pe Magheru să trimită grabnic o scri
soare domnitorului. Scrisoarea trimisă de Magheru domnitorului, întoc
mită şi semnată de membrii Guvernului Provizoriu, îl informa pe dom
nitor de adunarea de la Islaz, de programul revoluţiei ce trebuia să 
devină Constituţia ţării şi îl ruga să se situeze in fruntea revoluţiei. Atît 
scrisoarea cît şi proclamaţia trimisă domnitorului erau iscălite de mem
brii Guvernului Provizoriu, însă nu de toţi cei 6, dintre iscălituri nu 
lipsea aşa cum ne informează Eliade in lucrarea amintită, decît cea a 
lui Magheru. „Se luase această măsură ca .să se încredinţeze în privinţa 
adevăratelor simţăminte ale domnului şi în privinţa tuturor declama
ţiunilor de patriotism pe care le auz~a cineva eşind din gura lui... şii 
ca să se lumineze în această privinţă toţi fură de părere să se aprobe o 
măsură înţeleaptă şi chibzuită". 5 

S-a ţinut secret faţă de domnitor participarea lui Magheru la re
voluţie, avindu-se în vedere mai ales funcţia sa de şef al judeţului, pen
tru a obliga în acest fel pe domnitor ca in cazul în care nu era de acord 
cu cele propuse, să se ia toate măsurile de reprimare chiar prin Ma
gheru, aşa cum de altfel s-au şi petrecut faptele. Se ştie că la această 
scrisoare Bibescu i-a răspuns lui Magheru, aşa cum arată tot Eliade in 

3 Anul 1848 în Principatele Române, Acte şi Documente, Bucureşti 190Z, 
Tom I, p. 488. 

' Ion Heliade Rădulescu, Amintiri asupra istoriei regenerării române. sau 
Evenimentele de la 1848. Buc., 1893, p. 15. 

'' Ibidem, p. 16-17. 
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opera amintită „Să-i ucizi", recomandîndu-i să se înţeleagă pentru 
aceasta cu Colonelul Gerbovschi. 6 

Dacă cu ajutorul lucrărilor citate am putut dovedi pînă acum că 
Gheorghe Magheru a fost ales în Guvernul Provizoriu de la 9 iunie, 
importanţa documentului fiind elocventă mai ales prin aceea că este 
singurul semnat de întregul guvern provizoriu de la Islaz, o altă pro-

Exemplarul Proclamaţiei de la Islaz, 9 iunie 1848, cu semnăturile membrilor Gu
vernului Provizoriu - P reotul Şapcă, Şt. Golescu, Gheorghe Magheru, Cpt. Pleşo

ianu, I. Eliade, Maior Cr. Tell. 

blemă ce se impune a fi lămurită este : cind şi în ce împrejurări a fost 
semnat de către Magheru acest document ? 

In această privinţă ne vine în ajutor următorul pasaj din lucrarea 
citată a lui Emanoil Chinezul, în care se arată că „la 8 iunie D. Eliad, 
D. Tell, D. Pleşoianu comandant al postului milităresc de la Islaz şi 
G. Magheru administratorul judeţului Romanaţi se strîng în biserica de 
la satul Islazul făcu jurămint ca să dea o constituţie ţării şi pe loc. se 
întocmesc într-un guvernămînt provizoriu. De acolo pleacă cu toţii către 
oraşul Caracal, reşedinţa administraţiunii". 7 Deci, după informaţia aces
tuia, Magheru a fost la Islaz şi putea semna această proclamaţie chiar 

• Ibidem, p. 22. 
7 E. Kinezu, Revoluţia Română din 1848 a Românilor de la Dunăre. Bucu

reşti 1859, p. 131. 
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acolo. Dar cu toate că din această lucrare se pot căpăta multe informa
ţii, ea este redactată fără prea mare precizie. Relatarea lui E. Chinezu, 
este în contradicţie cu aceia a lrui Eliade. Or, noi înclinăm să considerăm 
adevărată relatarea lui Eliade, acesta fiind participant la acest eveni
ment. Aşa cum arată in lucrarea amintită, Magheru se afla la acea dată 

Fotografiile membrilor Guvernului 

Provizoriu publkate la Craiova în 

1894. Lipseşte Gh. Magheru. 

(9 iunie 1848), la Caracal ca administrator al judeţului Romanaţi. s Deci, 
documentul nu putea fi semnat de Magheru la Islaz. Un indiciu este 
însă afirmaţia lui Eliade în care spune „Eliade citi proclamaţia şi explică 
mai multe din paragrafele sale", !I ceea ce înseamnă că Eliade s-a oprit 
la unele pasaje şi puncte din proclamaţie explicîndu-le mai mult. Aceas
tă afirmaţie este confirmată şi de însemnările de pe documentul amintit. 
Pe el sînt subliniate punctele 13 şi 21 referitoare la „emancipaţia clă
caşilor ce se fac proprietari prin despăgubire" şi „emanc.:ipaţia izraeli
ţilor şi drepturile politice pentru orice compatriot de altă credinţă". De 
asemenea mai este însemnat un paragraf din preambul care se referă 
<le fapt la ambele puncte. Aceste însemnări sînt făcute cu aceiaşi cer
neală ca şi semnăturile autografe. !<~aptul că cele relatate de Eliade 
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~ I. H. Rădulescu, op. cit., p. 15. 
9 Il>idem, p . 3. 
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coincid au aceste însemnări de pe document ne duc la concluzia că 
acesta este documentul citit de Eliade la Islaz şi semnat de toţi membrii 
Guvernului Provizoriu prezenţi la această adunare. Aşa stînd faptele, 
opinia noastră este că Gheorghe Magheru a semnat documentul în seara 
zilei de 10 iunie, cînd tabăra se afla la o poştă depărtare de Calafat. 
I. Eliade precizează că „noaptea pe la 10 ore Magheru veni în tabără ca 
să se înţeleagă cu colegii săi unde petrecu toată noaptea şi se înţelese 
cu şefii mişcării în privinţa mai multor puncte". 10 Aici, el i-a înştiinţat 
pe revoluţionari de ordinul ce-l primiseră pentru arestarea lui Eliade 
şi Ştefan Golescu ca şi despre unele circulare ce le împrăştiase Bibescu 
prin sate. Cei de la Islaz l-au informat desigur de felul în care a decurs 
acţiunea de la Islaz, arătîndu-i chiar pe exemplarul citit acolo punctele 
pc care Eliadc le-a dezbătut mai mult. Este probabil că în această îm
prejurare a semnat Magheru documentul. 

Acum este cazul să amintim că în 1894 a apărut la Craiova o fo-' 
tografie cu portretele celor cinci membri ai Guvernului Provizoriu fără 
Maghcru, scoasă Al. Cristofi, care afirmă pentru prima dată formarea 
guvernului din cinci persoane, chestiune reluată apoi în volumul de 
documente „Anul 1848 în Principatele Române, acte şi documente". apă
rut în 1902. Afirmaţia din aceste publicaţii (formarea guvernului din 
cinci), este oarecum justificată, deoarece între 9 şi 11 iunie Guvernul 
Provizoriu nu a semnat decît 2-3 documente şi în această perioadă 
participarea lui Gheorghe Magheru s-a păstrat secretă pentru motivele 
arătate mai sus. După aceia faptele se cunosc, s-a format un nou Guvern 
Provizoriu la 11 iunie 18L!8 la Bucureşti, din care face parte în continu
are şi Gheorghe Magheru. 

In concluzie, subliniem înc:ă odată că în Guvernul Provizoriu for
mat la Islaz au fost alese 6 persoane, nu cinci, pc lingă cei cunoscuţi : 
preotul Şapcă, Ştefan Golescu, Nicolae Plc:şoianu, I. Eliade, Maiorul Cris
tian Tell şi Gheorghe Magheru, iar documentul prezentat confirmă 
aceasta. 

;t, Ibidem, p. l!l. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



CONSIDERATIONS CONC'ERNANT LA COMPOSITION 
DU CABINET PROVISOIRE D'ISLAZ 

par AUREL DUŢU 

RESUME 

Cette communication prouve, en se basant sur un document inedit detenu 
par le Musee· d'histoire de la ville de Bucarest, que le Cabinet provisoire forme 
a Islaz le 9 juin 1848 etait compose de six membres, et non pas de cinq. 

