
„.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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