Le document, qui confirme cette composition, est l'un des exE'mplaires du 
programme de la revolution, signe par Ies six membres choisis â Islaz, notam
ment; Ştefan Golescu, Gheorghe Magheru, Capitaine Plcşoianu, Ion Eliade, Ma
jeur C'ristion Tell, pretre Radu Şapcă. L'affirmation est appuyee aussi par la litte
rature plus ancienne qui s'occupe de ce probleme, telle que ; Ion Eliade Rădu
lescu „Memoires sur l'histoire de la regeneration roumaine, ou Ies Evenements de 
1848" Emanoil Chinezu „La revolution roumaine de 1848 des roumains du Danube", 
C. D. Aricescu, „Les tetes de la revolution roumairte de 1848". Golescou Vartig 
.,Jours revolutionnaires" et d'autres. 
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ORAŞUL BUCUREŞTI - LOCUL TRATATIVELOR ŞI AL PACII 
CARE A PUS CAPAT CONFLICTULUI BALCANIC DIN ANII 1885-1886 

de NICOLAE CIACHIR 

Participarea României la războiul din 1877-1878 a adus ţării inde
;pendenţa naţională şi o situaţie de prestigiu atît în Balcani cit şi pe plan 
c:>uropean. România poate acuma să ducă o politică externă proprie 
_pentru apărarea intereselor sale economice şi politice. Neavînd litigii 
cu statele balcanice, neurmărind revendicări teritoriale, se bucură de 
'° deosebită consideraţie în sud-estul Europei. Pe linia relaţiilor bal
canice, România în aprilie 1878, încheie o convenţie comercială cu 
<Grecia, 1 iar unul din diplomaţii greci, Brailos, susţine prietenia între 
.cele două ţări, cunoaştere reciprocă şi vizite reciproce ale şefilor de stat. 2 

De asemenea România îşi întăreşte relaţiile cu Serbia şi Munte
negru. Prinţul Serbiei vorbeşte în 1880 în termeni excelenţi de România, 
.:Se fac vizite reciproce şi schimburi de păreri în problemele de politică 
.externă. 3 Relaţiile cu Turcia sînt în aşa fel îmbunătăţite, incit în fe
bruarie 1880, sultanul dă un dineu în cinstea ministrului român, D. Bră
tianu şi îi declară că „„.o necesitate imperioasă pentru Turcia şi România 
~ste de a întreţine relaţiile cele mai amicale". 4 Sultanul era extrem de 
-mulţumit de politica corectă a guvernului român faţă de musulmanii din 
Dobrogea, cărora le-a acordat toate drepturile, în problema proprietăţii 
t·urale le-a lăsat vechea formă, le-a acordat libertatea cultelor, permi
:ţîndu-le să-şi deschidă un seminar musulman la Babadag. 5 ln legătură 
·f.'U Bulgaria, avem de asemenea relaţii prieteneşti, în 1885 încheiem o 
convenţie poştală, iar prinţul Bulgariei, în aprilie 1885, dădea un dineu 
in cinstea unei delegaţii române, la care participa întregul corp diplomatic, 

1 Nano, Condica tratatelor, 6/18 aprilie 1878, vezi şi Mon. Of. 15/27 apri-
lie 1880. 

2 Arh. Ist. Centr. fond Casa Regală, dos. 45/1880/f. 1-3. 
3 Ibidem f. 4. 
4 Fond Casa Regală, dos. 25 (1880), f. 1. 
5 Ibidem f. 5 ; vezi şi dos. 20 (1880), f. 107-108. 
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şi-a pus cu această ocazie decoraţiile româneşti şi declara că are o mare 
admiraţie faţă de România. 6 

tn această perioadă au loc următoarele evenimente în Balcani : 
La 18 septembrie 1885, izbucneşte o răscoală în oraşul Filipopoli (Plovdiv), 
capitala Rumeliei Orientale, este înlăturat guvernatorul turc şi se pro
clamă unirea acestei provincii cu Bulgaria. Această unire a fost un act 
progresist „ ... care a stimulat şi întărit dezvoltarea economică şi politică 
a statului bulgar". 7 Opinia publică din România a simpatizat cu acest 
act care îi aducea aminte de unirea Ţării Româneşti cu Moldova în 1859 
Sprijinit de Austro-Ungaria, regele Milan al Serbiei cere compensaţii 
teritoriale şi neprimind un răspuns afirmativ începe operaţiunile mili
tare. Acest război a fost nepopular în Serbia şi aproape întreaga istorio
grafie sîrbă a condamnat acest act. Deoarece Bulgaria era încă vasală 
faţă de Imperiul Otoman, această acţiune militară afecta şi Turcia. Gu
vernul otoman a oscilat să intervină cu trupe în favoarea Bulgariei, mai 
ales pentru a nu amplifica conflictul, iar divergenţele între miniştri în 
această problemă a împiedicat luarea de măsuri energice. 8 

Guvernul român, care se afla atît de aproape de evenimentele din 
Balcani, a dat dovadă de mult calm şi tact şi dorea ca acest conflict să 
fie cît mai repede aplanat, îh aşa· fel ca cei doi adversari să fie mul
ţumiţi. Iată ce scria ziarul Românul, din· 5 noiembrie 1885 : „Două. 
popoare de acelaşi sînge se ucid între ele. Faptul este cu atît mai regre
·tabil, cu cît nu se poate prevedea c-u cc foloase se vor alege, după atltea 
suferinţe şi lipsuri ce-şi impun. u 

Acest război a îngrijorat opinia publică română care· dorea lichi
darea cît mai grabnică a conflictului. Astfel, editorialul ziarului Românul 
din 11-12 noiembrie 1885 cuprinde următoarele: „Asistăm dezinteresaţi. 
dar cuprinşi de durere la războiul dintre bulgari şi sîrbi. Dezinteresaţi, 
,pentru că credem că acest război se va localiza. Cuprinşi de durere, 
.pentru că oricine ar fi biruitorul, va avea de efect a produce ură între· 
popoare care au suferinţe comune şi aspiraţii comune". 10 

România totodată a trimis ambulanţe ale Crucii Roşii atit în Serbia, 
cît şi în Bulgaria, primind recunoştinţa ambelor state. 11 

In Serbia, ambulanţa română a amenajat 3 spitale şi a îngrijiit. 
circa 500 de răniţi. In Bulgaria a fost amenajat un spital, unde au fost 
îngrijiţi 125 răniţi. S-au cheltuit 40.578 lei, din care 15.435 în Serbia şi 
25.143 în Bulgaria. 1:.1 Agentul României de la Sofia, Beldiman, comunica 
la 14/26 decembrie 1885 că „ ... opinia publică bulgară este favorabilă şi 
simpatizează cu atitudinea României. Ei privesc foarte favorabil Româ-

n Arh. Ist. Centr., fond Casa Regală, dos. 10 (1885), f. 1-2 (raport conf.). 
• Istoria iujnîh i zapadnîh slavian, Moscova 1957, p. 336. 
~ Arhiva Min. Af. Externe. vol. 200 (1885), dos. 41 Il-1 l'1 (part. I), raportul 

legaţiei române din 10/22 sept. 1!!85. 
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9 Românul clin 5 noiembrie 1885. 
10 Homânul din 11, 12 noiembrie 1885. 
11 Arh. Min. Af. Ext. voi. 202 (1885), dos. 41, lit. 13 nr. L c. 
12 Românul din 11, 12 noiembrie 1885. 
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i1ia•;. 13 Atitudinea guvernului şi a oamenilor politici romam faţă de· 
conflictul sîrbo-bulgar este reflectat şi în dezbaterile Adunării Deputa
ţilor. lncă la deschiderea corpurilor legiuitoare, în mesajul tronului din 
16 noiembrie 1885, se arată că „ ... evenimentele de peste Dunăre au fost 
urmărite cu linişte şi mare băgare de seamă. Neamestecul nostru într-un 
conflict la care trebuiau să se pronunţe puterile semnatare ale tratatului 
de la Berlin, era de la sine indicat". Totodată oam·enii politici români 
doreau cît mai repede aplanarea . conflictului. Astfel deputatul N. Io
nescu declara în parlament „ ... sîntem vecini şi în bune relaţii cu sîrbiL 
şi cu bulgarii, n-aş găsi nimic extraordinar ca să ne punem mediatori 
între ei". 14 Primul ministru, I. C. Brătianu, a arătat linia politică care 
a fost adoptată de România faţă de conflictul balcanic, arătînd că „„.noi 
am fost nu numai binevoitori, ci chiar generoşi cu interesele Bulgariei 
şi Serbiei". t5 Iar idealul pe care-l urmăreşte guvernul român este men
ţinerea păcii şi a prosperităţii României. w Primul ministru îşi încheie· 
discursul cu următoarele : „Am vrut pace în peninsula Balcanică, echi
tabilă şi pentru bulgari şi pentru sîrbi". 11 

Deoarece armata sîrbă suferă ·unele înfrîngeri, iar marile puteri 
n'U erau dispuse să amplifice conflictul, după 16 zile de război, adică 
la 18/30 noiembrie 1885, ostilităţile militare au fost suspendate pe toată 
linia frontului. 18 Istoricul sîrb F. Slipicevici arată că acest război a. 
fost nepopular pentru Serbia, iar masele largi populare au participat 
iără entuziasm mărindu-se astfel opoziţia între popor şi rege. HI 

La propunerea Rusiei, marile puteri au intervenit la Belgrad, Sofia, 
Atena şi Constantinopol, în vederea aplanării cît mai grabnice a conflic
tului şi dezarmarea generală a beligeranţilor. :io 

Diplomatul român Emil Ghica comunica din Belgrad, că Serbia este· 
gata să demobilizeze armata, vor o pace onorabilă ·şi ar fi de acord ca. 
negocierile de pace să se ducă la Bucureşti, din cauza atitudinii deose~ 
bit de corecte pe care a avut-o România. 21 · 

Pe o situaţie similară se plasează şi Bulgaria, iar Liteanu, tele
grafia din Berlin că Bismarck a ordonat reprezentanţilor săi de la Belgrad. 
şi Sofia, să propună celor două ţări ca negocierile să înceapă la Bucu..: 
reşti. 23 

13 Românul din 6 februarie 1886. 
14 Dezbaterile Adunării Deputaţilor (1885-1886) p. 52. 
15 Dezbaterile Adunării Deputaţilor (1885-1886) p. 52. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem, p. 53. 
18 Istoria Diplomaţiei, sub red. Potemchin, voi. 3, p. 95 ; vezi şi V. Popovici,. 

Evropa i srpsco pitanie (1804-1919), Belgrad, 1940, p. 126-129. 
19 Slipicevici F., Istoria naroda federativne republike Jugoslavije II dio, 

Sarajevo, 1956, p. 156. 
20 Arh. Min. Af. Ext., vol. 208, dos. 41, telegr. din Belgrad dti11; 30 dec. 1885. 
21 Ibidem, telegr. conf. din Belgrad din 30 dec./11 lan. 1886. 
22 Ibidem, telegr. cifr. din Berlin din 9 ian. 1886. 
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Intr-un raport confidenţial trimis tot de Liteanu, ministrului de 
·externe, acesta reproduce o discuţie avută cu Bismarck, care i-a comu
nicat că diplomaţii sînt unanim de acord să se stabilească o pace trai
nică în Balcani, care să nu dezavantajeze pe nimeni, iar tratativele de 
pace ar trebui să se ţină la Bucureşti, deoarece România, prin poziţia 
sa neutră şi prin raporturile de prietenie şi bună vecinătate cu toate 
statele, şi-a cîştigat unanim simpatia. De asemenea, într-o discuţie avută 
cu diplomatul român, Liteanu, împăratul Germaniei „ .. .i-a spus că toată 
lumea aprobă atitudinea României în problema balcanică". 23 

In acelaşi timp, Beldiman comunica din Sofia, că reprezentanţii ma
rilor puteri, au propus guvernului bulgar, oraşul Bucureşti, ca loc 
pc>ntru ducerea tratativelor de pace. '.l4 Turda insista pentru Constanti
nopol, dar pînă la urmă a aderat la această propunere. 26 Consulul Româ
niei de la Constantinopol comunica că, la o recepţie Said-paşa şi-a ex
primat satisfacţia „... faţă de atitudinea demnă şi corectă a României 
în tot timpul desfăşurării ultimelor evenimente. El şi-a exprimat mul
ţumirea faţă de tactul României faţă de ir..teresele Turciei". '..16 Ministrul 
Rom;îniei comunica de la Roma că s-a întreţinut la un bal cu regele 
şi regina Italiei. Ei „ ... mi-au declarat că găsesc locul întrunirii nimerit 
:sub toate punctele de vedere. Ar dori ca numai România să exercite 
o influenţă oarecare asupra lor, căci aceasta va fi dezinteresată, de 
·vremL' cc reprezentanţii şi diplomaţii marilor puteri se preocupă mai 
mult de interesele lor proprii". 27 

In acest timp se soluţiona şi conflictul turco-bulgar, în sensul că 
Turcia îl recunoştea pe prinţul Bulgariei, Alexandru Battemberg, guver
'îlator al Rumeliei Orientale, iar aceasta recunoştea suzeranitatea Porţii 
Otomane, referindu-ne la provincie. Practic, cele două provincii bulgă
reşti erau astfel reunite, Turcia recunoscind de fapt starea existentă. 
Trebuie totuşi de relevat atitudinea corectă şi conciliantă a Turciei cu 
·Ocazia evenimentelor din anii 1885-1886, deoarece ar fi putut profita 
.de conflictul sîrbo-bulgar. 28 

Astfel descriind conjunctura existentă, la Bucureşti se deschideau 
tratativele de pace. Afară de Serbia şi Bulgaria, participa la aceste tra
tative şi Turcia, deoarece Bulgaria încă nu era stat independent. Din 
partea Imperiului Otoman, participa Medjid-paşa, care era directorul 
presei în Ministerul Afacerilor Externe şi era prim delegat. Din partea 
Bulgariei, participa G. G. Nechoff, care era guvernatorul Băncii Naţio
nale Bulgare, şi era delegatul doi la tratativele de pace. Din partea 

~:. Arh. Ist. Centr. fond Casa Regală, dos. 6 (1886), f. 1-2. 
2" Arh. M.A.E., dos. 41, lit. B nr. 1, r, tel. cifr. 5.117 ian. 1886 ; ivezi şi 

Vocuments dipl. francais, tom. 6, doc. 16fl, p. 182. 
2" Arh. M.A.E., dos. 41... tel. cifr. ti/18 ian. 188G. 
26 Ibidem telegr. din C-pol, din 28 ian. 19 febr. 1886. 
27 Ibidem, raport confid. din Roma, la 4 febr. st. n. 1886 ; vezi rentru amă

nunte Nicolae Ciachir, I,a conclusion de la paix de Rucarest en 1886 au len
demain des evenements balkaniqties de 1885-1886, în Rei:ue des et udes sud-est 
.europeennes, nr. 3-4 (1965). 

2" Arh. M.A.E., vol. 200, dos. 41, lit. B 10, raport din 6 noiembrie 1886. 
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Serbiei, participa Mijatovici *, ministrul plenipotenţiar acreditat la 
Londra. 29 

La 23 ianuarie 1886/4 februarie 1886 avea loc prima şedinţă. Tra
tativele de pace s-au desfăşurat în saloanele Ministerului de Finanţe. 
In prima şedinţă de deschidere a tratativelor, a luat cuvîntul ministrul 
afacerilor externe al României, Pherekyde, care a urat bun venit dele
gaţilor. El a declarat că România, prietenă în egală măsură a tuturor 
popoarelor din Balcani, doreşte în mod sincer stabilirea unei păci echi
tabile şi trainice. 30 

Din partea României, a fost pus la dispoziţia conferinţei, Alexandru 
Lahovary, director în Ministerul Afacerilor Externe şi care era expert 
în problemele balcanice. Toţi delegaţii în prima şedinţă şi-au exprimat 
consideraţia faţă de linia corectă a guvernului român şi de felul cum 
au fost primiţi în capitala ţării. 31 

Ţinem să amintim că în acest timp, diplomatul român George Ghica 
telegrafia din Pera „expresia sentimentelor guvernului turc faţă de ati
tudinea corectă a guvernului român". n 

In articolul de faţă nu este cazul să intrăm în amănuntele discu
ţiilor care au avut loc între foştii beligeranţi, ci semnalăm doar faptul 
că s-au ţinut în total 9 şedinţe. De fapt au fost 8 şedinţe de lucru, de
.oarece ultima a fost rezervată iscălirii tratatului. Datorită poziţiei mo
derate şi conciliante a celor trei delegaţi, pacea a fost restabilită men
ţinîndu-se statul-quo. Tratatul de pace a fost iscălit la 19 februarie/3 
martie 1886. 33 

ln ultima şedinţă, delegatul Turciei a arătat că este bucuros că s-a 
încheiat pace în Balcani şi mulţumeşte României pentru rolul pe care 
l-a jucat. Delegatul sîrb a relevat** concursul real al guvernului român, 
iar delegatul bulgar s-a asociat la cele spuse de ceilalţi delegaţi „ ... spe
rînd ca pacea să fie durabilă şi mulţumeşte guvernului şi poporului român 
pentru rolul jucat". 34 

A doua zi, după iscălirea tratatului de pace, ministrul de externe 
al României a oferit un prînz în cinstea delegaţilor participanţi la tra
tativele de pace. Au fost invitaţi şi alţi diplomaţi la acest prînz „unde 
s-a băut vinul păcii". 35 Românul din 7 martie 1886 dedică articolul 
de fond tratatului de pace. ln articol se spune că la 3 martie 1886, de-

* Vezi pt. amănunte, Arh. Acad. de ştiinţe' din Belgrad, doc. 9915, în ,140 
pagini este arătată poziţia. Serbiei şi corespondenţa între delegatul sîrb şi Min. 
Af. Externe. 

** Vezi şi Arh. Acad. de ştiinţe din Belgrad, doc. 9915. 

29 Arh. M.A.E. ibidem proces verbal al şed. nr. l din 23 ian/4 febr. 1886 ; 
vezi şi Arh. Ist. Centr„ fond Casa Hegală dos. 7 (188G). 

:JO Ibidem, procesul verbal din 23 ian./4 fcbr. 188G. 
31 Ibidem. 
a2 Arh. M.A.E., dos. cit., telegr. din 4 fcbr. 1886. 
33 Vezi pt. amănunte fond Casa Hcgală dos. 7 (l886); vezi şi Românul din 

4 martie 1886. 
3-1 Arh. M.A.E., dos. cit„ proces-verbal din Hl febr .. :3 mart. 1886; vezi şi 

T. Maiorescu, Ist. contemp. a României (1866-l!lOO), Buc. 1925, p. 225. 
35 Românul din 5 martie 1886. 
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iegaţii au ieşit de la conferinţă cu ra..mura de măslin. Se arată în articol ~ 
„trebuie să ne bucurăm că conferinţa a izbutit şi bucuria noastră se 
înţelege de la sine, ar fi şi mai mare, dacă liniştea ar dura cit se poate 
mai mult. 36 

Dînd dovadă de luciditate, calm, mult tact, diplomaţia românească 
n reuşit să statornicească relaţii de pace în balcani în anul 1886. 

Pacea semnată în oraşul Bucureşti în 1886 şi atitudinea corectă 
a României au fost apreciate atît pe plan balcanic cît şi pe plan european. 

LA VILLE DE BUCAREST - LE LIEU DES TRATATIVES ET DE LA PAIX. 
QUI A MIS FIN AU CONFLICT BALKANIQUE DES ANNEES 1885-1886 

REsUME 

L'auteur met en relief l'augmentation du prestige de la Roumaine sur plan 
international apres la conquete de l'independence d'Etat (1877-1878) du a son 
orientation politique externe vers une politique de paix, en ne poursuivant pas 
des revendications territoriales et n'ayant pas de litiges avec Ies etats balkaniquei. 

Dans le conflit balkanique dechaîne en 1885 entre la Serbie et la Bulgarie. 
Ia Roumanie a milite pour l'extinction du conflit serbo-bulgaire. Par sa position 
neutre et par s~ irapports d'amitie et de bon voisinage avec tous Ies etat<;, la 
Roumanie s'est gagne la sympathie et l'appreciation unanime des pays balkaniques 
et des grandes puissances politiques europeennes. Bucarest a ete choisi de commun 
place des tratatives de paix. Le traite de paix a ete signe a Bucarest le 19 fe
vrier/3 mars 1886. 

"l6 Ibidem, vezi şi N. Ciachir, T.,a conclusion de la paix, p. 582-583. 
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MONUMENTE BUCUREŞTENE REALIZATE DE SCULPTORUL 
SPIRIDON GEORGESCU 

de ALEXANDRU CEBUC 

La sfîrşitul celui de-al doilea deceniu al secolului nostru, se afirma 
-cu pregnanţă în expoziţiile bucureştene, alături de alţi tineri în artele 
plastice, tînărul sculptor Spiridon Georgescu. 

Locuitor al cartierului „Dealul Spirii"', şi-a format din tinereţe 
·O serioasă pregătire profesională ce avea să-l situeze printre elementele 
·cu reale posibilităţi ale epocii sale. 

Născut la 28 decembrie 1887 în strada Acvila din Bucureşti, ca 
fiu al lui Gheorghe şi Elena Georgescu, originari din comuna Poseşti, 
judeţul Prahova, rămîne orfan de tată la vîrsta de 7 ani. 

ln urma absolvirii celor 4 clase primare la Şcoala „Golescu" din 
Bucureşti, Spiridon Georgescu este înscris la „Şcoala superioară de arte 
·c;i meserii", deoarece, aşa cum arăta fostul său director de şcoală „avea 
un talent deosebit la desen". Urmează cursurile acestei şcoli bucureştene 
-:;imp de 6 ani, unde are ca profesori de desen pe cunoscutul „Valbudea" 
·şi pe maestrul „Arcangelo Figini". 

La vîrsta de 19 ani, adică în anul 1906, absolvea cursurile acestei 
şcoli, în care timp a învăţat să taie în lemn toate stilurile, de la rene
sansul italian, la stilurile francez, baroc, gotic - festoane de flori, de 
fructe, frunze de stejar, de laur ori de iederă etc. 

In iunie 1907 pleacă pentru perfecţionarea studiilor în Italia, sfă
tuit de profesorii săi, unde considera că va putea cu adevărat să-şi 
realizeze visul, să devină un adevărat artist. Dar, numai după şase luni, 
urmare a situaţiei grele makriale, determinată şi de evenimentele interne 
din ţară, el se înapoiează în Bucureşti unde continuă să lucreze sculptura 
în lemn şi apoi modelajul în gips. 

La 1 august 1911, pleacă din nou în Italia, pentru a se înscrie 
la concursul de admitere al Academiei de Belle-Arte din Carrara. Aici, 
frecventează numai primul an, după care trece în anii II şi III la Insti
tutul Regal Superior de Belle-Arte din Roma. 

In cadrul Academiei de Belle-Arte din CarTara, Spiridon Georgescu 
:studiază la clasa profesorului sculptor Augusto Polina. 
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Sub îndrumarea acestuia, în afara modelajului, învaţă în tot cursul 
anului 1911-1912 desenul, ca bază a sculpturii atît în cadrul Academiei 
cît şi în atelierul acestuia. 

La Roma, în cadrul Institutului superior de Belle-Arte, se J)Tegă
teşte în atelierul profesorului sculptor Cesaro Aureli, unde îşi perfec
ţionează în special arta modelajului. 

în iunie 1914, dînd ultimele examene pe care le absolvă în mod 
strălucit, se întoarce în ţară cu scopul unei reveniri în Italia. 

Dar, izbucnirea primului război mondial nu i-a mai permis reali
zarea acestui deziderat, fapt ce-l determină pe sculptor să înceapă o 
muncă asiduă în perfecţionarea artei decorative, cînd va face studii 
după natură, cap, portret, tors, statuie etc. 

ln vara anului 1915, se construia în Bucureşti teatrul de vară 
cinema Alhambra - pe actualul bulevard Gh. Gheorghiu-Dej. Reali
zatorul acestei lucrări era cunoscutul arhitect Nenciulescu - care-i în
credinţează executarea celor două cariatide din dreapta şi stînga scenei. 

La vîrsta de 28 ani, Spiridon Georgescu execută aceste două lucrări 
în condiţiuni ireproşabile. Deşi sînt din gips, şi au trecut peste 
50 de ani de la executarea lor, şi astăzi străjuiesc scena fostului teatru 
Alhambra. 

Fiind încorporat în armată, începînd din vara anuLui 1916 şi pînă 
în 1918, Spiridon Georgescu are posibilitatea să vadă toate ororile răz
boiului. In timpul liber, schiţa scene care-i vor permite să realizeze 
un număr deosebit de lucrări ce vor face obiectul unei expoziţii perso
nale în cadrul Ateneului din Bucureşti. 

Deschisă la 1 aprilie 1919, această expoziţie s-a bucurat de un 
deosebit succes. Au fost expuse peste 25 de lucrări în gips patinat 
... „dar e în ele atîta muncă - arăta un ziar al vremii - sînt în ele 
atîtea indicaţii pentru viitorul artistic al expozantului, încît nu poţi trece 
prea repede prin această expoziţie ... ". 1 

In cadrul primei expoziţii, în afara a două portrete, în care carac
teristica şi expresia erau redate nu prin mijloace îndrăzneţe de artist 
învechit în ale meşteşugului ci cu studierea conştiincioasă a amănuntului, 
celelalte lucrări expuse erau în majoritatea lor subiecte de război; 
soldaţi şi alegorii, grupuri şi siluete, toate fiind rezultatul unor studii 
îndelungate, unei adînci cunoaşteri a anatomiei, mergînd pînă la exa
gerare în redarea amănuntelor. 

Dintre lucrările primei expoziţii personale, amintim : „Gornistul". 
„ln timpul arml.stiţiului", „Lupta corp la corp". O încercare spre 
lucrări mai masive şi în care eleganţa liniei era păstrată, o reprezenta 
lucrarea „Avîntul", în care sculptorul vădea aptitudini pentru statuie 
ca şi de altfel alegoria „Războiul"'. ln sfîrşit, sint demne de relevat la 
această expoziţie lucrările „Capturarea unui tun inamic", „Ştafeta", „Spre 
tranşee", „Crucea roşie", „Pe cîmpul de luptă" ca şi „Reflexii după ~uptă".2. 

t Epoca, 19 aprilie 1919, p. ~. 
2 Clipa, anul V, nr. 159, din 13 noiembrie 1927, p. 3. 
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Expoziţia personală din 1 aprilie 1919, poate fi socotită începutul 
carierei artistice a sculptorului . Spiridon Georgescu, care a urmat O· 

continuă ascensiune. 
Incă din această perioadă, Spiridon Georgescu, dornic de a-işi 

desăvîrşi continuu arta sa, s-a bizuit mereu pe marea lecţie a tradi
ţiei clasice. 

Pe temeiurile acesteia, el a rîvnit permanent să dea viaţă materiei 
inerte, expresie şi emoţie, a studiat cu multă răbdare natura găsindin 
ea legile echilibrului, ale creşterii organice, ale ritmului, ale armoniei 
şi contrastului: 

Sculptorul Spiridon Georgescu lucrînd la finisarea monumentului 
„Geniului" (1927) 

In august 1919 Spiridon Georgescu participă la Expoziţia Naţională·. 
a Armatei, cu care prilej expune două lucrări : „Avîntul" şi grupul 
„Capturarea unui tun" .-3 

3 Adevărul, anul 32, nr. 10865, din 15 aug. 1919, p. J. 
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In perioada anilor 1920-1921, sculptorul începe să trateze o serie 
•de lucrări cu caracter social. Aşa, de pildă, un loc important în creaţia 
c;a îl ocupă lucrările „Greva", „Un muncitor cu braţele încrucişate", 
„Coadă la pîine în timpul primului război mondial", „Zgribuliţii", „In
ternaţionala" şi „Un orator popular". 

Cele două lucrări „Oratorul" şi „Zgribuliţii" au fost expuse şi la 
sediul librăriei socialiste din str. Sf. Ionică nr. 5, în aprilie 1921, cu 
care prilej s-a făcut remarcată activitatea sa în rîndul mişcării socialiste. 

In primăvara anului 1921, la invitaţia lui Carol Stork, preşedintele 
Societăţii artiştilor „Cercul Artistic" din Bucureşti, sculptorul Spiridon 
Georgescu expune lucrările „Parfumul•;, „Internaţionala" şi „ln repaus". 

Cu acest prilej, comandantul regimentului 21 infanterie din Bucu
reşti - care vizita expoziţia -, ia cunoştinţă de lucrările sale şi-i 
promite comandarea unei lucrări monumentale în memoria eroik>r din 
regimentul 21 infanterie din Bucureşti. 

Basorelief de pe una din laturile soclului monumentului Geniului 

După o seric de discuţii cu comitetul de iniţiativă, sculptorul rea
-1 izează macheta acestui monument, iar la 2 iulie 1922 lucrarea este 
gata. Dar, pentru a fi turnată în gips şi apoi în bronz, conform unei 
-circulare a Ministerului Artelor trebuia în prealabil avizată de acest 
minister. 

ln consecinţă, în ziua de 5 iulie s-a prezentat din partea ministe
rului pentru avizare, sculptorul Dimitrie Paciurea, care a elogiat modul 
în care a fost realizat acest monument sculptural. 

In ziua de 9 ianuarie 1923, monumentul Eroilor reg. 21 infanterie 
era inaugurat cu mare fast. 4 Monumentul, reprezenta un ostaş avînd 
într-o mînă steagul desfăşurat, iar în cealaltă arma cu baioneta în sus. 5 

288 

4 Universul Uterar, 10 noiembrie 1922, publică fotografia act>stui monument. 
5 Lumea Ilustrată, nr_ 4 din 22 iam1arie 1!)23, p. 11. 
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Continuîndu-şi activitatea sculpturală, Spiridon Georgescu participă 
'ir. continuare la numeroase expoziţii cu lucrări ce-l vor face tot m.ai 
cunoscut în lumea artistică bucureşteană. Una din lucrările sale turnate 
în bronz „Parfumul", studiu . d~ impresie, a făcut obiectul studiului a 
numeroşi critici în presa vremii. 6 

„Sîntem în plină manifestare artistică. In toate sălile disponibile, 
consacrate din toamnă pînă în primăvară operelor picturii sau sculpturii, 
avem cîte o expoziţie. 

Talente tinere se ridică, se străduiesc şi luptă cu criza şi indife
renţismul care implacabil rC:-1spund chemărilor paletei sau daltci. 

La Ateneu, doi sîrguincioşi artişti, arhitectul Ciortari. şi sculptorul 
Spiridon Georgescu captivează interesul prin lucrările expuse ... 7 ••. cî.t des
pre Spiridon Georgescu, e acelaşi avîntat şi expansiv sculptor ce cunoaş
tem. Bronzuri întipărite în mişcare ca „La pîine", sau pline de melancolie 

Atelierul sculptorului în 1927 

ca „Zgribuliţii" alternează în expoziţia sculptorului Spiridon Georgescu 
.cu admirabilul soldat înfăţişînd „Asaltul" sau cu monumentul eroiior din 
'Comuna Găiccanca. Graţia, pasiunea sînt de as~menea redate în bronzul 
intitulat „Parfumul". tl 

Macheta soldatului ce înfăţişează „Asaltul" şi-a găsit împlinirea 
1n statuia infanteristului, realizată de sculptor în anul 1930 şi amplasată 
în parcul de lîngă „Podul Cotroceni" 

6 Vezi în acest sens Universul Literar, anul 39, nr. 46, din 25 noiembrie 1923, 
p. 5, ca şi o cronică în nr. 47. 

7 Dimineaţa, din 29 noiembrie 1923. 
8 Ibidem . 
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Statuia se găseşte fixată pe un soclu din piatră artificială, repre~ 
zentînd un soldat în poziţie de luptă, ţinînd cu ambele mîini puşca, şi' 
pregătindu-se să lovească cu patul ei. Pe placa din piatră în formă de 
poartă, este fixată o placă de bronz cu o sabie pe ea, iar pe sabie 
un vultur cu ciocul deschis şi aripile întinse, gata să se repeadă înainte. 9 

Majoritatea lucrărilor sale monumentale din această perioadă, au 
un fond istoric, inspirate de fapt din lupta pentru independenţă a po
porului nostru. Tot în această perioadă sculptorul mai realizează un 
monument al eroilor în Dorohoi. 10 

Solemnitatea inaugurării monumentului „21 Infanterie" din faţa Ministc>rul u! 
de Hăzboi 

Lucrările realizate în aceşti ani atît cele monumentale cit şi cele 
mai mici, sînt în general lucrări ce preamăresc eroismul şi abgneaţia.. 
poporului nostru pentru apărarea independenţei. 

Aşa cum arată un cronicar al vremii, lucrările sale sînt „<şlefuite,. 
sînt fin dăltuite. El este zugrăvitorul sufletesc ca şi trupesc al amănun
tului şi al nuanţei, dăltueşte, cizelează cu delicateţea unui fin giuvaergiu, 

!I Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu, Alexandru Cebuc, Monumente din 
Bucureşti, ghid, ed. Meridiane, Bucureşti, 1DG6, p. 208-209 (dintr-o eroare de· 
tipar, statuia infanteristului, în această lt•crarc este atribuită lui Spiridon. 
Vrinceanu). 

10 lr.clreptarea, anul VI, nr. 260, din 10 noicmbr. 1923, p. 2. 
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redînd amănunţit cei mai imperceptibili muşchi ~i cele mai fine linii ale 
trupului". 11 

In această perioadă sculptorul mai realizează două lucrări mult 
apreciate de critica de specialitate, „Fumătorul" ce-şi aprinde ţigara la 
adăpostul pulpanei hainei şi „Prometeu" pironit de o stîncă. Sînt de 
fapt lucrări de anatomie umană ce-l consacră în anul 1925 - ambele 
realiza te din bronz. 12 

Tot în acest an, Spiridon Georgescu participă la concursul pentru 
monumentul aviaţiei din Bucureşti. Macheta sa, alături de cele ale lui 
Dimitriu Bîrlacl, s-a bucurat de aprecierea unanimă a juriului, fiind 
şi premiată. 13 

In aceeaşi perioadă s-a publicat un nou concurs pentru o lucrare 
monumentală ce trebuia să fie ridicată în memoria ostaşilor din arma 
geniului pe dealul Cotrocenilor. 

Monumentul - spunea anunţul publicat - trebuie să exprime 
contribuţia trupl'lor de geniu în timpul războiului care asigură victoria 
armatelor de infanterie. In această situaţie, proiectul pregătit de Spiridon 
Georgescu, înfăţişa chintesenţa forţei Armatei Române, printr-un simbol ; 
Leul, rege al forţei, dar şi al frumuseţii, stînd biruitor pe trofeele ina
micului. Ca elemente decorative ce trebuiau să completeze monumentul. 
sculptorul a prevă7Jllt 4 soldaţi stînd de strajă pe care se sprijinea sim
bolul forţei - un pionier, un CFR-ist, pontonier şi telefonist. 

Pe părţile laterale ca şi în faţă şi spate, a prevăzut patru baso
reliefuri, pe care avea să reprezinte diferite scene de acţiune din timpul 
războiului, caracteristice fiecărei specialităţi. 

In ziua de 2 iunie 1925 a apărut în presa vremii înştiinţarea că 
în urma concursului susţinut. s-a ales ca cea mai bună, macheta pentru 
monumentul geniului, aparţinînd sculptorului Spiridon Georgescu. 14 

Lucrarea a fost realizată si turnată în bronz. Partea centrală a 
acestui monument, Leul, arc o' lungime de 5,40 m şi o înălţime de 
4,40 m, cîntărind în total 6000 kg. Cele patru statui, a<;>czate în cel~ 
patru colţuri, au fiecare cite 2,20 m. înălţime şi fiecare din ele cîntăreşl:e 
cîte 1.200 kg. Monumentul a fost turnat în bronz la Fabrica şi turnă
toria V. V. Răşcanu din Bucureşti. Pc partea centrală a soclului, se află 
înscrisă următoarea inscripţie : ,,Spuneţi generaţiilor viitoare că noi am 
făcut suprema jertfă pe cîmpurilc de bătălie pentru întregirea nea
mului". 

Inaugurarea acestui monument, a avut loc la 29 iunie 1929. 15 

In cel de al I?.atrulea deceniu al secolului XX, sculptorul expune 
la diverse saloane. In această perioadă se remarcă activitatea portretis
tică, de altfel, numărul acestora este de-a dreptul impresionant 16. El a 

11 Realitatea, anul XI, nr. 187, din 15 noiembrie 1923, p. 4. 
12 Ilustraţia, anul XV, .nr. 130, din decembrie 1926, p. 315. 
13 Universul, din 2 iunie 1925. 
11 Clipa, anul V, nr. 159, din 13 noiembrie 1927, p. 3. Vezi şi Florian Geor

gescu, Paul CPrnovodcanu şi Alexandru Ccbuc, op. cit., p. 203-204. 
1'' Ziarnl Ştiinţelor şi Călătoriilor, anul XXXIII, nr. 32, din 6 august 1929, 

p. 509. 
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modelat neîncetat, fie la comandă, fie din dorinţa de a-şi desăvîrşi măies
tria, portretele a numeroşi prieteni, savanţi, scriitori, poeţi, actori, cîntă
reţi, personalităţi ale vieţii politice, ca şi un tnare număr de busturi funerare. 

~ !'Je~tfJle avlat.orllnr eto1 -----, 
I 

Machetele proiectelor monumccntului „Eroi
lor Aerului", printre care 'ii cel realizat de 

Sp. Georgescu. 

Sculptorul a mai realizat 
monumente în cinstea eroilor 
din primul război mondial în 
localităţile : Dorohoi, Găiceana 
(Tecuci), Boleşti-Blăceanca, Ale
xandria, Gogoşari-Vlaşca, ca şi 
alte lucrări în Lugoj, Govora, 
Fundulea, Tămădău, Lehliu, 
'.j.'intea, Valea Voievozilor, Boto
şani, Făgăraşi, lucrări statuare 
şi busturi funerare în cimitirele 
Bellu şi Ghencea din Bucureşti 
şi altele. 

ln lunile iunie-iulie 1963, 
Comitetul pentru Cultură şi Ar
tă al Municipiului Bucureşti, i-a 
organizat o expoziţie reprospec
tivă în Parcul de cultură şi o
dihnă Herăstrău, în care au fost 
prezentate peste 100 de lucrări 
aparţinînd lui Spiridon Geor
gescu şi care a fost apreciată 
pozitiv de către critica de spe
cialitate şi publicul vizitator. 

El a lucrat din prietenie, 
din admiraţie, din plăcere ca şi 
la comandă. Istoria şi literatura, 
muzica şi arta dramatică, i-au 
fost domenii de inspiraţie, de
osebit de îndrăgite - dovadă, 
o lucrare izbutită altorelief -
ilustrare a poeziei lui Mihail 
Eminescu intitulată „Singurăta
te". Poezia lui George Coşbuc 
„N oi vrem pămînt", „Strigoii" 
lui Mihail Eminescu, alegorii 
istorice, o serie de alte proiecte 
de monumente în cinstea eroilor 
patriei, statui şi busturi de di
rijori, compozitori, actori, toate 
acestea sînt şi astăzi prezente 
în atelierul sculptorului octoge

nar, o lume de bronz, de marmoră, de gips patinat. 

l6 Vezi în acest sens şi Universul, anul 61, nr. 130, din 16 mai 1934. 
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Crescut, format şi maturizat între cele două războaie mondialep 
deosebit de prodigios în această epocă, cu peste 40 de lucrări monu
mentale - în localuri publice şi pieţe din Bucureşti şi ţară - îl înscrie 
pe Spiridon Georgescu ca una din personalităţile remarcabile ale vieţii 
cultural artistice bucureştene. 

MONUMENTS BUCARESTOIS Rii:ALISEs PAR LE SCULPTEUR 
SPIRIDON GEORGESCU 

HEsUME 

Partant de l'existence de quelques monuments consacres â l'arme de genie, 
ainsi que de ceux de l'arme d'infanterie, realises par le sculpteur Spiridon Geor
gescu, l'auteur passe en revue l'activite artistique de celui-ci. 

Pendant plus de 60 ans d'activite en ce domaine, le sculpteur a realise 
des travaux monumentaux qui figurent en plusieurs locaux publiques et place!l 
de Bucarest et du pays. On souligne en cette etude, tout specialement, son activite 
entre les deux guerres mondiales. 
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EXPOZIŢIA „ARTA MEDALIILOR IN FINLANDA" LA BUCUREŞTI 

de CONSTANTA ŞTIRBU 

In luna iulie a anului 19u8 a fost inaugurată la Muzeul de istorie 
a municipiului Bucureşti, în sediul Expoziţiei Numismatice, prima ex
poziţie de medalii prezentate de o altă ţară. Expoziţia „Arta Medaliilor 
1n Finlanda" - organizată cu concursul Asociaţiei de prietenie Finlanda
România a avut menirea să înfăţi7eze publicului românesc o parte din 
creaţia poporului finlandez, „Istoria sa scrisă pe metal". 

Finlanda, ţară cu tradiţie mică în domeniul medaliilor, preocupare 
aproape inexi5tentă acum 100 de ani, datorită sentimentului naţional de 
renaştere prin care a trecut, al sentimentului de mîndrie naţională ca 
stat tînăr care se dezvoltă cu caracter autonom, exteriorizează acest 
sentiment şi în artă. Arta medaliilor în Finlanda cunoaşte la primele 
sale începuturi influenţa europeană. Lipsindu-le tradiţia şi experienţa, 
artiştii finlandezi întreprind călătorii în ţările de veche cultură euro
peană, fapt care explică caracterul ecletic, de împrumut, maniera de lucru 
neoclasică, impresionistă şi expresionistă. 

La sfîrşitul sec. XIX şi chiar începutul sec. XX nu se poate vorbi 
de un stil naţional artistic al medaliilor. Abia după cel de al doilea 
război mondial cînd arta medaliei ia amploare, caracterul realist, ima
ginaţia creatoare a artiştilc~ se manifestă în toate detaliile artistice ale 
medaliei, şi cu Walther Runeberg 1838-1920 se poate vorbi de primul 
reprezentant modern în această artă. Cu toate că la baza formaţiei sale 
artistice stă curentul de reprezentare neoclasică, totuşi medaliile acestui 
artist au un caracter realist bazat pe sentimentul naţional, romantic de 
afirmare naţională a Finlandei. Acest artist a fost prezent în expoziţie 
prin medalia închinată poetului naţional Johan W. Runneberg executată 
în anul 1927 în manieră neo clasică. 

Realismul în arta medaliilor apare mai accentuat cu John Mun
stcrhjelm (1879-1925) continuator direct al lui Runneberg, ambii cunos
cuţi ca reprezentanţi de seamă şi ai realismului în sculptură. Prezent 
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în expoziţie cu cinci medalii, confirmă reputaţia de medalist realist de 
care s-a bucurat. 

Emil Wikstrom (1864-1942) considerat adevărat artist naţional. 
realizează medalii cu pronunţat caracter naturalist realist. Dintre cele· 
12 exponate prezentate se remarcă medalia lui J. V. Snellman, cunoscut 
filozof şi om de stat finlandez din sec. al XIX-lea. Deşi este greu 
de redat un portret în trei sferturi pe o suprafaţă mică, trăsăturile sînt 
clare, figura lui J. V. Snellman apare expresivă şi impunătoare. Remar
cabilă din punct de vedere artistic este şi medalia închinată lui Elias 
Lonrot, marc folclorist, creatorul epopeii finlandeze Kalevala. 

Cunoscutul sculptor Wăino Aaltonen (1894-1966) de renume inter
naţional în practica medaliilor, a realizat lucrări de o rară frumuseţe
-şi interpretare plastică a suprafeţei medaliei. Din cele 14 medalii expuse, 
cele ale lui Alexis Kivi poet şi prozator clasic al literaturii finlandeze, 
Victor Hugo şi V. A. Koskenniemi scriitor, membru al Academiei fin
landeze au stîrnit un interes deosebit nu numai prin interpretarea for
melor ci şi prin calitatea artistică a modelajului. 

Medalia închinată lui Kivi Alexis a atras atenţia prin simplitatea. 
execuţiei, dîndu-i un stil aparte prin acurateţea detaliilor accentul căzînd 
pe rezolvarea efigiei ca punct central al compoziţiei. Rezolvată într-o· 
manieră foarte viguroasă, cu pronunţat caracter sculptural, relevă cu 
multă simplitate trăsăturile scriitorului. 

Gerda Qvist (1883-1957) artistă numai de medalii, cu o bogată 
fantezie creiază piese de o eleganţă şi lUl stil artistic desăvîrşit cu pro
nunţat caracter renascentist. Prezentă în expoziţie cu 21 de medalii~ 
excelează prin căutări şi rezolvări diferite în funcţie de subiectul ales 
pentru medalie, păstrînd unitatea imaginei de ansamblu a întregei opere. 
Reprezentative pentru opera acestei artiste sînt medaliile închinate lui 
J .. J. Karvonen, Jean Sibelius şi Nylands FruktoldlarfOrening. Medalia 
lui Karvonen este mai deosebită prin faptul că efigia de pe avers cît 
şi figura alegorică de pe revers sînt încadrate de o legendă cu un text 
foarte bogat, desfăşurată circular cu un simţ decorativ remarcabil, păs
trind unitară impresia de ansamblu a medaliei. 

Dintre reprezentanţii generaţiei mai tinere de creatori finlandezi 
Essi Renval (1918) a fost prezentă în expoziţie cu 18 medalii. Cea de
dicată lui J. K. Paasikivi, fost preşedinte al Republicii Finlanda (1948-
1956) şi cea a matematicianului Frithiof Nevanlinna au atras atenţia. 
prin originalitatea lor. 

Din cele peste 250 de medalii expuse de artiştii finlandezi, multe 
au fost şi creaţii de seamă ale artiştilor mai tineri care au lucrat intens 
în ultimele de<:enii, impulsionaţi în special de Asociaţia amicilor artei 
medaliilor din Finlanda, înfiinţată în 1956. 

Deschiderea acestei expoziţii a prilejuit îmbogăţirea colecţiei nu
mismatice a muzeului cu încă două piese de valoare : 2 medalii dedicate 
actualului preşedinte al Republicii Finlanda,· Urho Kekonen, realizate de: 
Aimo Tukiainen, oferite în dar Muzeului de istorie a munieipiului 
Bucureşti. 
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Prin valoarea lucrărilor prezentate, prin originalitatea lor, prin• 
varietatea concepţiei şi stilurilor artistice, expoziţia „Arta medaliilor în 
Finlanda" a fost mult apreciată de publicul românesc. Grupuri de stu
denţi, elevi, muncitori, intelectuali s-au perindat zilnic, fiind vizionată 
în cele două săptămîni de peste 10000 de vizitatori. 

Numărul mare de vizitatori sînt o mărturie a interesului care îl 
prezintă această formă de colaborare între ţări, ea contribuind la runoaş
terea istoriei şi civilizaţiei popoarelor. 

L'EXPOSITION „L' ART DES MEDAILLES EN FINLANDE" A BUC AREST 

RE.SUME 

L'auteur presente l'expozition „L'art des medailles en Finlande" ouverte aw 
Musee d'histoire de la viile de Bucarest au siege de l'exposition numismatique 
de 26 juillet 1968, qui a eu le but de presenter au public roumain une partic" 
de la creation du peuple finlandais, la science des medailles de ce peuple. 
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STUDIA NAD MLODOCIANYM WIDZEM MUZEALNYM * 

Corelarea activităţii muzeistice cu procesul de învăţămînt - pro
blemă fundamentală a muzeologiei - a stat în anii din urmă în centrul 
preocupărilor unor specialişti din mai multe ţări. 

In R. P. Polonă, în anul 1964, a luat fiinţă pe lîngă Institutul Pe
dagogic, Centrul de cercetări pentru muzeele de învăţămînt, care în co
laborare cu Secţiunea de învăţămînt de pe lîngă Direcţia muzeelor şi 
monumentelor din Ministerul Culturii şi Artei, şi cu Muzeul Naţional 
din Varşovia, a întreprins ample cercetări asupra ansamblului de pro
bleme privind rolul muzeului în procesul de învăţămînt. Problema în 
sine, a comportat studii deosebit de complexe, raportul dintre şcoală şi 
muzeu luînd forme dintre cele mai variate. Rezolvarea aspectelor esen
ţiale ale acestui raport, impunea precizări asupra temelor de studiu în 
asemenea măsură încît rezultatele să ducă la stabilirea unor relaţii 
şcoală-muzeu, în care muzeul să devină o latură a procesului de în
văţămînt. 

S-au întreprins studii privind rolul muzeului în realizarea programei 
de învăţămînt atît la clasele cu profil umanist cît şi la cele realist-prac
tice, în îndeplinirea sarcinilor didactice ale şcolii, privind principiile de 
prezentare către elevi a colecţiilor muzeale, muzeele şcolare, sarcinile, 
organizarea şi importanţa lor didactică şi educativă, studii sociologice 
şi psihologice asupra elevilor în general şi tinerilor vizitatori în special. 

Volumul de Studii privind tinerii vizitatori ai muzeului, primit de 
Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti în cadrul relaţiilor de schimb 
cu instituţii similare din străinătate, sintetizează rezultatele obţinute în 
aceste domenii de cercetători polonezi reputaţi ca Jerzy Mikulowski-Po
morski, Ziemowit Jerzy Mikolajtis, Tadeusz Golaszewski şi alţii. Insu
mînd articole ce tratează raportul dintre tînărul vizitator şi muzeu, elu
cidează probleme esenţiale ale acestui raport, fiind pentru muzeograf 
un instrument preţios în munca cu publicul. Sînt cercetate atît teme 
vechi ce impuneau o reconsiderare a concluziilor, ca funcţia educativă a 

"' Studii privind tinerii vizitatori ai muzeului. 
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muzeului şi tînărul vizitator, cit şi teme noi ca cele de psihologie şi ceea 
ce este deosebit de interesant, de sociologie a acestei categorii de vizita
tori de muzeu. Mai mult, unul din studiile lui Mikolajtis, merge pînii la 
a face o clasificare a cercetărilor asupra tîRărului vizitator de muzeu. 

Relevante sînt şi problemele metodologice pe care le ridică studiile 
de sociologie a copilului de vîrstă şcolară în conexiune cu procesele afec
tive declanşate la el de vizionarea colecţiilor muzeale, iar relaţia proces 
afectiv-sociologie-muzeu pare a fi nouă ca idee de analiză în pedagogia 
şcolară. Abordarea unei astfel de problematici de către Tadeusz Gola
szewski, poate fi considerată şi ca un început al unei pedagogii muzeale, 
sau cel puţin ca un capitol nou în pedagogia şcolară. 

Exprimate în forma ştiinţifică a studierii diferenţiate, în functh~ 
de condiţii spcifice, a impresiilor făcute tinerilor de colecţiile muzeaL· 
şi şcolare, concluziile a două studii din volum îl recomandă, încă odată, 
personalului de specialitate. 

RODICA MACRI 
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- Village settelements from the XV
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- .. The outside market" at the Mogoşoaia 
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- Contribution to the village education 
history in Wallachia in the XVIII
XIXth century - the Agieşti school. 261 

- Contributions concerning the Bucha 
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- Studia Nad Mlodocianym widzem mu-
:1.ealnyn. 299 
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Agieşti. 261 

- Beitrăge iiber den bukarester Handel 
am der Schwelle des Aufstandes von 
1878. 267 

- Betrachtungen iiber die Komponenz der 
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CO.ITEP/KAHHE 

I. APXEOJIOI'H~ECKHE HCCJJEllOBAHHH 

BaAepuy JJ 11xy 

Mapzapera 
KoHcTaHTUHecKy 

flaHaur H. flaHaUT 

- Aoxeonorn'letKHe . pac1mnKH a OuoneHH 
(li). 

Apxeonor11'1eCKHe pacKonKH a CTp3yneUITH 
a 1967-oM ro.11.v . .llocPeo.11.anbHble noceneH
HH 

- Apxeonorn'lecKHe o5o3Ha'!eHHst Ha CTpOii:
Kax Eyxa.11.ecTa (II). 

li. HCTPOH~ECKHE H3Y~EHHH 

flaHaur H. flaHaur 

·<l>Aopuan JKeop::HCecKy 

A.ieKcaHapy Ye6yK 

lllreljJan HonecKy 

.4ype.A llyu,y 

Koncranrun 
K333HUIUT!IHY 

.llcrpe llau,;e 

- Po.1b EyxapecTa a CTHMy.1stilllH OTHO
meHHH Me*.ll:Y pyMblHCKHMH cTpattaM11 IJO 
apeMH cPeo.11.anbHOH 3Il0XH. 

X - „EonbUIOH no)l{ap" a Mapre 1847-ro 
ro.n:a. 

- 4. A. Po3eTIH - TimorpacP, H3.llaTeJib H 
KHHronpo.n:aaeu. 

- Pa3BHTHe 6naroycTpoiinaa ropo.n:cKoro 
cTpOHTeJibCTBa ropo.11.a EyxapecT npn 
l(OHue XIX-ro aeKa . 

- .LlocTH)l{eHHH 6yxapecTKOH a)lMllHHCTpaUHH 
s Ha'!ane XX-ro aeKa. 

- ll.nH)l{eHHe conpoTHBJieHHH )l{HTeneii Eyxa-
peCTa npOTHB HllOCTpaHHOH OKKynaUHH 
1916-1918). 

- Hapo.n:Hble .n:oMa KYJibTYPhl Eyxapecrn H 
li HX pOJib B Ky.%TYPHOM pa3BHTHH Macc 
(1918-1941). 

- ll.eMorpacpH'!ecKHe at:neKTbl ropo.n:a Ey
xapec. r B nepHO.ll. MC)l{.llY ABYM!t MHpu
llblMH soiiHaMH. 

III. MATEPHAJJA MY3EEBEllEHHH 

- I-leKOTOpb!e 3aMe'laHHH B CB!t3H c 3HTH'l
HblMH yKparneHHHMH 11:1 K0.1JieKUHH „Ma
pHH H JJ.p. r. Cellepsitty". 
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Muoapa TypKy 

BuKropu.<1 PoMan 

Mapuri KoJ1CoKspecKg 

P.opuna K.btpcT!I 

3.11eonopa IJenpRny, 

- feTO-JWKcKall KepaMHKa H3 KOJJJieKUHi! Hc-
TOpu:'lecKoro Mpell ropo.n:a ByxapecT. l63-
K1111rn HaneqaTaHHble B Byxapecre a ne-
puo.n 1821-1848 rr., HaXO.ll.HlllHeCll B 
6H6,rnoreKe HcropH'lecKoro My3ell ropo.11;a 
Byxapecr. 185 

- ByxapecTCKHe sblcTaBKH KOJIJ1exu11ii Me.n:a
JJeii H1.-TOpH'lecKoro My3ell ropo.n.a Byxa-
peCT ( 1864-Hl06) . 203 
.L(oKyMeHTbI nepHo.n.a nepaoii t.mpoaoi\ 
BOHHbl He.n:aBHO nocrynHBlllHe B KOJJeKUHIO 
MY3ell. 21& 

- Jlu•rnhle npe.n:MeTbI npHHaJIJ1e1Kawue fpH-
ropHIO OpeoT11ca n KOJIJJeKUHHX HcTOpH-
qecKoro My3eH ropo.n.a Byxapecr. 225 

IY. COOEll.l,EHHH H 3AMEl/AHHH 

HUKO/lae runR 

Mapu.R Cran 

HuKoJtae AniJepKo 

c/>11opuan )/(eopJ1CecKy 

AypeA P.yu,y 

HuKoAae IJRKUP 

AJteKcaniJpy IJe6yK 

Koncranu,a Illrup6y 

PoiluKa MaKpu 

- CeJihCKHe noceJiemrn n XY-XIX BeKax Ha 
TeppHTOpHH ropo.na Byxapecr. 237 

- 3aropo.nHal! llpMapKa" ua KoHue YJJHUbl 
no.nyJI MorolllOaHeH. 253· 

- K HCTOpHH ceJJhCKoro o6y'leHHll B PyMhlH-
lKOA crpaue B XYI II-XIX aeKax. llIKoJia 
B AIKl!elllTH. 261 

- 0THOl-HTeJJbHO 6yxapecTKOH TOprOBJIH Ha-
KaHyHe peBOJIIOUHH 1878-ro ro.n.a. 267 

- Paccy1K,neHHll OTHOCl!TeJibHO cocraaa Bpe-
MeHHOro npaBHTeJlbCTBa B lhJJa3e. 273 
fopo.n Byxapecr - Mecro MHpHbIX ne
peroaopoa, npHae.n:wHx H KOHUY BaJIKa-
HHcKoro KOHcpJIHKTa B 1885-1886 ro.nax. 279 

- ByxapecrcKHe naMHTHHKH BhlnOJIHeHHhle 
cKyJihnTopoM CnHpHAOHOM )l(eoplK!!CKy. 285 

- BhlCTaBKa „HCK)'CCTBO Me,naJiuii B <fJHH-
JillHAIOI" B ByxapecTe. 295 

- HcCJit.il.OBaHHe no aonpocy - JOHblH 3pH-
299 

CnucoK npe.ncTaBJJeHuii. 

c. 629 - I. P. „Tiparul" 
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